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238 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

   
 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
239  §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
 
Ehdotus:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Gallen-Kallela 

Hilkka ja Koivumäki Anu. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
 
 

Merkitään pöytäkirjaan, että näiden pykälien käsittelyn jälkeen käsiteltiin § 
253 muut asiat klo 19.05 – 19.54. Muut asiat § 253 jälkeen käsiteltiin § 
249 vuoden 2019 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuo-
sille 2019 – 2021 klo 19.54 – 20.16. 

 
  _____ 
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240 § ILMOITUSASIAT 

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Jämijärven kunta vanhusneuvosto 

Vanhusten kuuleminen   04.10.2018 
- Satakunnan työllistymistä edistävä monialainen  

yhteispalvelu TYP 
Johtoryhmän pöytäkirja   11.10.2018 

- Aluehallintovirasto     
Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 22.10.2018 

- Asunto Oy Avennonmäki 
Kokouskutsu yhtiökokoukseen  23.10.2018 

- Satakunnan pelastuslaitos 
Johtokunnan pöytäkirja 6/2018  23.10.2018 
Johtokunnan pöytäkirjaote 6/2018 § 46  23.10.2018 

- Verohallinto      
Maksatuserittely lokakuu 2018  29.10.2018 

- Satakunnan sairaanhoitopiirin ky  
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote § 156 
Osavuosikatsaus 1–8 kk/2018  30.10.2018 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote § 159 
Sairaanhoidon asiakasmaksut Satakunnan sairaan- 
hoitopiirissa 1.1.2019 lukien   30.10.2018 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote § 169 
Työterveyspalvelujen järjestäminen – valtakunnallisen 
ja alueellisen työterveyshankkeen valmistelutilanne 30.10.2018 

- Maakuntauudistus Viestintä 
Tiedote: Sote-mietintöjen luonnokset perustuslaki- 
valiokunnan käsittelyyn – Satakunnassa monialaista 
maakuntaa rakennetaan aktiivisesti  07.11.2018 

- Honkajoen kunta 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote § 169 
Lausunto Pohjois-Satakunnan peruspalvelukunta- 
yhtymän talousarviosta 2019 sekä toiminnan kehittä- 
misestä    07.11.2018 

- Valvira:  
Päätös yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipal- 
veluiden tuottamista koskevan luvan muuttamisesta 
ja ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröin- 
nistä, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy  14.11.2018 

- Jämin Hiihtotunneli Oy: 
Kutsu: Yhtiökokous   30.11.2018 

- Satakunnan pelastuslaitos: 
Talousraportit tammi-lokakuu 2018  16.11.2018 

 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 19.11.2018 337  
________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien ni-

mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

2. Pöytäkirjat: 
Sivistyslautakunta    30.10.2018 

 
3. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

Luovuttaja(t) Luovutuksen 
kohde Rnro 

Luovutuksen saaja(t) 

Rajamäki Timo 181-403-3-142 
Pinkkala 

Rajamäki Erkki 
 

Koivula Mauri 181-403-2-153 
Holma 

Holma Rami 
Kivistö Marika 

Tuominen Petri 181-411-5-41 
Uusikytö 
181-411-5-40 
Pikkukytö 

Huhtasalo Mika 

Kiviniemi Taisto kp 
c/o Elna Vainio 

181-419-8-44 
Kalaranta 

Raitinpää Juha 

Kallio-Nyberg Irma 
 

181-401-3-41 
Kesälahti 

Mäkelä Markku 
Mäkelä Tuija-Liisa 

Eloranta Petri 
 

181-403-1-100 
Eloranta 

Kontti Juho 
Mättö Emmi 

Jämijärven kunta 
 

181-411-1-364 
Ahonkulma 

Tasala Tomi 
 

Kujansuu Mika 181-403-3-16 
Uimaluoto 

Sillamäki Jukka 

Kivisilta Markku 
Kivisilta Taisto 
Tapiainen Sinikka 
Viitakoski Kaarina 

181-401-3-88 
Kotikivisilta 

Mattsson Ari 
Mattsson Auli 

 
Ehdotus: 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 täytäntöönpanta-
vissa. 

 
 Lisäksi kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuosto-oikeuslain mu-

kaista etuosto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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mikirjaimet 

Lautakunta Kh Kv 

 

 
 
 

241 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 24.9.2018 LAILLISUUSVALVONTA JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANO  

     
Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 24.9.2018. 

   
Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: 
 

  57 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  58 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
  59 § Kunnanhallituksen lausunto valtuustolle vuoden 2017 arviointikerto-

muksesta kuntalain 121 §:n mukaisesti 
  60 § PoSan peruspalvelukuntayhtymän osavuosiraportti 1-3 kk/2018 
  61 § Jäsenen ja puheenjohtajan valinta tekniseen lautakuntaan 
  62 § Hiihtotunnelin tervehdyttämissuunnitelmaan liittyvät lainajärjestelyt 
  63 § Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestäminen 
  64 § Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2018 
  65 § Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark 
  66 § Yksityisteiden hoitosopimusten irtisanominen 
  67 § Jämijärven keskuskoulun korjaustyöt hyvän sisäilman takaamiseksi 
  68 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat 

69 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 
 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal-
linnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täy-
täntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 

 
Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, 
että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka,  
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas-
tainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia 
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.  

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 

24.9.2018, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä 
kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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242 § SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN EDUSTAJAN 
VALINTA 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään Sataedun Ul-
vilan toimipaikassa keskiviikkona 28.11.2018. Ennen yhtymäkokousta yh-
tymäkokousedustajille ja yhtymähallituksen jäsenille järjestetään Ajankoh-
taista ammatillisesta koulutuksesta ja Sataedusta -tilannekatsaus. 
 
Satakunnan koulutusyhtyä pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa 
yhtymäkokoukseen. 
 
Varsinainen jäsen Josefiina Koivunen ja varaedustaja Anu Koivumäki 
ovat ilmoittaneet kumpikin esteestä päästä yhtymäkokoukseen. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Satakunnan koulutuskuntayhtymän 28.11.2018 

yhtymäkokoukseen edustajan.  
 
Päätös:  Kunnanhallitus päätti nimetä edustajakseen Satakunnan koulutuskun-

tayhtymän 28.11.2018 yhtymäkokoukseen Timo Sorvalin.  
 _____ 
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243 §  TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 30.9.2018 

 
Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1. – 30.9.2018. Liite nro 243.1 

 
Tasaisella vauhdilla toteuma olisi 75 % ja se on 71,2 %. Vertailutietona on 
tuloslaskelma ja rahoituslaskelma edellisenä vuonna vastaavana ajan-
kohtana. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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244 § SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK 2018  

 
KH 244 § Esityslistan liitteenä on sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1 

– 9 kk 2018. 
 

”Tasaisella vauhdilla” toteutumaprosentin tulisi olla 75 %. Sairaanhoidon 
osalta Jämijärven kunnan toteutuma on 62,3 %, sosiaalipalvelujen toteu-
tuma on 20,9 % ja yleislääketieteen päivystyksen toteutuma on 30,3 %. 

  
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 

1 – 9 kk 2018 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  ----- 
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245 § VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN V. 2019 VAALEISSA 

 
Jämijärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Kunnanhallituksen 
on määrättävä äänestysalueelle vaalipäivän äänestyspaikka vuoden 2019 
vaaleissa. 
 
Jämijärven vaalipäivän äänestyspaikkana on toiminut Jämijärven Keskus-
koulu osoitteessa Koulutie 6. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnan vaalipäivän äänestys-

paikkana vuoden 2019 vaaleissa toimii Jämijärven Keskuskoulu osoit-
teessa Koulutie 6. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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246 § YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2019
 EDUSKUNTAVAALISSA, EUROPARLAMENTTIVAALISSA JA MAHDOLLISESSA
 MAAKUNTAVAALISSA 

 
Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lu-
kumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 
ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnan-
hallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin en-
nen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen 
klo 9:tä eikä klo 18:n jälkeen. 

 
Eduskuntavaalien toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys 
järjestetään 3. - 9.4.2019.  
 
Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, 
joiden vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennak-
koäänestyksen ajanjakso on 15. - 21.5.2019. 
 
Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituk-
sen antamiseksi (HE 15/2017 vp) annettiin eduskunnalle 2.3.2017. Esitys 
sisältää muun muassa ehdotuksen maakuntalaiksi ja ehdotuksen vaalilain 
muutoksiksi, joissa säädettäisiin maakuntavaalien toimittamisesta.  
 
Esityksen mukaisen lainsäädännön oli alun perin tarkoitus tulla voimaan 
1.7.2017, mutta sen käsittely eduskunnassa on edelleen kesken. Hallituk-
sen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.8.2018 antamassa 
vastineessa todetaan muun ohella, että ensimmäiset maakuntavaalit on 
tarkoitus toimittaa samanaikaisesti sunnuntaina 26.5.2019 toimitettavien 
europarlamenttivaalien kanssa, mutta että tämä kuitenkin edellyttää sitä, 
että uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puolta vuotta 
tätä ennen. 
 Tällöin maakuntavaalit toimitettaisiin siis saman aikataulun mukaisesti 
kuin europarlamenttivaalit: vaalipäivä olisi sunnuntai 26.5.2019 ja ennak-
koäänestysajanjakso kotimaassa 15. – 21.5.2019 ja ulkomailla 15. – 
18.5.2019. Ennakkoäänestys laivoissa voitaisiin aloittaa jo 8.5.2019.  
Vaalien ohjeistus on olettamuksella, että hallituksen vastineen mukainen 
maakuntavaalien aikataulu tulee toteutumaan. Mikäli tilanteeseen tulee 
muutoksia tämän ohjeistuksen lähettämisen jälkeen, oikeusministeriö il-
moittaa siitä kunnille viipymättä. 

 
Jämijärven kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on edellisissä 
vaaleissa ollut valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa. 
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Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi yleinen  
  ennakkoäänestyspaikka. Ennakkoäänestyspaikkana toimii   
  valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa. 
 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: 
 

 - maanantai-tiistai   klo 10.00 - 20.00 
 - keskiviikko-perjantai  klo 10.00 - 18.00 
 - lauantai-sunnuntai  klo 10.00 - 14.00 
 

Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjak-
sona erikseen laitosten kanssa sovittavana aikana. 
 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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247 §  ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN 
 
  Laitoksia, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat: 

1) sairaalat, esimerkiksi: yleissairaalat, terveyskeskuksen vuodeosastot, 
mielisairaalat jne. 

2) ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen mää-
räämät sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: vanhainkodit ja 
vastaavat yksiköt, hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuolto-
laissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palve-
lutalot, asuntolat, päihdehuollon laitokset, kehitysvammalaitokset jne. 
Vaalilain 9 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kaikkiin ympärivuoro-
kautista hoitoa antaviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin on järjestet-
tävä ennakkoäänestys. Vaalilaissa on lisäksi säädetty kunnanhallituk-
selle oikeus määrätä, että ennakkoäänestys järjestetään myös muu-
hun sosiaalihuollon toimintayksikköön, siis myös sellaiseen, jossa ei 
anneta ympärivuorokautista hoitoa. Paikalliset olosuhteet huomioon 
ottaen laitoksissa oleville tulee järjestää mahdollisimman tarkoituksen-
mukaiset äänestysmahdollisuudet. Kunnanhallituksen on päätettävä 
asiasta hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista; sekä 

3) Rangaistuslaitokset, esimerkiksi: vankilat, työsiirtolat, vankimielisai-
raala jne. 

 
Ennakkoäänestyspaikaksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain 
niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt (asukkaat). Ennakkoää-
nestys laitoksissa toimitetaan vaalien ennakkoäänestysajanjaksona laitok-
sen kanssa sovittavana aikana. 

 
Jämijärven kunnassa laitosäänestys on järjestetty vanhainkodilla ja siihen 
ovat voineet osallistua myös Kielokodin ja Hopearinteen palvelutalon 
asukkaat. Laitosäänestys on järjestetty myös Onnikodille, joka on ympäri-
vuorokautista hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikaksi 
 

1) vanhainkodin, mukaan lukien Kielokoti ja Hopearinteen palvelutalo 
sekä 

2) Onnikodin 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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248 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2019
 EDUSKUNTAVAALISSA, EUROPARLAMENTTIVAALISSA JA MAHDOLLISESSA
 MAAKUNTAVAALISSA 

 
 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Europarlamenttivaalit 
ja europarlamenttivaalien kanssa mahdollisesti samanaikaisesti toimite-
taan maakuntavaalit sunnuntaina 26.5.2019. 
 
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestys-
alueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja ko-
tona huolehtivat vaalitoimikunnat. Kaikissa kevään 2019 vaaleissa kun-
nan keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston 1.6.2017 alkaneen valtuus-
tokauden alussa asettama keskusvaalilautakunta. 
 
Vuoden 2019 vaaleissa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat on lähtökoh-
taisesti asetettava erikseen eduskuntavaaleja varten ja erikseen yhdistel-
mävaaleja varten. Yhdistelmävaalien vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 
asetetaan noudattaen, mitä europarlamenttivaalien vaalilautakunnan 
asettamisesta säädetään.  
 
Vaalilautakunta 
 
Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava ”hyvissä ajoin” 
ennen vaaleja. Jos kunnassa osoittautuu käytännössä mahdottomaksi 
asettaa yhdistelmävaalien vaalilautakunnat eduskuntavaalien jälkeen sillä 
tavalla hyvissä ajoin kuin laissa edellytetään, ne voidaan joutua asetta-
maan ennen eduskuntavaaleja.  
 
Eduskuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 14.3.2019, 
minkä jälkeen yhdistelmävaalien vaalilautakuntien jäsenten kelpoisuuteen 
(ks. alla) voidaan soveltaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Jos vaalilauta-
kunnat asetetaan kuitenkin ennen 14.3.2019, jäsenten kelpoisuuteen so-
velletaan vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Jos yhdistelmävaalien vaalilau-
takunnat asetetaan ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että 
vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat asetetaan samalla kertaa sekä edus-
kuntavaaleihin että yhdistelmävaaleihin.  
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaali-
kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsen-
ten on, mahdollisuuksien mukaan, edustettava  
- eduskuntavaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä 
(vuoden 2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu 
ja  
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- yhdistelmävaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita [yhdistel-
mävaaleihin nähden] edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä 
vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.  

 
Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla  
- eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas,  
- yhdistelmävaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas eikä maakuntavaa-
lien ehdokas.  
 
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakun-
nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty 
voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, 
lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuna äänestäjän avustajana. 
 
Lisäksi vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjoh-
tajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi 
aikaa perehtyä siihen. 
 
Vaalitoimikunta 
 
Kunnanhallitus asettaa kuntaan yhden tai useamman vaalitoimikunnan. 
Vuoden 2019 vaaleissa vaalitoimikunnat on lähtökohtaisesti asetettava 
erikseen eduskuntavaaleja varten ja erikseen yhdistelmävaaleja varten, 
mutta mitä edellä todetaan tältä osin vaalilautakuntien asettamisesta, on 
voimassa myös vaalitoimikuntien osalta. Yhdistelmävaalien vaalitoimi-
kunta asetetaan noudattaen, mitä europarlamenttivaalien vaalitoimikun-
nan asettamisesta säädetään.  
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaali-
kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsen-
ten on, mahdollisuuksien mukaan, edustettava  
- eduskuntavaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä 
(vuoden 2015) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu 
ja  
- yhdistelmävaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita [yhdistel-
mävaaleihin nähden] edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä 
vaalipiirissä, johon kunta kuuluu.  
 
Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla  
- eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, 
lapsi, sisarus tai vanhempi;  
- yhdistelmävaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas eikä ehdokkaan 
puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi eikä myöskään maakuntavaalien eh-
dokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.  
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Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä ta-
hansa vaalipiirissä tai maakunnassa: esimerkiksi maakunnassa A ehdok-
kaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi mis-
sään kunnassa. 
 
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikun-
nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty 
voi toimia kaikissa vaalitoimi-kunnan tehtävissä.  
Lisäksi vaalitoimikunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjoh-
tajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi 
aikaa perehtyä siihen. 
 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
kolme.  
 
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoi-
mikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 
 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa 
eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla 
tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekis-
teröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma 
sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa ai-
heuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. 
 
Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muu-
toin sen mukaan kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään vaalikelpoisuu-
desta lautakuntaan ja toimikuntaan (71 ja 72 §). Sinänsä ei ole estettä va-
lita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan hen-
kilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. 
 
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, 
Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jä-
senissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 
40 %. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja 

vaalitoimikuntaan samalla kertaa vuonna 2019 järjestettäviin eduskunta-
vaaleihin, europarlamenttivaaleihin ja mahdollisiin maakuntavaaleihin. 

 
Päätös: Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 
  ---- 
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  Kunnanhallitus 209 §  08.10.2018 
 

 

249 § VUODEN 2019 TALOUSARVIOEHDOTUS JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 
VUOSILLE 2019 – 2021 

 
KH 209 § Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.9.2018 § 197 antanut talousarvion 

laadinta-aikataulun ja kokouksessaan 17.9.2018 § 198 hyväksynyt talous-
arvion v. 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021 laadintaohjeet. 

 
 Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö ja talousjohtaja Sampo Salo esitteli-

vät PoSa:n talousarvion ennen kokousta. 
 
 Talouspäällikkö Heli Silomäki esitteli Jämijärven kunnan alustavaa talous-

arviota.  
 
 Talouspäällikkö Heli Silomäki, vs. rakennuspäällikkö Riikka Koivumäki ja 

rehtori Rolf Björkman olivat asiantuntijoina kokouksessa. 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun talousarviosta. 
 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
  Talouspäällikkö Heli Silomäki ja vs. rakennuspäällikkö Riikka Koivumäki  

poistuivat kokouksesta klo 21.07, rehtori Rolf Björkman poistui kokouk-
sesta klo 20.50. 

 
  ----- 
 
Ehdotus:  Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. 
 
Päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja ohjeistaa hallintokuntia vielä käy-

mään läpi henkilöstökustannukset ja avustukset vähennysten osalta sekä 
tulojen lisäysten osalta mahdolliset kiinteistöjen myynnit ja muut tulot.  

 
Heli Silomäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 
20.16. 

  _____ 
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250 § VASTINE LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON 8.8.2018 
PÄÄTÖKSESTÄ NRO 88/2018/1 VATILÄHTEENNEVAN 
TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVASTA JA TOIMINNAN 
ALOITTAMISLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN 

 
KH 250 § Vaasan hallinto-oikeus varaa Jämijärven kunnalle tilaisuuden antaa kirjal-

linen vastine Pentti Niemen ja asiakumppaneiden valituksesta Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 8.8.2018 nro 88/2018/1 
(Vatilähteennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloitta-
mislupa, Ikaalinen. Luvan hakija Vapo Oy). Vastine pyydetään toimitta-
maan Vaasan hallinto-oikeuteen 30.11.2018 mennessä ensisijaisesti säh-
köisesti. Asian diaarinumero 01128/18/5115 on mainittava vastineessa. 

 
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa ja antanut mielipiteen Vatilähteennevan 
turvetuotantoalueen ympäristölupa- ja toiminnan aloittamislupa -asiaan 
171§:ssä kokouksessaan 8.8.2016. 

. 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja antaa vastineen. 
 
Päätös:   Kunnanhallitus antaa lausunnon seuraavassa kokouksessa. 
 

Anu Koivumäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Reijo 
Pihlajamäki valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta. 

   
---- 
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251 § LAUSUNTO ALUEELLISESTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA 

 
KH 251 § Alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma Vatulanharjun ja Hämeen-

kankaan pohjavesivarat aktiiviseen hyötykäyttöön on valmistunut. Suun-
nittelualueeseen kuuluvat Hämeenkyrön ja Jämijärven kunnat sekä Ikaa-
listen, Kankaanpään ja Sastamalan kaupungit. Jämijärveltä Sweco Ympä-
ristö Oy:n tekemää suunnittelutyötä seuranneessa ryhmässä vedenhan-
kinnasta vastaavina tahoina ovat edustaneet neljä suurinta vesiosuuskun-
taa sekä teknisen toimen edustajana Rauno Tynkynniemi, joka on valmis-
tellut kunnanhallitukselle asiasta lausuntoluonnoksen. 

 
Suunnitelmassa esitettyä ratkaisumallia ja pohjatietoja voidaan lausunto-
pyynnön mukaan hyödyntää vedenhankinnan tulevaisuutta koskevien 
päätöksien teossa. Yksityiskohtaisemmat toteutussuunnitelmat laaditaan 
lausuntopyynnön mukaan tämän suunnitelman pohjalta. 
 
Sweco Ympäristö Oy:n asiantuntijat ovat käyneet tehtävänannon alkuvai-
heessa esittelemässä hanketta Jämijärven kunnanvirastolla, jossa pai-
kalla oli suurin osa vesiosuuskuntien edustajista. Tuolloin asia esiteltiin 
ylimalkaisesti ja kertoen kyseessä olevan karkea kartoitus alueen pohja-
vesistä ilman tarkempaa tavoitetta. 
 
Suunnitelma on julkistettu 25.10.2018. 
 
Lausunto pyydetään toimittamaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kir-
jaamoon viimeistään 30.11.2018 mennessä. 
 
Lisätietona: Suunnitelmaan liittyvät tiivistelmä, osaraportit ja työryhmien 
kokousten muistiot löytyvät osoitteesta: http://www.paikkatieto.airix.fi/tieto-
pankki/pirkanmaan_ely/vatulanharju_hameenkangas/index.html  
 
 

. 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja antaa lausunnon. 
 
Päätös:  Kunnanhallitus lausuu asiasta seuraavasti: 
 

Jämijärven kunnan alueella on vesihuolto järjestetty vesiosuuskuntien ja 
vesiyhtymien kautta. Jämijärven vesiosuuskunnat ja vesiyhtymät ovat pe-
rustaneet yhteisen osakeyhtiön, Jämin vesi Oy, huolehtimaan ja kehittä-
mään Jämijärven vesihuoltoa.  Jämijärven kunta ei ole osakkaana Jämin 
vesi Oy:ssä. 
 

http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/pirkanmaan_ely/vatulanharju_hameenkangas/index.html
http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/pirkanmaan_ely/vatulanharju_hameenkangas/index.html
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Jämijärvelle on laadittu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma (2012) 

jonka mukaisia kehityslinjauksia kunnassa on suunniteltu toteutettavan. 

Jämijärvi on sitoutunut Pohjois-Satakunnan alueellisen vesihuollon kehit-

tämissuunnitelmaan. 

Jämijärven kunta ei pidä hyvänä lausunnon kohteena olevassa kehitys-

suunnitemassa esiin tulevaa tapaa suhtautua Jämijärveen pelkkänä hyö-

dyntämisen kohteena. Kyseessä oleva, nyt valmistunut suunnitelma ei to-

dellisuudessa tuo esitetyssä muodossa mitään Jämijärvelle eikä sen 

asukkaille. Jämijärven kannalta tarkoituksenmukaisempi ratkaisu olisi yh-

dysputki Parkanoon. 

Käsityksemme mukaan tämän muotoisen suunnitelman, hyötyjiä ovat vain 

Kankaanpää ja Ikaalinen ja hyödynnettävänä osapuolena Jämijärven ve-

sihuolto ja erityinen luonto. Vaikka esityksessä on huomioitu suunnitellun 

uuden vedenottamon sijoittuminen Natura 2000 alueelle, ei luonnon ar-

voja ja merkitystä ole Jämijärven kunnan mielestä huomioitu niin, että 

niillä vaikuttaisi olevan todellista merkitystä alueen pohjaveden teho-

hyödyntämisessä. 

Perusteelliset selvitykset uuden vedenottamon vaikutuksista alueen ve-

den virtauksiin ja sitä kautta nykyisten vedenottamoiden toimintaan ovat 

ensisijaisen tärkeätä samoin kuin ovat selvitykset luontovaikutuksista ja 

edelleen alueen luontomatkailuelinkeinoihin kohdistuvista haittavaikutuk-

sista. Jämijärvellä olevien nykyisten vedenottamoiden vedenottomäärien 

lisäys on ehdottomasti huomioitava ennen uuden vedenottamon selvityk-

siä. 

Jämijärven kunta antaa kaiken tukensa Jämin vesi Oy:lle sen hakiessa 

tasapuolista ja yhteistyölähtöistä toimintaa alueellisten vesihuoltoratkaisu-

jen toteuttamisessa. Tämän kaltainen tasapuolinen yhteistyö voi toteutua 

parhaiten ns. isäntäkunta-mallilla. 

   
Anu Koivumäki palasi kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä kello 
20.50. 
 

  _____ 
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252 §  KUNNANVIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN ITSENÄISYYSPÄIVÄN, JOULUN 
JA UUDENVUODEN AIKANA 

 
Henkilöstön vuosilomien yhteydessä käydyissä neuvotteluissa on sovittu, 
että virasto olisi kiinni 7.12.2018 ja viikot 52 ja 1.  
 
Henkilökunta pitäisi ko. päivinä vuosilomiaan ja kertyneitä vastaavia vapai-
taan. 

 
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää, että virasto pidetään suljettuna 7.12.2018 ja viikot 

52 ja 1. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  _____ 
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253 § MUUT ASIAT 

 
 
  
 Jämin Hiihtotunneli Oy:n sihteeri Kirsi Leppihalme oli antamassa kunnan-

hallitukselle tietoa siitä, mikä on tällä hetkellä hiihtotunnelin lipunmyynnin, 
kävijöiden ja tunnelille tulevien tilitysten tilanne ja mitä se on verrattuna 
aikaisempiin vuosiin. 

 
 Kunnanhallitus keskusteli asiasta. 
  

Kirsi Leppihalme poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen 
kello 19.54. 
 
_____ 


