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Timo Sorvali
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla
varustettu nimikirjaimillamme.
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Kirsi Virtanen
25.04.2019
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Paikka ja pvm
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Virka-asema

Allekirjoitus

kunnanjohtaja

Kirsi Virtanen
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86 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous avattiin lähettämällä esityslista sähköpostitse 25.04.2019 kello
12.30. Kokous on laillinen, kun kaikki kunnanhallituksen jäsenet ovat
vastanneet saaneensa esityslistan ja enemmän kuin puolet hallituksen
jäsenistä tai varajäsenistä vastaavat käsiteltävään asiaan kannanottonsa
25.04.2019 kello 22.00 mennessä.
Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti sähköpostivastausten määräajan
jälkeen 25.04.2019. Kokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa
kunnanhallituksen kokouksessa.
25.04.2019 klo 22.00 mennessä vastauksensa viestin vastaanottamisesta
sähköpostilla ovat antaneet Olli Seppälä, Timo Sorvali, Antero Karppinen,
Antti Lähteenmäki, Anu Koivumäki, Satu Jokela ja Kristiina Kotaoja.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
_____

87 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja
Anu Koivumäki.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
_____

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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88 §

JÄMIJÄRVEN LÄMPÖ OY:N PERUSPÄÄOMAOSUUDEN MAKSUN
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanhallitus on päättänyt 15.4.2019 / 71 § merkitä 190 kappaletta
Jämijärven Lämpö Oy:n kiinteää kotimaista biopolttoainetta käyttävän
lämpölaitoksen osakkeista sadan (100) euron kappalehintaan. Kaikkien
osakkeiden lukumäärä on tuhat (1000) osaketta.
Osakkeiden ostoon on varattu talousarvion investointikohtaan
”Kaukolämpöverkko” 30.000 euron määrärahavaraus. Merkintähinta on
yhteensä 19.000 euroa.
Kunnan 15.4.2019 tekemän päätöksen oikaisuvaatimusaika päättyy vasta
toukokuun puolella. Yhtiön on tarkoitus hakea avustusta rakentamiseen.
Avustushakemus on oltava toimitettuna huhtikuun loppuun mennessä.
Avustusta ei voi hakea, elleivät kaikki osakkaat ole maksaneet
peruspääomaa yhtiölle. Avustuksen hakeminen on tärkeä ja hyödyntää
kaikkia osapuolia, myös kuntaa. Maksu on tärkeää siksi suorittaa jo
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää laittaa täytäntöön peruspääomaosuuden maksun
välittömästi. Perusteluna on se, että hankkeelle on varattu talousarviossa
määräraha.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
_____

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kunta/ kuntayhtymä
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä
25.4.2019

Hallitus/ lautakunta

KUNNANHALLITUS

Pykälä

Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät

86, 87

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

88

HallintolainkäyttöL 5 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Jämijärven kunnanhallitus
Peijarintie 5 A
38800 JÄMIJÄRVI

Pykälät

88

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Ks. Jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Valitusviranomainen
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30

Hallintovalitus, pykälät

päivää

Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

Valitusaika

14 päivää
Turun Hallinto-oikeus
PL 32
20101 TURKU
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/ valituskirjelmässä on ilmoitettava
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos
oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/ tai valitusajan alkamisen
ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/ valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen
mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/ HLL 21 §:ssä säädetään.

Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/ valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/ valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen
lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite, postiosoite

Pykälät

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv
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Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa
euroa

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet

Lautakunta

Kh

Kv

