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Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2019  

   

Kunnanhallitus 

   

 
KOKOUSAIKA 

Maanantai 13.5.2019 klo 19.47 – 20.07 

 
KOKOUSPAIKKA 

Kunnantalon kokoushuone 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 
 
 
 
 

 
 

Timo Sorvali                        puheenjohtaja 
Antti Lähteenmäki   
Olli Seppälä 
Reijo Pihlajamäki                varajäsen 
Kristiina Kotaoja 
Anu Koivumäki 
Satu Jokela 

 POISSA OLLEET Antero Karppinen 
 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 
 

Ari Uusi-Rasi, valtuuston puheenjohtaja 
Matti Leppihalme, valtuuston I varapuheenjohtaja 
Kirsi Virtanen, kunnanjohtaja 
Noora Nieminen, talous- ja hallintopäällikkö  

ASIAT 
 
 

§§ 111 – 118 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Timo Sorvali                         Noora Nieminen      

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja to-
dettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

 

Tarkastusaika  
Kunnanvirasto  
 
 
 
Anu Koivumäki                      Olli Seppälä 

    Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  15.5.2019 
Virka-asema  Allekirjoitus 

 
 
 
kunnanjohtaja Kirsi Virtanen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
 
 

111 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Ehdotus:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anu Koivumäki 

ja Olli Seppälä. 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

113 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Metsähallitus 

Lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla 
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla 06.05.2019 

- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Pöytäkirja 1/2019, 2.5.2019 08.05.2019 

2. Pöytäkirjat: 
Keskusvaalilautakunta 25.04.2019 
  

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

Luovuttaja(t) Luovutuksen 
kohde Rnro 

Luovutuksen saaja(t) 

    

   

   

   

 
 
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 täytäntöön pan-
tavissa. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

114 § TALOUSARVIOLAINA 

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 17.12.2018 vuoden 2019 talousarvion. 
Talousarviossa on varauduttu 500.000 euron lainanottoon. Talousarviolai-
noja on vielä 200.000 euroa nostamatta. 
 
Lainatarjoukset pyydettiin 3.5.2019 klo 12.00 mennessä ja tarjousten 
jättöaikaa pidennettiin 8.5.2019 klo 12.00 saakka. Tarjouspyyntö on 
esityslistan liitteenä 114.1. Yhdistelmä lainatarjouksista on esityslistan liit-
teenä 114.2. 
 
 

Ehdotus: Päätetään ottaa Jämijärven Osuuspankin tarjouksen mukaan 200.000 eu-
ron talousarviolaina 6 kk euribor + marginaali 0,40. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus  13.5.2019 138 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

115 § NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN VUONNA 2019 

 

Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saa-
neet kesätöitä. Määrärahaa on varattu vuodelle 2019 siten, että kunta 
työllistää 10 jämijärveläistä 2003 – 2004 syntynyttä nuorta kahden viikon 
ajaksi kesätöihin kunnan omiin kohteisiin. Työjaksolta maksetaan palkkaa 
400 euroa. 
 
Työpaikat ovat olleet haussa kuntatiedotteessa 4/2019 ja kunnan ilmoi-
tustaululla, nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Mikäli em. kriteerien 
täyttäviä hakemuksia on alle 10, niin loput työpaikat arvotaan loppujen 
hakijoiden kesken.  
 
Määräaikaan mennessä on tullut 12 hakemusta, joista 

 1 on nuori, joka on ollut aiemmin kunnalla kesätöissä 

 1 on nuori, joka työllistyy yritystuen kautta. 
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää työllistää periaatteella 400 €/2 viikkoa ne hake-
muksensa jättäneet nuoret, jotka eivät aikaisemmin ole olleet kunnan ke-
sätöissä. 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

116 § KESÄTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI 

 

Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. 
Tuen suuruus on 400 euroa/työllistetty nuori.  
 
Määräaikaan mennessä tukea haki seitsemän yritystä yhdeksän nuoren 
työllistämiseen. 
 
Asiaa valmistellut työryhmä on päätynyt esittämään, että yritystukea 
myönnettäisiin seitsemälle jämijärveläiselle yritykselle/yhdistykselle (1-2 
nuorta/yritys tai yhdistys) yhdeksän nuoren palkkaamiseen. 
 
Työryhmän esitys on esityslistan liitteenä 116.1. 
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää työryhmän mukaisesti myöntää 400 euron tuen 
kriteerit täyttävien yhdeksän nuoren työllistämiseksi. Varat osoitetaan 
kunnalla olevista perintövaroista. 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

117 §  MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN 

 

Peijarin kylässä sijaitsevien rekisteritilojen RN:o 1:307, 1:342, 2:277, 
1:370 ja 2:223 peltoalueet on vuokrattu Jari ja Tomi Tasalalle. Alueet ovat 
pinta-alaltaan 14,09 ha ja niiden vuotuinen vuokra on yhteensä 2 818,00 
euroa. 
 
Vanhat vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun, mutta 
vuokralaiset haluavat jatkaa luomusopimusta tuon ajan jälkeenkin. Siksi 
he haluaisivat jatkaa vuokrasopimusta vuoden 2026 loppuun saakka. 
 
Vuokrasopimus on liitteenä 117.1. 
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan uuden vuokrasopimuk-
sen. 

 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti, ettei voimassa olevaa vuokrasopimusta ole tällä 

hetkellä tarpeen muuttaa.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

118 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 

 

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset 
ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitus-
osoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä vali-
tuskirjaan on liitettävä. 
 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitet-
tävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan 
kielto perustuu. 
 
 

Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto 
liitetään pöytäkirjaan.  

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 



 

 

 

  

       

       

Kunta/ kuntayhtymä   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
JÄMIJÄRVEN KUNTA      
  

      
Hallitus/ lautakunta   Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 

KUNNANHALLITUS   13.5.2019 118  142 

        
MUUTOKSENHAKUKIELLOT      
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos-

kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet 

          
  Pykälät 111, 112, 113    
          
                

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

          
  Pykälät 114, 115, 116, 117    
          
                

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

          
  Pykälät ja valituskieltojen perusteet    
          
          
          
                

        
OIKAISUVAATIMUSOHJEET      
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

viranomainen         
ja -aika      Jämijärven kunnanhallitus 

       Peijarintie 5 A   
       38800 JÄMIJÄRVI  
          
          
         
  Pykälät 114, 115, 116, 117    
          
         
          
          
  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

  Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimus-               

kirjelmän sisältö Ks. Jäljempänä    
ja toimittaminen               

       Liitetään pöytäkirjaan 

VALITUSOSOITUS       
Valitusviranomai-
nen 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     



 

 

          
          
          
          
  Hallintovalitus, pykälät      
          
          
                

  Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät   

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

Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/ valituskirjelmässä on ilmoitettava 

vaatimus-/   • päätös, johon haetaan muutosta 

valituskirjelmän   • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

sisältö ja    • muutosvaatimuksen perusteet. 

toimittaminen         
  Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos 

oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaati-
muksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä-
män nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaati-
muksen 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 ajankoh-
dasta.   

          
  

Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/ valittaja vetoaa vaati-
muksensa 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 oikaisuvaati-
mus-/ valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/ valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viran-
omaiselle 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 

          
          
Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muu-

toksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa   

      euroa     
          
          
  Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle    Liitetään pöytäkirjaan 

 


