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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
 
 

119 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Ehdotus:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Ehdotus:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antero Karppi-

nen ja Kristiina Kotaoja. 
 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Lähteenmäki ja Kristiina Kotaoja.  
 

____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

121 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Satakuntaliitto 

Tiedote: Satakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät kokoontuivat kes-
kustelemaan sote-yhteistyömahdollisuuksista 10.05.2019 
Tiedote: Satakunnan kansanedustajat yhdessä maakunnan edunaja-
jina – Kristiina Salonen ryhmän puheenjohtajaksi 10.05.2019 
Tiedote: Satakunnan talous yhä myötätuulessa – kärjessä vientiteolli-
suus ja automaatio 15.05.2019 
Tiedote: Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi Satakunnan vai-
hemaakuntakaavan 2 17.05.2019 

- Satakunnan pelastuslaitos 
Johtokunnan pöytäkirjanote 11 §/14.05.2019  
Talous- ja toimintakatsaus, maaliskuu 2019 20.05.2019 
Johtokunnan pöytäkirjanote 14 §/14.05.2019 
Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2020 20.05.2019 

- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 72 §/20.05.2019 
Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma 
vuoteen 2017+ päivitys  20.05.2019 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 76 §/20.05.2019 
Toiminnan ja talouden katsaus 1-4 kk / 2019 21.05.2019 

- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Valtionavustuspäätös VARELY/654/2019 22.05.2019 

- Mehiläinen 
Toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2019-31.12.2023/Jämijärven 
kunta 23.05.2019 

- Kuntaliitto 
Yleiskirje 5/2019, Kuntaliiton opas yhdenvertaisuuden edistämiseen 
kunnan toiminnassa 16.05.2019 

- Aluehallintovirasto 
Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus: 2019/8608, 2019/8609, 
2019/8610 ja 2019/8611 20.05.2019 

- Pohjois-Satakunnan seutuverkko Oy 
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 1/2019 06.05.2019 

- PSSV Palvelut Oy 
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 1/2019 06.05.2019 

- Väestörekisterikeskus 
Kirje: Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraa-
tille 09.05.2019 

- Valvira  
Päätös Dnro V/17071/2019, Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
antamista koskeva luvan muuttaminen 16.05.2019 

- Asunto Oy Jämijärven kauppakulma 
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 10.4.2019 17.05.2019 

- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
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Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 83 §/21.05.2019 
Jäsenten nimeäminen Jämijärven vanhusneuvostoon 22.05.2019 

2. Pöytäkirjat: 
Sivistyslautakunta 16.05.2019 
 
Viranhaltijapäätökset: 

- Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset 
6 § Kanslistin toistaiseksi voimassaoleva virkasuhde 07.05.2019 
 
  

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

Luovuttaja(t) Luovutuksen 
kohde Rnro 

Luovutuksen saaja(t) 

 Pauli Katajamäki 181-401-7-62 
Jämiranta 

Jouni Mäkelä 
Pirjo Mäkelä 

Kiinteistö Oy Jämijärven 
Öljymäki 

181-411-2-299 
Öljymäki ‖ 

Jämijärven Lämpö 
Oy 

   

   

 
 
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: 

 

Kunnanhallitus 5 § 21.1.2019 

 

122 § ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN 

 

KH 5 § Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeu-
tettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopos-
tin ja muut arvolähetykset. 

 
 
Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2019 aikana 

kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetyk-
set: 

 
   kunnanjohtaja Kirsi Virtanen 
   rehtori Rolf Björkman 
   rakennuspäällikkö Pentti Virtanen 
   kanslisti Kirsi Leppihalme 

kanslisti Ritva Mäkinen 
   vs. rakennuspäällikkö, kanslisti Riikka Koivumäki 
   toimistovirkailija Merja Kangasniemi 
   vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto 
    
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 

 
KH 125 § Henkilöstössä tapahtuneiden muutosten takia on päätöstä kunnan arvo-

postin ja muiden arvolähetysten kuittaamiseen ja vastaanottamiseen oi-
keutetuista henkilöistä muutettava. 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2019 aikana 
kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetyk-
set: 

  kunnanjohtaja Kirsi Virtanen 
talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen  

  rehtori Rolf Björkman 
  vs. rakennuspäällikkö Antti Alarotu 

 kanslisti Sirpa-Liisa Ritakorpi 
  kanslisti Kirsi Leppihalme 

kanslisti Ritva Mäkinen 
  kanslisti Riikka Koivumäki 
  toimistovirkailija Merja Kangasniemi 
  vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto 
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

123 § KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET 

 

Jämijärven kunnalla on seuraavat pankkitilit: 
 
Jämijärven Osuuspankki 
FI13 4722 1020 0003 34 
FI41 4722 1020 0030 31 
FI19 4722 1020 0377 65 
 
Länsi-Suomen Osuuspankki 
FI49 5106 0120 0742 34 
 
Nordea 
FI60 1117 3000 1034 67 
 
Danske Bank 
FI35 8000 1400 4031 02 
FI92 8000 1670 3154 40 
FI24 8000 1001 6854 79 
FI42 8000 1879 1295 01 
 
Kaikkien pankkien käyttöoikeus on tällä hetkellä Kirsi Virtasella ja Rolf 
Björkmanilla. 
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää kaikkien tilien käyttöoikeuden Kirsi Virtaselle, 
Noora Niemiselle ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Sorvalille. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

____  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Sivistyslautakunta 27 § 16.5.2019  
     

124 § VARHAISKASVATUKSEN NIMIKKEISTÖN MUUTTAMINEN 1.8.2019 

 

Sivistysltk 27 §  Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui voimaan 1.9.2018. Sen yhtenä 
tavoitteena on yhtenäistää varhaiskasvatuksessa käytettäviä tehtä-
vänimikkeitä. Nimikkeistä ja niiden muuttamisesta päättää työnantaja.  
Päiväkodin henkilöstön tehtävänimikkeet uuden varhaiskasvatuslain mu-
kaan ovat 

- päiväkodin johtaja 
- varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
- varhaiskasvatuksen opettaja 

- varhaiskasvatuksen sosionomi 
- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

 
Henkilöstörakennetta koskeva muutos tulee voimaan vasta 1.1.2030. Lain 
voimaantulosta vuoteen 2030 saakka päiväkodin henkilöstön mitoituk-
seen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla var-
haiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään 
lastenhoitajan kelpoisuus. Muutoksen jälkeen päiväkodin kasvatus-, ope-
tus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen laskettavasta henkilökun-
nasta tulee olla opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Kyseisestä kahdesta 
kolmasosasta vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan 
kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 
kelpoisuus. 
Esitys lastentarhaopettajan nimikkeen muuttamisesta varhaiskasvatuksen 
opettajaksi sekä lastenhoitajan nimikkeen muuttamisesta varhaiskasva-
tuksen lastenhoitajaksi viedään kunnanhallituksen käsittelyyn ja muutok-
set esitetään toteutettavaksi 1.8.2019 alkaen. 
 

Ehdotus: Sivistyslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että varhaiskasvatuksen 
henkilöstön nimikkeet muutetaan 1.8.2019 alkaen vastaamaan varhais-
kasvatuslakia (540/2018). 

 
Lastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen opettajaksi 
ja lastenhoitajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi. 
 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
----- 
 

KH 124 § 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 ____  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Sivistyslautakunta 29 § 16.5.2019 
 

125 § PÄIVÄKOTI TOUHULA TUOHIKONTIN TOIMINNAN SIIRTYMINEN JÄMIJÄRVEN 
KUNNALLE 1.8.2019 

 

Sivistysltk 29 §  Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.4.2019 / 84 § käsitellyt yksityisen 
päiväkodin toiminnan lopettamisilmoitusta ja sitä kuinka toiminta järjestet-
täisiin kunnan toimesta toistaiseksi ennallaan. Varhaiskasvatusjohtaja oli 
asiantuntijana mukana kokouksessa selvittämässä asiaa. Varhaiskasva-
tusjohtaja ja kunnanjohtaja ovat jatkovalmistelleet asian kunnanhallituk-
sen antaman evästyksen mukaisesti seuraavasti: 

 
 Touhula Varhaiskasvatus Oy on ilmoittanut, että lopettaa toimintansa Jä-

mijärvellä 1.8.2019 alkaen. Päiväkoti Touhula Tuohikontissa on tällä het-
kellä 34 lasta ja siellä järjestetään Jämijärven kunnan koko vuorohoito 
tällä hetkellä. Päiväkoti Touhula Tuohikontissa on tällä hetkellä neljä vaki-
tuista työntekijää. Kaikki ovat nimikkeellä lastenhoitaja ja heillä kaikilla on 
myös pätevyys kyseiseen nimikkeeseen. Lastentarhaopettaja on tällä het-
kellä määräaikaisessa tehtävässä, joka loppuu kesäkuun loppupuolella. 
Varhaiskasvatuslain mukaan jokaisessa ryhmässä pitää olla lastentarhan-
opettaja. 
 
Henkilöstö siirtyy Jämijärven kunnalle ”vanhoina” työntekijöinä, sillä liik-
keen luovutuksen tunnusmerkit täyttyvät. Luovutushetkellä voimassa ole-
vat työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät liikkeen uu-
delle omistajalle tai haltijalle. Päiväkodin toiminta pysyy luovutuksen jäl-
keen samana tai samankaltaisena kuin ennen luovutusta.  (Työsopimus-
laki 1 luku 10§) Touhula Varhaiskasvatus Oy hoitaa henkilökunnan vuosi-
lomakorvaukset  31.7.2019 asti ja uuden vuosiloman laskenta henkilös-
tölle aloitetaan 1.8.2019. 
 
Mitoituksen mukaan vuoropäiväkodin kasvatushenkilöstöä tarvitaan nel-
jästä viiteen henkilöä. Koska aamuvuoro alkaa jo klo 5.15 ja iltavuoro lop-
puu klo 22.00 sekä huomioiden viikonloppuhoidosta johtuvat viikkova-
paat, on oletettavaa, että henkilökuntaa tarvitaan viisi, jotta toiminta pyö-
risi tarvittavalla teholla ja laadulla. Koska syntyvyys on tällä hetkellä lasku-
suunnassa, viides kasvatushenkilö palkataan kahden vuoden määräaikai-
seen työsuhteeseen. Suuret ikäluokat ovat sen jälkeen siirtyneet esiope-
tukseen ja silloin pystytään arvioimaan paremmin henkilöstön määrän tar-
vetta jatkossa. 
 
Lisäksi tarvitaan henkilö, joka huolehtii päiväkodin siivouksesta ja ruoka-
huollosta tarvittavalta osalta. Lounas tulee Pääskyn päiväkodilta tois-
taiseksi. Tällä hetkellä Päiväkoti Touhula Tuohikontissa on henkilö määrä-
aikaisessa työsuhteessa 20h/vko. 
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Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää ja antaa tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle 
että,  
1) päiväkoti Touhula Tuohikontin toiminta siirtyy Jämijärven kunnan päi-

väkoti Pääskyn Tuohikontin toimipisteeksi 1.8.2019 alkaen, 
 

2) sivistyslautakunta valtuuttaa varhaiskasvatusjohtajan palkkaamaan 
Päiväkoti Touhula Tuohikontin kolme varhaiskasvatuksen lastenhoita-
jaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, yksi kahden vuoden 
määräaikaiseen työsuhteeseen sekä yhden vuoden määräaikaiseen 
työsuhteeseen 20h/vko henkilö, joka huolehtii ruokahuollon ja siivouk-
sen,    

3) sekä valtuuttaa varhaiskasvatusjohtajan hakemaan ja palkkaamaan 
avoimen haun kautta lastentarhanopettajan toimeen varhaiskasvatuk-
sen opettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. 

 
Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
                      ------ 
 
KH 125 § 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi saaduksi. 
 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 ____  
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Sivistyslautakunta 30 § 16.5.2019  
 

126 § ESIKOULU - JA KOULULAISKULJETUKSET AJALLE 1.8.2019 – 31.7.2021 

 

Sivistysltk 30 §  Koululaiskuljetukset on edellisen kerran kilpailutettu lukuvuosille 2014- 
2017 sekä lisäksi tehty sopimus optiovuosille 2017- 2019. 

 
Tarjouskilpailu on järjestetty avoimena. 
Tarjousaika päättyi 8.5.2019 klo 15.30 mennessä. 
 
Hankintailmoitus on julkaistu 28.3.2019 työ- ja elinkeinoministeriön ylläpi-
tämässä maksuttomassa, sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA), jossa 
hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. 
 
Kilpailuttaminen on suunniteltu niin, että tarjous tehdään kokonaistarjouk-
sena. Tämän tarkoituksena on tehdä hankintayksikön kannalta jousta-
vampi ja selkeämpi järjestely, kun kuljetusjärjestelyistä ja normaalista 
poikkeavista järjestelyistä voi sopia yhden toimijan kanssa. 
 
Jotta mahdollisimman moni yrittäjä voisi ottaa osaa kilpailuun, eikä jäisi 
mm. kaluston vähyyden vuoksi ulos kilpailusta, on annettu mahdollisuutta 
antaa tarjous myös yhteenliittymänä 
 
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteenä 30.1. 
 
Määräaikaan 8.5.2019 klo 15.30 mennessä tarjouksensa jätti liikennöitsijä 
Timo Ranta. 
 
Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä 30.2. 
 

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy liikennöitsijä Timo                                                   
Rannan tarjouksen esikoulu- ja koululaiskuljetuksista ajalle 1.8.2019- 
31.7.2021. Sen lisäksi varataan optiona mahdollisuus tehdä yhden luku-
vuoden kestävän jatkosopimuksen kilpailun voittaneen autoilijan kanssa, 
ilman uutta tarjouskilpailua, tarjouspyynnön mukaisesti. 

 
Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
                   ----- 
 

 
KH 126 §  

 
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen. 
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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127 § JOHDANNAISSOPIMUSTEN TEKEMINEN 

 

Talousarviossa vuodelle 2019 on suunniteltu toteutettavan korkoriskin mi-
nimoiminen korkosuojausten avulla, mitä voidaan toteuttaa johdannaisso-
pimuksilla. Johdannaisten tarkoituksena on suojautua rahoituksen markki-
nariskeiltä erilaisilla sopimuksilla. Nämä pääasiassa korkosopimukset 
ovat erillisiä sopimuksia, jotka ovat riippumattomia siitä mistä rahalaitok-
sesta itse laina on otettu. Johdannaisten yleissopimus on tehtävä, jotta 
yksityiskohtaisia koronvaihtosopimuksia voitaisiin tehdä. Koronvaihtosopi-
muksilla pyritään pienentämään lainasalkun korkoriskiä sekä tukemaan 
kunnan maksuvalmiuden ylläpitoa ja talouden ennakoitavuutta.  
 
Johdannaisyleissopimuksessa sovitaan niistä yleisistä ehdoista, joita so-
velletaan rahoittajan kanssa tehtäviin johdannaissopimuksiin. Kunkin joh-
dannaissopimuksen tarkemmat ehdot sovitaan erikseen. Yleissopimusta 
sovelletaan kaikkiin sopijapuolten välisiin johdannaissopimuksiin, jollei 
vahvistuksessa toisin mainita. Vahvistuksella tarkoitetaan asiakirjaa, 
jonka sopijapuolet allekirjoittavat ja joka yhdessä yleissopimuksen kanssa 
muodostaa johdannaissopimuksen ehdot. 
 
Hallintosäännön 47 § mukaan kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan to-
teuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden 
ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa 
edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.  
 
Markkinoiden tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, joten on tarkoituksen-
mukaista siirtää toimivalta sopimusten tekemiseksi viranhaltijoille. Yksittäi-
set suojaussopimukset tehdään puhelimitse. 
 
Esityslistan liitteenä 127.1 on sopimus johdannaissopimusten yleisistä eh-
doista. 
 

Ehdotus: Päätetään allekirjoittaa OP Yrityspankki Oyj:n kanssa ’Sopimus johdan-
naissopimusten yleisistä ehdoista’ sekä, että Jämijärven kunta voi ohjeis-
tuksensa mukaisesti tehdä yksittäisiä johdannaissopimuksia. Lisäksi pää-
tetään valtuuttaa kunnanjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö ja kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja kukin yksin tekemään yksittäisiä johdannaissopi-
muksia Jämijärven kunnan puolesta yleissopimuksen puitteissa ja tuo-
maan ne tiedoksi kunnanhallitukselle. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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128 § LISÄLAINAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2019 TALOUSARVIOON 

 
 
Vuoden 2019 talousarviossa lainanottoon on varattu 500 000 euroa ja se 
on kokonaisuudessaan nostettu. Talousarviovuodelle 2018 lainanottoa oli 
varattu 513 000 euroa. Vuonna 2018 ei nostettu talousarviolainoja.  
 
Vuoden 2019 talousarviolainarahoja on jouduttu käyttämään vuoden 2018 
menoihin. Joulukuussa 2018 kuntien verotilityksiin kohdistui negatiivinen 
oikaisu, joka merkitsi myös Jämijärven kunnalle negatiivista verotilitystä 
120 062 euron verran. Vuoden 2018 lopussa kunnalla oli ostovelkaa 
824 600,75 euroa. Tähän sisältyy muun muassa PoSa:n virheelliselle 
vuodelle päivätty lasku 201 000 euroa. Alku vuonna erikoissairaanhoi-
dosta oli tavanomaista suurempi laskutus. 
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää kattaa rahoi-
tusvajeen lisäämällä vuoden 2019 talousarvioon pitkäaikaisten lainojen 
lainanottoa 800 000 euroa.  

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

----- 
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129 § HYVÄN TYÖYHTEISÖN PELISÄÄNNÖT JÄMIJÄRVEN KUNNASSA -ASIAKIRJA 

 
 
Toimivan työyhteisön ylläpitäminen kuuluu jokaisen työntekijän velvolli-
suuksiin. Työyhteisön toimivuus on merkityksellistä työn tuottavuuden ja 
tehon kannalta. 
 
Kunnan työyhteisö koostuu paitsi henkilöstöstä, jossa on työntekijöitä ja 
työnantajan edustajia, myös luottamushenkilöistä, jotka kaikki osallistuvat 
kuntapalveluiden toteuttamiseen omasta tärkeästä roolistaan käsin. Roolit 
ovat järjestämisessä, tuottamisessa ja päättämisessä. 
 
Jämijärven kunnan henkilöstökulut €/asukas ovat huomattavasti verrokki-
kuntia pienemmät. Henkilöstön määrä suhteessa kunnan vastuulla oleviin 
palveluihin on hyvin pieni ja valtiovarainministeriö on arviointimenette-
lyssä ohjeistanut lisähenkilöstön palkkaamiseen. Pieni henkilöstöresurssi 
on huomattavan haavoittuvainen, koska jokainen on avainhenkilö jossa-
kin tehtävässä. Tällöin työyhteisön hyvinvointi ja henkilöstön jaksaminen 
korostuu entistä tärkeämmässä roolissa. 
 
Hyvän työyhteisön pelisäännöt Jämijärven kunnassa -asiakirja, joka esi-
tellään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan, on valtuuston hyväksymä 
ohje koko Jämijärven kuntakonsernin työyhteisölle työntekijöistä esimie-
hiin ja kunnan luottamushenkilöihin.  
 
Hyvän työyhteisön pelisäännöt Jämijärven kunnassa -asiakirja on esitys-
listan liitteenä nro 129.1 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa Hyvän työyhteisön pelisäännöt Jämijärven kun-
nassa -asiakirjan hyväksymistä kunnanvaltuustolle ja ohjeistaa esimiehet 
jalkauttamaan pelisäännöt koko organisaatioon. Valtuuston hyväksymä 
asiakirja sitoo koko organisaatiota henkilöstöstä ja esimiehistä kunnan 
luottamushenkilöihin. 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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130 § JÄMIJÄRVEN KESKUSKOULUN HANKESUUNNITELMA 

 
Jämijärven kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 24.9.2018 aloit-
taa koulun hankesuunnittelun tavoitehintavertailussa olleista vaihtoeh-
doista. Hankesuunnittelu on hyvässä vauhdissa ja aikataulu sen valmistu-
miselle on määritelty siten, että lopullinen käsittely on syksyllä 2019. Tuol-
loin hyväksytään hankkeen aikataulu, laajuus ja sisältö, kustannusarvio ja 
rahoitusmalli. 
 
Tekninen toimi on jo edellisenä vuonna tehnyt tarveselvitystä ja tavoite-
hintavertailua tilatarve uudisrakennuksena toteuttaen tai peruskorjaten 
rakennukset, joissa uudislaskennan tilamitoituksessa käytetyt palvelut si-
jaitsevat. 
 
Jämijärven keskuskoulu on valmistunut vuonna 1968, Tykköön koulu on 
valmistunut 1955. 
 
Hankesuunnittelun konsultti Suunnittelutalo PPG Oy:n antaman lausun-
non mukaan keskuskoulurakennusta ei ole tarkoituksenmukaista enää 
korjata yhtenäiskoulurakennukseksi. Lausunto on pöytäkirjan liitteenä 
130.1. 
 
Kannanotto on samanlainen kuin kunnan omassa valmistelutyössä on 
päädytty. Korjaamisen hinta on käytännössä lähellä samaa kuin uudisra-
kennus ja mittavan peruskorjauksen jälkeen rakennukseen jäisi edelleen 
riskejä, jotka mahdollisesti realisoituvat lähitulevaisuudessa sisäilmaon-
gelmiksi. Lisäksi pilari-palkki-käytävä-luokkarivi -ratkaisu ei vastaa enää 
tämän päivän ja tulevaisuuden oppimisympäristöjen tilatarpeisiin. Koulu-
hanke mittavana peruskorjauksena tai uudisrakentamisena on vuosikym-
menten päähän ulottuva päätös. Siksi sitä on arvioitava myös hyvin pit-
källä tähtäimellä, ei lähivuosiin rajoittuvana. 
 
Keskuskoulun kirkonkylän toimipisteen peruskorjaus kapselointimenetel-
mällä on arvioitu maksavan tavoitehinta-arviomallilla 6.010.000 € ja siten, 
että ulkoseinärakenne ja alapohja uusittaisiin 6.700.000 €. Tykköön toimi-
pisteen peruskorjauksen tavoitehinta-arvio on 2.330.000 €. Monet kunnat 
toteuttavat rakennuksissaan edelleen kapselointikorjauksia. Mikäli kapse-
lointikorjauksen jälkeen joku oireilee, on rakennuksen sisäilmaongelmaa 
enää vaikea korjata. Valtiovarainministeriön arviointimenettelyssä on ollut 
tiedossa noin 6 miljoonan kouluinvestointi lähivuosien aikana.  
 
Hankesuunnittelussa ratkaistaan myös uudisrakentamisvaihtoehdossa 
sijaintipaikka. Keskustelussa on ollut kirkonkylän alue ja Jämin alue. 
Tämä kysymys on tarpeen ratkaista myös nyt, jotta hanke etenee ripeästi. 
 
Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 13.5. Siinä tehdyn linjauksen mu-
kaisesti Jämijärven kunnan kannalta on tarkoituksenmukaisinta, että han-
kesuunnittelussa keskitytään uusien toimitilojen suunnitteluun eikä resurs-
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seja käytetä hankesuunnittelussa enää olevien koulurakennusten perus-
korjaussuunnitteluvaihtoehdon vertailuun. Samoin tarkoituksenmukaisinta 
on sijoittaa uudet tilat Jämijärven keskustan alueelle tai sen lähituntu-
maan, jolloin sekä kuljetuskustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi ja 
toiminta on ekologisinta että kuntakeskuksen palvelurakenne tukee toisi-
aan. Jämin alueen haasteena ovat lisäksi myös metsähallituksen maan-
omistajuus, Natura ja puolustusvoimain harjoittelualueet. 
 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää 
 

1) jatkaa hankesuunnittelussa keskittyen vain uusien toimitilojen suunnit-
teluun aiemmin sovitulla kokonaisuudella ja 

 
2) ohjaa valmistelemaan toimitilojen sijainnin Jämijärven keskustan alu-

eelle tai sen välittömään läheisyyteen. Mikäli sijainti vaatii kaavamuu-
tosta, kunnanvaltuusto valtuuttaa vs. rakennuspäällikön panemaan 
kaavaprosessin toimeksi välittömästi. 

 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

----- 
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131 § KOULUN VÄISTÖTILAT 

 

Muutamat Jämijärven keskuskoulun oppilaiden vanhemmat ja heidän kut-
sumansa sisäilmaongelmien kokemusasiantuntija ovat keskustelleet 17.5. 
päättäjien kanssa ja tuoneet esiin vaatimuksen sijoittaa koulun toiminta 
sisäilmaongelmien vuoksi syksystä alkaen väistötiloihin Jämi Areenalle 
seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tilaisuuteen ei ollut kutsuttu viranhaltijoita 
tai muita asiantuntijoita.  
 
Tilaisuuden jälkeen asiasta on keskusteltu kunnanhallituksen puheenjoh-
tajan kokoon kutsumassa kunnanhallituksen iltakoulussa ja toimialojen 
viranhaltijat ovat puheenjohtajan pyynnöstä tehneet yhteistyössä selvi-
tystä mahdollisesta useamman vuoden väistötilaprosessista Jämi Aree-
nassa. 
 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus antaa päätöksen asian esittelyn jälkeen. 
 
 
Päätös: Kunnanhallitus päättää, että koulun toimintaa kokonaisuudessaan ei ole 

tämän hetkisten tietojen mukaan mitään tarvetta siirtää Jämi Areenalle tai 
muualle väliaikaistiloihin. Ympäristöterveysviranomaisilta ei ole tullut mi-
tään sellaista uutta tietoa, etteivät koulun tilat olisi käytettävissä koulun 
pitoon normaalisti, kunnes uudet tai perusteellisesti peruskorjatut tilat ovat 
käytössä. Mikäli tilanne muuttuu, asia otetaan käsittelyyn uudelleen. Toi-
menpiteet yksittäistapauksissa, joissa terveysviranomaiset epäilevät hen-
kilön oireilun syyksi koulun tiloja, selvitetään tilakysymykset erikseen kou-
lun toimesta. 
 
____ 
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Kunnanhallitus 69 § 15.4.2019  

 

132 §  SATAKUNNAN KUNTAKYSELY SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
VALMISTELUSTA 

 
 
KH 69 § Satakuntaliitto on lähettänyt maakunnan toimijoille seuraavan sisältöisen 

kirjeen: 
 
”Ydinviesti 
 
Satakunnan kaupungeille, kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymille järjestettiin 25.9.2018 tilaisuus maakunta- ja soteuudistuksen 
valmistelusta ja tuossa tilaisuudessa sovittiin, että Satakuntaliitto toteuttaa 
tämän nyt valmistellun kyselyn sen jälkeen, kun valtakunnallisen maa-
kunta- ja soteuudistuksen etenemisen tilanne on selvinnyt. Maakunta- ja 
soteuudistuksen valmistelu päättyi 8.3.2019. 
 
Pyydämme Satakunnan kaupunkien ja kuntien sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuntayhtymien hallituksia vastaamaan tähän kyselyyn viimeis-
tään perjantaihin 31.5.2019 mennessä. Kysely on suunnattu toimi-joiden 
hallituksille, koska kyseessä on periaatekannanotto ja asian valmistelun 
jatkaminen. Mahdolliset sopimukset syntyvät tämän prosessin aikana ja 
ne tulee käsitellä valtuustoissa.   
 
Taustaa 
 
Satakunnassa valmisteltiin maakunnan kaupunkien ja kuntien yhteistyönä 
ennen valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen käynnistymistä 
maakunnan yhteistä vapaaehtoista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittä-
mishanketta, Satasotea. Satasoten ja nyt viimeisen noin kolmen vuoden 
aikana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun toimesta on selvitetty 
maakuntauudistuksen projektitoimiston ja eri valmisteluryhmien työnä 
niitä mahdollisuuksia, joissa maakunnan alueella yhteistyötä voitaisiin läh-
teä viemään eteenpäin nykyisen kuntasektorin järjestämisvastuuseen pe-
rustuvan sosiaali- terveydenhuollon lainsäädännön aikana. 
 
On hyvin todennäköistä, että Suomen uusi hallitus tulee toteuttamaan 
maassa uuden hallituksen linjaa-maa sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-
tusta ja siihen mahdollisesti liittyvää muuta aluehallinnon uudistusta, 
koska Suomen kuntien resurssit kansalaisten tasapuolisten sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen nykyisellä kuntapohjaisessa 
järjestämisvastuulla eivät ole riittävät sekä koska sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen tarve on voimakkaasti kasvamassa maan väestöraken-
teen vanhentuessa.  
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Maan uuden hallituksen linjaukset tulevat omalta osaltaan ohjaamaan so-
siaali- ja terveydenhuollon pal-velujen uudistamista, mutta valtakunnan 
tasolla uusi valmistelu tulee kestämään vuosia, jona aikana Satakun-
nassa voidaan jo lähteä toteuttamaan palvelujen järjestämisen ja toteutta-
misen laajennettua yhteistä tekemistä, mikäli Satakunnan kaupungit ja 
kunnat niin haluavat. Yhteistyö voi olla kaikkien yh-teistä tai yhteistyöhön 
voi osallistua osa toimijoista. 
 
Tähän mennessä tehdyn valmistelun perusteella voidaan nähdä, että Sa-
takunnassa voitaisiin tehdä, vaikka välittömästi, yhdessä paljon enemmän 
sosiaali- ja terveydenhoidon toimia ja yhdessä tekemisen kautta saavut-
taa kunkin toiminnon kohdalla arvioituja asiakkaille tulevia toiminnallisia 
etuja sekä järjestäjille (kunnille) toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. 
 
Informaatiotilaisuus 9.5.2019 
 
Kyselyn kohteena oleville tahoille järjestetään yhteinen informaatio- ja 
keskustelutilaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyön jatkami-
sesta torstaina 9.5.2019 klo 17.00 – 20.00 Teknologiakeskus Pripolissa. 
Toivomme, että kyselyn kohteena olevat tahot käyvät huhtikuussa asiasta 
sisäisiä keskusteluja ja vastaavat kyselyyn vasta 9.5. tilaisuuden jälkeen. 
Tilaisuuden kutsu toimitetaan erikseen.” 
 
Pohjois-Satakunnassa on oltu kohtuullisen tyytyväisiä yhteisen sosiaali- ja 
terveysdenhuollon kuntayhtymän (PoSa) toimintaan sekä kuntien vaiku-
tusmahdollisuuksiin kehittämisessä ja toiminnan suunnittelussa. Palve-
luintegraatiota on kehitetty pitkälle ja myös yhteistyötä erikoissairaanhoi-
don ja mm. Satakunnan sosiaalipäivystyksen kanssa on syvennetty. Poh-
jois-Satakunnassa ei ole sen kaltaista tarvetta palveluintegraatioon kuin 
kunnissa, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut on järjestetty 
erikseen eri yhteistyörakenteissa tai tuotettu kokonaan itse.  
 
Suuri huoli koko Pohjois-Satakunnassa on kuitenkin rahoituspohjasta, mi-
hin kaatunut valtakunnan valmistelumalli olisi tuonut ratkaisun. Mikäli Sa-
takunnassa koko sosiaali- ja terveydenhuolto koottaisiin samaan maakun-
nalliseen kuntayhtymään ja rahoituspohja jäisi nykymallin mukaiseksi, pie-
nelle kunnalle jää maksajan rooli. On vaikea kuvitella, että maakunnalli-
suus toisi ihmistä lähellä toteutettaviin palveluihin kustannustehokkuutta 
nykyiseen pohjois-satakuntalaiseen malliin verrattuna palvelujen laadun 
ja vaikutusmahdollisuuksien kärsimättä. 
 
Pohjois-Satakunnassa on kuitenkin vakavasti tehtävä palvelu- henkilöstö-
resurssi- ja kustannusvaikutusten arviointia suhteessa esitettyihin maa-
kunnallisen yhteistyön syventämisvaihtoehtoihin. Lisäksi Pohjois-Satakun-
nassa on pohdittava julkisen ja yksityisen palvelutuotannon yhteistyötä 
kustannusten hillitsemiseksi sekä vaikutusmahdollisuuksien ja palveluiden 
turvaamiseksi koko Pohjois-Satakunnan alueella myös pitkällä aikavälillä.    
Pohjois-Satakunnan kuntajohtajat ja Posan viranhaltijajohto käyvät maa-
kuntaliiton ehdotuksesta yhteisen keskustelun 26.4.2019.  
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Esityslistan lisätietona:  
 
Sähköisen kuntakyselyn sisältö 
Satasote-projektisuunnitelman vuodelta 2016 sisältämät 11 periaatetta 
Esitys nopeimmin toteutettavista yhtenäisistä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimenpiteistä  
 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus evästää kunnanjohtajaa PoSa:n viranhaltijakeskustelua 

varten ja antaa oman vastauksensa maakunnalliseen kyselyyn toukokuun 
kokouksessaan. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Antero Karppinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.30. 
 
----- 
 
 

KH 132 §  
 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus antaa lausunnon pöytäkirjattavan liitteen 132.1 mukai-

sesti. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

____ 
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133 § ASUKASVALINTAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN 

 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.10.2016 / 226 § päättänyt, että kun-
nan asukasvalinnat valmistelee teknisen toimen kanslisti Riikka Koivu-
mäki ja asukasvalintapäätökset tekee rakennuspäällikkö Pentti Virtanen 
toimien vuokra-asuntovastaavana ja hänen esteellisenä tai estyneenä ol-
lessaan kunnanjohtaja Kirsi Virtanen.  
 
Kunnan teknisessä toimessa on toimittu erilaisin viransijaisuusjärjestelyin 
jo kaksi vuotta. Kanslisti on oman toimensa ohella hoitanut osan aikaa ra-
kennuspäällikön viransijaisuutta ja osakokonaisuutta sen tehtävistä. Tar-
koituksenmukaista on, että kanslisti jatkaa edelleen vuokra-asuntovastaa-
vana ja tekee huoneenvuokrasopimukset asukkaiden kanssa. Vuokraso-
pimuksen tekeminen ei edellytä viranhaltijapäätöstä, koska asukasvalin-
nat tehdään kunnan yleisten ohjeiden mukaisesti eikä siinä käytetä jul-
kista valtaa. 
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kanslisti Riikka Koivumäki on kunnan vuokra-
asuntovastaava ja tekee sekä asukasvalinnat että allekirjoittaa asukkai-
den vuokrasopimukset. Hänen estyneenä ollessaan sijaisena toimii ra-
kennuspäällikkö. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

____ 
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134 § KUNNANJOHTAJAN VIRKA 

 
Kunnanjohtaja Kirsi Virtanen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen niin, 
että kahden kuukauden irtisanoutumisajan jälkeen viimeinen työpäivä on 
31.7.2019. Kirsi Virtanen siirtyy Sodankylän kunnanjohtajaksi. 
 
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304 määrittää, että irtisano-
misaika valtuuston valitsemalla viranhaltijalla on vähintään kaksi kuu-
kautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Kunnanjohtajan va-
litsee valtuusto. 
 
Jämijärven kunnan hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se, 
jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Kunnan-
johtajan valitsee kuntalain (410/2015) mukaan valtuusto. Kunnan hallinto-
säännön mukaan viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julkistaa ha-
ettavaksi kunnanhallitus. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai 
määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Jos kunnanjohtajan vaa-
lissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi 
vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä 
saanut tulee valituksi. Kunnanjohtajan ja kunnan välillä on tehtävä kunta-
lain mukainen johtajasopimus. 
 
Viranhaltijalain (304/2003) mukaan kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston 
päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuk-
sensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka 
kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Lisäksi viranhaltijalain mukaan virka-
suhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on 
vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 
§:ssä säädetyllä tavalla, mikä tarkoittaa lähtökohtaisesti yleistä tietoverk-
koa. 
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus  
 

a) hyväksyy kunnanjohtaja Kirsi Virtasen irtisanoutumisilmoituksen siten, 
että viimeinen virkapäivä on 31.7.2019.  

b) julistaa haettavaksi kunnanjohtajan viran toistaiseksi voimassa ole-
vana virkasuhteena ja  

c) valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, 
kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja talous- ja hallintopäällikön laati-
maan viranhakuilmoituksen. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

135 § 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 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT      
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos-

kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet 

          

  Pykälät 

119, 120, 121, 128, 129, 
130, 134    

          
                

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

          

  Pykälät 

122, 123, 124, 125, 126, 
127, 131, 132, 133    

          
                

  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 

122, 123, 124, 125, 126, 
127, 131, 132, 133    

          
         
          
          
  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 

 


