
 
  

JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 
 
 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne), 
maanantaina 5.8.2019 alkaen kello 19.00. 
 

 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
 

33 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
35 §  Lisämääräraha latuvalojen kunnostamiseksi 
36 §  Eron myöntäminen luottamustoimesta / Riina Lehmussalmi 
37 §  Kunnanjohtajan virka 
38 §  Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat 
39 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven 
kunnanvirastossa perjantaina 9.8.2019 kello 8.30 - 10.30. 

  
  

Jämijärvellä 31.7.2019 
  
  
 Ari Uusi-Rasi 

valtuuston puheenjohtaja 
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33 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
 
Ehdotus:  Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 

1.8.2019 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä 
1.8.2019. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille 
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 1.8.2019.  

 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

34 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
 
Ehdotus:  Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali. 
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Vapaa-aikalautakunta 35 § 25.6.2019 
Kunnanhallitus 173 § 29.7.2019 
 

35 § LISÄMÄÄRÄRAHA LATUVALOJEN KUNNOSTAMISEKSI 

 
 

Vapaa-aikaltk 35 § Vapaa-aikalautakunnan edellisessä kokouksessa sovittiin, että tässä 
kokouksessa kuullaan lautakunnan jäsenten tekemä selvitys, miten 
mittava korjaustyö Jämin latuvaloissa on tehtävä ennen ensi talvea. 
 

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta keskustelee korjaustarpeista ja niiden 
kustannuksista, sekä päättää tarvittavista toimenpiteistä. 
 
Samassa yhteydessä vapaa-aikalautakunta päättää, että 
metsähallitukselle lähetetään pyyntö korjata Jämin reitistöt vapaaksi 
kaatuneista puista. Todetaan myös, että olisi Jämin matkailua 
tukevaa toimintaa poistaa ainakin osa kaatuneista puunrungoista 
vähintään reitistöjen varsilta yleisilmeen siistimiseksi. Sekä 
velvoitetaan Metsähallitusta huolehtimaan reittien varrella olevien 
latuvalojen linjojen siisteydestä ja pyydetään kaatamaan ne puut, 
jotka ovat vaarassa kaatua sähköjohtojen päälle. 
 

Päätös: Vapaa-aikalautakunta päätti pyytää kunnanhallitukselta ja 
kunnanvaltuustolta lisämäärärahan Jämin latuvalojen 
kunnostamiseksi. Vapaa-aikasihteeri pyytää kunnostustöistä 
kolmesta uudesta paalusta ja viidestä haruksesta, sekä viidestä led-
valaisimesta tarjoukset paikallisista sähköliikkeistä. Paalujen ja 
harusten vaihtaminen tulee sisältyä tarjouksen hintaan. 
 
Samassa yhteydessä vapaa-aikalautakunta päätti, että 
metsähallitukselle lähetetään pyyntö korjata Jämin reitistöt vapaiksi 
kaatuneista puista. Todetaan myös, että olisi Jämin matkailua 
tukevaa toimintaa poistaa ainakin osa kaatuneista puunrungoista 
vähintään reitistöjen varsilta yleisilmeen siistimiseksi. Sekä pyydetään 
Metsähallitusta huolehtimaan reittien varrella olevien latuvalojen 
linjojen siisteydestä ja pyydetään kaatamaan ne puut, jotka ovat 
vaarassa kaatua sähköjohtojen päälle. 
 
----- 
 

KH 173 § Vapaa-aikasihteerin lähettämä tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä 
nro 173.1. Tarjouksia kunnostustöiden tekemiseksi saapui 
määräaikaan mennessä kaksi. Ne ovat esityslistan liitteenä 173.2 ja 
173.3.  
 

Ehdotus: Hyväksytään ja esitetään kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 
lisämääräraha vapaa-aikalautakunnalle edullisemman tarjouksen 
verran eli yhteensä 2396,42 euroa. 



Jämijärven kunta Päivämäärä  Sivu 
Kunnanvaltuusto 31.7.2019         50
_________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

-----  
 

KV 35 §  
 
Ehdotus: Valtuusto hyväksyy vapaa-aikalautakunnalle lisämäärärahan 2396,42 

euroa latuvalojen kunnostamiseksi. 
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Kunnanhallitus 176 § 29.7.2019 
 

36 § ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA / RIINA LEHMUSSALMI 

 
KH 176 § Riina Lehmussalmi on lähettänyt kunnanhallitukselle ja 

kunnanvaltuustolle 13.6.2019 päivätyn kirjeen, jolla hän anoo eroa 
kaikista luottamustoimista, joihin hänet on valittu kunnanvaltuuston tai 
kunnanhallituksen päätöksillä. 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 
 

1. valtuusto myöntää Riina Lehmussalmelle eron kunnanvaltuuston 
jäsenyydestä, teknisen lautakunnan jäsenyydestä, valtuuston 
vaalilautakunnan jäsenyydestä ja tarkastuslautakunnan 
varajäsenyydestä 

2. valtuusto valitsee Riina Lehmussalmen tilalle jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi: 

1) teknisen lautakunnan jäsenen 
2) valtuuston vaalilautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan  
3) tarkastuslautakunnan varajäsenen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
 

KV 36 §  
 
Ehdotus: 1. Valtuusto päättää myöntää Riina Lehmussalmelle eron 

kunnanvaltuuston jäsenyydestä, teknisen lautakunnan jäsenyydestä, 
valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja tarkastuslautakunnan 
varajäsenyydestä alkaen välittömästi. 

 
2. Valtuusto valitsee Riina Lehmussalmen tilalle jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi: 
1) teknisen lautakunnan jäsenen 
2) valtuuston vaalilautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan  
3) tarkastuslautakunnan varajäsenen. 

 
Lisäksi kunnanvaltuusto toteaa tiedoksi saaduksi, että 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu ensimmäisenä samalla 
varajäsenlistalla olevan varajäsenen toimimaan valtuustossa Riina 
Lehmussalmen tilalla toimikauden loppuun asti.  
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Kunnanhallitus 134 § 27.5.2019 
Kunnanhallitus 138 § 30.5.2019 
Kunnanhallitus 160 § 18.6.2019 
Kunnanhallitus 167 § 24.6.2019 
Kunnanhallitus 134 § 29.7.2019 

 

37 § KUNNANJOHTAJAN VIRKA 

 

KH 134 § 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 
irtisanomisaika valtuuston valitsemalla viranhaltijalla on vähintään 
kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. 
Kunnanjohtajan valitsee valtuusto.  
 
Jämijärven kunnan hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi 
se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. 
Kunnanjohtajan valitsee kuntalain (410/2015) mukaan valtuusto. 
Kunnan hallintosäännön mukaan viran, johon valtuusto valitsee 
viranhaltijan, julkistaa haettavaksi kunnanhallitus. Kunnanjohtaja 
voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on 
virkasuhteessa kuntaan. Jos kunnanjohtajan vaalissa 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 kuntalain 
mukainen johtajasopimus.  
 
Viranhaltijalain (304/2003) mukaan kunnanjohtajan virkaan ja 
valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen 
voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei 
ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys. Lisäksi 
viranhaltijalain mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista 
hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun 
ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla, mikä 
tarkoittaa lähtökohtaisesti yleistä tietoverkkoa. 

 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus 
 

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

b) julistaa haettavaksi kunnanjohtajan viran toistaiseksi voimassa 
olevana virkasuhteena ja  
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c) valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan, kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja talous- 
ja hallintopäällikön laatimaan viranhakuilmoituksen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

----- 

 
KH 138 §  Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen 

varapuheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja talous- ja 
hallintopäällikkö ovat laatineet viranhakuilmoituksen, johon on 
määritelty erityiset kelpoisuusehdot. Virkaan valittavalta edellytetään 
virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virkasuhteeseen 
ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa.  
 
Viranhakuilmoitus on esityslistan liitteenä.  
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdotetun viranhakuilmoituksen ja asettaa 
viran haettavaksi.  

 
 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

-----  
 
 
KH 160 § Kunnanjohtajan virka on julistettu haettavaksi 20.6.2019 klo 12:00 

mennessä. Kunnan hallintosäännössä ei ole määritetty 
rekrytointiprosessiin etenemisestä tai siihen osallistuvista henkilöistä. 
Prosessin sujuvuuden kannalta on järkevää nimittää 
haastattelutyöryhmä hoitamaan rekrytointiprosessin seuraavia 
vaiheita. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää  

a) valita haastattelutyöryhmän kokoonpanon ja valtuuttaa sen 
sopimaan rekrytointiprosessin aikataulusta  

b) valtuuttaa haastattelutyöryhmän valitsemaan hakijat 
haastatteluihin, suorittamaan haastattelut ja tekemään 
kunnanhallitukselle esityksen henkilövalinnasta  

c) valtuuttaa haastattelutyöryhmän tarvittaessa jatkamaan viran 
hakuaikaa. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti valita 

haastattelutyöryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajiston, 
kunnanvaltuuston puheenjohtajiston, yhden jäsenen kaikista muista 
valtuustopuolueista, talous- ja hallintopäällikön sekä sihteeriksi 
yleishallinnon kanslisti Kirsi Leppihalmeen.  
 



Jämijärven kunta Päivämäärä  Sivu 
Kunnanvaltuusto 31.7.2019         54
_________________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

-----  
 

KH 167 § Haastattelutyöryhmä on päättänyt jatkaa kunnanjohtajan avoinna 
olevan viran hakuaikaa. Aiemman kunnanhallituksen päätöksen 
mukaan virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää 
korkeakoulututkintoa. 
 
Liitteessä 167.1 on uusi viranhakuilmoitus, jossa kelpoisuusehtona on 
korkeakoulututkinto. Ilmoituksen muutokseen tarvitaan 
kunnanhallituksen päätös. 
 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ehdotetun muutoksen 
viranhakuilmoitukseen. 

 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
-----  

 

KH 178 § Hakuaika kunnanjohtajan virkaan päättyi 18.7.2019 klo 12:00. 
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui yhteensä 20 kappaletta. 
Näiden lisäksi saapui kaksi suostumusta, joita ei oltu erikseen 
pyydetty suostumuksen jättäjiltä. Yhteenveto hakijoista on esityslistan 
liitteenä nro 178.1. Haastattelutyöryhmä kokoontui 18.7.2019 klo 
13:00 ja päätti kutsua haastatteluun Juha-Pekka Mannilan, Markus 
Ojakosken, Kari Pentin, Aki Viitasaaren ja Olli-Pekka Salmisen. 
Haastattelut järjestetään 29.7.2019 klo 9 – 16, minkä jälkeen 
haastattelutyöryhmä tekee kunnanhallitukselle esityksen valinnasta.  
 

Ehdotus: Haastattelutyöryhmän ehdotus kunnanjohtajan valinnasta esiteltiin 
kokouksessa. Haastattelutyöryhmä nostaa kunnanhallitukselle 
kunnanjohtajan virkaan valittavaksi ehdokkaiksi Markus Ojakosken ja 
Aki Viitasaaren. 

 
Päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan virkaan 

valitaan Markus Ojakoski. 
 

-----  
 

KV 37 § Virkaa hakeneiden hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 
kunnanvirastossa. Hakemuksista tehty yhteenveto on toimitettu 
valtuutetuille esityslistan mukana. 

 
Ehdotus: Valtuusto päättää valita kunnanjohtajan virkaan Markus Ojakosken. 
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38 § ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI 
OTETTAVAT ASIAT
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39 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
 

 


