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219 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

220 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kristiina Kotaoja 
ja Satu Jokela. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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221 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Satakuntaliitto 

Tiedote: Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 voimaan 27.9.2019 
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

Ympäristö- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote 31 § / 27.9.2019: 
Ilmoituspäätös Jari ja Elina Raitinpään eläinsuojan toimin-
nasta 27.9.2019 

- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 133 § / 30.9.2019: 
Toiminnan ja talouden katsaus 1-8 kk / 2019 1.10.2019 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 139 § / 30.9.2019: 
Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022 ja vuo-
den 2020 talousarvion sekä investointisuunnitelman vuoteen 2025 laa-
dinta 1.10.2019 

- Kankaanpään kaupunki 
Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän pöytäkirjanote 8 § / 8.10.2019: 
Maaseutupalveluiden talousarvion toteutuminen 15.9.2019 10.10.2019 
Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmän pöytäkirjanote 9 § / 8.10.2019: 
Maaseutupalveluiden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 talous-
suunnitelma 10.10.2019 

- Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy 
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2/2019 11.10.2019 16.10.2019 

- PSSV Palvelut Oy 
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2/2019 11.10.2019 16.10.2019 

2. Pöytäkirjat: 
Vapaa-aikalautakunta 10.10.2019 
 
  

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 
- 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 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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222 § VUODEN 2020 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveropro-
sentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. 

 
   Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mu-

kaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle vii-
meistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa 
tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

 
   Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteis-

määrän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. 
 
   Kuluvana vuonna Jämijärven kunnan tuloveroprosentti on ollut 22,50.  
 
   
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää vuoden 2020 
tuloveroprosentiksi 22,50. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 

 
 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 28.10.2019 280 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

223 § KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020 

 

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin-
teistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vah-
vistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit mää-
rätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteis-
töveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden 
marraskuun 17 päivänä. 
 
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 – 2.00 %,  

- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,41 

– 1,00 % 

- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti välillä 2,00 – 6,00 % 

- Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 – 

2,00 % 

- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00 – 

2,00 % 

- Voimalaitosten veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 – 3,10 % 

 
 Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 seu-

raavasti: 

- yleinen kiinteistövero  1,03 % 

- vakituiset asuinrakennukset 0,45 % 

- muut asuinrakennukset 1,03 % 

- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 % 

- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % 

- voimalaitokset  3,10 % 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää kunnan vuo-
den 2020 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 
 
- yleinen kiinteistövero  1,03 % 

- vakituiset asuinrakennukset 0,45 % 

- muut asuinrakennukset 1,03 % 

- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 % 

- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % 

- voimalaitokset  3,10 % 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____  
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224 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TOIMITILOJEN 
HANKESUUNNITELMA 

 

Jämijärven kunta käynnisti uuden koulurakennuksen hankesuunnittelun 
Jämijärven kunnanvaltuuston päätöksellä 24.9.2018 67§. Kunta aloitti 
koulun hankesuunnittelun siten, että hankesuunnittelussa tutkittiin tavoite-
hintavertailussa esitetyt vaihtoehdot tarkemmin. Hankesuunnitelmalle va-
rattiin rahoitus vuoden 2019 talousarvioon. Suunnittelutyö hankittiin PPG 
Oy:ltä. 
 
Hankesuunnitelmassa ei ole sijoitettu kirjaston ja kunnanviraston toimin-
toja uuteen rakennukseen. Hankesuunnittelijan lähtökohdat olivat sellai-
set, että rakennuksen bruttoneliön kustannus arvioitiin valmisteluvai-
heessa n. 2 300 euron luokkaan ja esimerkiksi kirjaston tilatarve 400 ne-
liömetrin suuruusluokkaan. 
 
Hankesuunnittelun aikana tehtiin myös kuntalaiskysely 23.8. - 8.9.2019. 
Kuntalaiskyselyssä koulun ja varhaiskasvatuksen sekä liikuntatilojen (ml. 
kuntosali) keskittäminen yhteen pisteeseen sai tukea. Kirjaston osalta 
kuntalaismielipide oli jakaantunut. Kunnanviraston rakentaminen koulun 
yhteyteen ei saanut tukea. 
 
Hankesuunnitelmassa kartoitettiin myös millaisia ratkaisuja on vaihtoeh-
toisessa rakentamisessa, jossa osa on paikalleen rakennettua ja osa on 
vuokraamalla paikalle toimitettuna modulina. Hankesuunnitelman mukaan 
uuden rakennukset toiminnot rakennettaisiin eli olisivat sijoitettavissa n. 
3400 bruttoneliömetrin kokonaiseen keskusrakennukseen ja lisäksi han-
kittavaan modulirakennukseen. Tiloja varattaisiin siten, että kaikki varhais-
kasvatus, esikoulutus ja peruskoulu toimisivat samoissa tiloissa. Monipuo-
lisen käytettävyyden takaamiseksi ja toisaalta rakennettavan pinta-alankin 
rajoittamisen vuoksi suunnittelun yhtenä ohjaavana periaatteena on ollut 
muuntojoustavuus.  
 
Kokonaisuuteen on varattu tilaa valmistuskeittiölle. Muu kuin valmistus-
keittiö tarkoittaisi jatkossa sitä, että ruoka tuotaisiin Jämijärven ulkopuo-
lelta ja hintataso on n. 5 euroa per ateria, johon tulee lisätä jakelukeittiön 
ja -henkilökunnan kustannukset. Oman tuotannon tämän hetkinen hinta 
on alle 4 euroa ateriaa kohden, joten valmistuskeittiö on edullisempi rat-
kaisu. 
 
Hankesuunnitelmatyön ohessa on selvitetty rakennettujen koulujen kus-
tannuksia ja hankittu vertailevaa informaatiota, jonka perusteella tiede-
tään, että kokonaisvastuurakentamishankkeissa on päästy myös mata-
lampiin neliöhintoihin kuin hankesuunnitelmatason laskelmissa. Valtuus-
ton mahdollisesti tämän käsittelyn yhteydessä päättämien tavoitteiden to-
teutumisen varmistamiseksi voidaan järjestää markkinavuoropuhelu, joka 
alkaa hankintailmoituksen tekemisellä. Markkinavuoropuhelu edesauttaa 
tavoitetta tehdä tavoitteet toteuttava kilpailutus. Markkinavuoropuhelulla ei 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 28.10.2019 282 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

suljeta pois mahdollisuutta toteuttaa koulun rakentaminen jaettuna urak-
kana. 
 
Hankesuunnitelmaluonnoksia ja muita asiakokonaisuuksia kouluhank-
keen suhteen on käsitelty sivistyslautakunnassa, teknisessä lautakun-
nassa ja vapaa-aikalautakunnassa sekä vanhusneuvostossa (mm. kunto-
saliin liittyvä intressi) ja nuorten vaikuttajaryhmässä.  
 
Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä 224.1. 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  
 

- kunnanvaltuusto merkitsee hankesuunnitelma-aineiston tiedoksi 
- kunnanvaltuusto päättää, että  

o sivistystoimen rakennushankkeen jatkosuunnittelua toteutetaan 
yhteensä noin 4 100 bruttoneliömetrin rajoissa 

o rakennushankkeen jatkosuunnittelussa lähdetään siitä, että 
hanke palvelisi ensisijaisesti kaikkia varhaiskasvatuksen, esi-
koulun ja perusopetuksen tarpeita ja liikuntatilojen tarvetta 

o suunnittelun seuraavien vaiheiden ohjaavana tavoitteena on, 
että rakennushanke valmistuu syyslukukauteen 2021 men-
nessä. Tavoite ei ehdottomasti poissulje jatkokäsittelystä toteu-
tustapoja, joiden ei voi odottaa toteutuvan ko. määräaikaan 
mennessä.  

o kunnanhallitus avaa markkinavuoropuhelun, jonka perusperi-
aatteina on varmistaa, että hankkeen kilpailutus toteuttaa muut 
valtuuston asettamat tavoitteet ja selvittää erilaisten markki-
noilla olevien ratkaisujen soveltuvuutta ja hintatasoa. 

 
Käsittely:  

Käsittelyssä todettiin, että korjataan hankesuunnitelmassa esiintyvät kir-
joitus- ja asiavirheet. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
------ 
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225 § PROYRITYS ‖ - YHTEISTYÖLLÄ KILPAILUKYKYÄ MAASEUTUYRITYKSIIN –
HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN 

 

ProAgria Länsi-Suomi ry on toteuttanut maaseutuyritysten kilpailukyvyn 
parantamiseen tähtäävää hanketta 1.7.2015 – 30.6.2019. Viimeisen 12 
kuukauden aikana hankkeen puitteissa on toteutettu neuvontaa yhdek-
sässä jämijärveläisessä yrityksessä, jotka edustavat yhdessä yli puolta 
tuotannollisista työpaikoista (pl. alkutuotanto) Jämijärvellä. Lisäksi mu-
kana on alkutuotannon yrityksiä. Useissa yrityksissä on tehty huomattavia 
investointeja. Hankkeelle haetaan jatkoa vuodeksi 2020. Jämijärven 
osuus hankkeen rahoituksesta olisi 480 euroa. Hankkeen hankesuunni-
telma on esityslistan liitteenä 225.1. 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Jämijärven kunta osallistuu ProYritys ‖ - yhteistyöllä kilpailukykyä maa-

seutuyrityksiin –hankkeeseen.  
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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226 § LUOTTAMUSHENKILÖN VALINTA EDESMENNEEN ILKKA HYTTISEN TILALLE 

 

Edesmennyt Ilkka Hyttinen on toiminut tarkastuslautakunnan varajäse-
nenä. Kunnanvaltuusto on valinnut hänet päätöksellään 19.6.2017 § 44 
tarkastuslautakuntaan varajäseneksi toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2021. 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano tällä hetkellä: 
 
jäsen:   varajäsen: 

  Erkki Rudenberg  Seppo Leponiemi 
  Josefiina Koivunen  Hannu Rajakallio 
  Leena Koivunen  Ilkka Hyttinen 
  Rainer Rajamäki  Marjatta Hyttinen 
 

 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslauta-
kuntaan Ilkka Hyttisen tilalle uuden varajäsenen. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
------ 
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227 § LAUSUNNON ANTAMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN 
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2020 

 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä tuottaa Jämijärven kunnan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut erikoissairaanhoitoa lukuunotta-
matta. Kuntayhtymä pyytää kunnalta lausuntoa 8.11.2019 mennessä ta-
lousarvioesityksestä vuodelle 2020. Lausuntopyynnön sisältö on käsitelty 
kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 24.9.2019, jolloin on päätetty lau-
suntokierrokselle lähettämisestä. 
 
Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja ovat olleet Jämijärvelle kuultavana 
14.10.2019 erityisesti koskien Jämijärven terveysaseman aukioloa. 
 
Lausunnon kohteena olevassa esityksessä Jämijärven maksuosuudeksi 
on kirjattu 4,7 miljoonaa euroa. Vastaava summa vuonna 2019 oli 4,84 
miljoonaa euroa ja 4,64 miljoonaa euroa vuonna 2018. Keskeinen rooli 
kuluvaa vuotta pienemmässä talousarvioesityksessä on vanhuspalvelu-
määrärahan pienemisessä 1,94 miljoonasta eurosta 1,61 miljoonaan eu-
roon. Tehostetun palveluasumisen palvelut hankitaan vuodesta 2020 al-
kaen hoivayritys Attendolta.  
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen menokasvu vanhuspalvelujen osuutta lu-
kuun ottamatta on 6,7 % vuodesta 2019 vuoteen 2020, joka ennakoi so-
peuttamistoimenpiteiden tarvetta myös vuodella 2021. Suurin määräraha-
kasvu tosin kohdistuu erityispalveluihin, jossa haetaan rakenteellisia muu-
toksia vuodeosastohoidon vähentämisellä ja kotiin annettavien palvelujen 
lisäämisellä. Kotiin annettavia palveluja esitetään lisättäväksi merkittävästi 
jo ensi vuonna. Vuodeosastohoito puolestaan vähenee viiveellä. Jämijär-
veläisten vuodeosastohoidon kustannukseksi vuodelle 2020 on arvioitu 
636 045 euroa ja mikäli hoidon tarpeisiin voidaan vastata edullisemmalla 
toteutusmuodolla, kyseessä on merkittävä säästöpotentiaali. Vuodeosas-
tohoidon vuorokausihinta on n. 300 euroa. 
 
Erityispalveluihin luetaan myös mm. lääkärivastaanotot, joiden osalta kun-
tayhtymän valmistelussa on ajateltu Jämijärven toimipisteen aukiolon su-
pistamista. Jämijärveläisten lääkärivastaanottokäynnit ovat 1300 – 1400 
käynnin vuositasossa eikä siihen arvioida muutosta. Kuntayhtymän joh-
taja ja talousjohtaja ovat olleet Jämijärvelle kuultavana 14.10.2019 erityi-
sesti koskien Jämijärven terveysaseman aukioloa. Kokonaisuudessaan 
jämijärveläisten lääkärikäynneistä (ajanvarausvastaanotot ja päivystys-
käynnit) yli puolet suuntautuu Kankaanpäähän. Ajanvarausvastaanottojen 
kohdalla Jämijärven terveysaseman käyttöaste eli jämijärveläisten käynnit 
omassa kunnassa sijaitsevalla asemalla on noin 80 % siitä huolimatta, 
että myös vapaiden vastaanottoaikojen puute vaikuttaa kysynnän ohjau-
tumiseen muualle. 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että 
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Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän hyvää yhteistyöhalua- ja 
kykyä sopeutumisratkaisujen hakemiseen osoittaa talousarvioluonnok-
sessa se, että kokonaiskustannukset ovat laskussa vanhuspalvelujen uu-
delleenorganisoinnin johdosta. Jämijärven kunta kannustaa kuntayhty-
mää jatkamaan palvelutasoa säilyttävien, mutta samalla edullisimpien rat-
kaisujen hakemista. Jämijärven kunta kannustaa myös jatkamaan hyvää 
vuorovaikutuksellista otetta, joka kuntayhtymällä on talousarvion valmiste-
lussa.  

 
Palvelutason ja erityisesti palvelujen saatavuuden näkökulmasta Jämijär-
vellä järjestettävien vastaanottopalvelujen osuus ei saa vähentyä, jonka 
varmistamiseksi eivät myöskään aukiolot saa supistua nykyisestä. Supis-
tuvat aukiolot ohjaisivat väistämättä kysyntää epätarkoituksenmukaisesti 
vielä nykyisestäänkin muualle. Ehdotuksen taloudellinen hyöty yhtymälle 
jää myös osoittamatta, koska keskeisesti kustannukset ao. palvelussa 
syntyvät palkoista. Kuntayhtymän tulisi pikemminkin pyrkiä lisäämään 
käyntiosuutta Jämijärven terveysasemalla nykyisillä aukioloilla. Esillä ollut 
aukiolosupistus ei myöskään olisi tasapuolinen omistajakuntien kohtelun 
näkökulmasta, koska Honkajoella olisi ehdotuksen mukaan laajempi auki-
olo, vaikka tarve on vastaava tai pienempi ja oman terveysaseman käyttö-
aste on ollut pienempi kuin Jämijärvellä. Ylipäätään kuntayhtymän alu-
eelle on syytä pitää hajautetun toiminnan mahdollisuuksista huolta, myös 
esimerkiksi vuodeosastoa korvaavien kotisairaala- ja muiden toimintojen 
osalta.  

 
Vuodeosastoratkaisun osalta on tärkeää, että asiakkaat saadaan hoidet-
tua siten, että kukaan ei jää hoidotta tai tule hoidetuksi vuodeosastoa kal-
liimmassa palvelussa ilman hoidollista syytä. Valmistelun yhteydessä on 
kuitenkin ilmennyt, että vuodeosaston tai akuuttiosasto tavoiteltu mitoitus-
taso on valtakunnallisen suosituksen tasoinen. Vuodeosastohoidon kor-
vaaminen muilla toiminnoilla vaikuttaa riittävästi mitoitetulta. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

228 § LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNANJOHTAJAN VALINTAA 
KOSKEVASTA VALITUKSESTA 

  

 

Kunnanvaltuusto valitsi 5.8.2019 § 37 virkavaalissa kunnanjohtajan tois-
taiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen. Päätöksestä on jätetty yksi 
valitus Turun hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaaditaan kunnanjohtajan 
valinnan perumista ja viran asettamista uudelleen auki sekä kulukorvauk-
sen maksamista valituksen jättäneelle henkilölle. 
 
Turun hallinto-oikeus pyytää 2.10.2019 päivätyllä kirjeellä hankkimaan 
valtuuston lausunnon oheisen valituksen johdosta. Lausunto pyydettyine 
liitteineen tulee palauttaa viimeistään 31.10.2019. Lausuntopyyntö ja vali-
tus ovat esityslistan liitteenä nro 228.1. 
 
Jämijärven kunnan hallintosäännön 34 §:n kohdan 1.3 mukaan kunnan-
hallitus päättää selityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston 
päätöstä koskevasta valituksesta tai jatkovalituksesta, jos kunnanhallitus 
katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole kumottava. 
 
Ehdotus hallinto-oikeudelle annettavasta lausunnosta on liitteenä nro 
228.2. 

 

Talous- ja hallintopäällikön päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus antaa lausuntonaan liitteessä 228.2 olevan lausunnon.  
 
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 



 

 

 

 

       

       

Kunta/ kuntayhtymä   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
JÄMIJÄRVEN KUNTA      
  

      
Hallitus/ lautakunta   Kokouspäivämäärä   
KUNNANHALLITUS   21.10.2019   

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

kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet 

          

  Pykälät  

219, 220, 221, 222, 223, 
224, 226, 227, 228    

         
                

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

          
  Pykälät 225    
          
                

  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 225    
          
         
          
          
  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 


