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229 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

230 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antti Lähteen-
mäki ja Olli Seppälä. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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231 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Satakuntaliitto 
Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 119 § / 21.10.2019: 
Satakunnan maakuntasuunnitelman 2050 laadinnan aloittami-
nen 21.10.2019 
Maakuntajohtajan viranhaltijapäätös 32/209 Satakunnan pelastuslai-
toksen palveluiden ulkoinen selvitys 29.10.2019 
- Porin kaupunki 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 31 § / 
22.10.2019: Talous- ja toimintakatsaus 22.10.2019 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 34 § / 
22.10.2019: Satakunnan pelastuslaitoksen palveluiden ulkoinen selvi-
tys 22.10.2019 
- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 154 § / 28.10.2019: 
Toiminnan ja talouden katsaus 1-9 kk / 2019 29.10.2019 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 153 § / 28.10.2019: 
Osavuosikatsaus 1-8 kk / 2019 29.10.2019 
- Pomarkun kunta 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 197 § / 22.10.2019: 
PSSV Palvelut Oy:n sulautuminen Pohjois-Satakunnan Seutuverkko 
Oy:öön ja siihen liittyvät toimenpiteet 29.10.2019 
- Satakunnan pelastuslaitos 
Neuvottelutilaisuus pelastustoimen palvelutasosta 1.11.2019 
- Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry 
Kokouskutsu: Syyskokous 16.11.2019 1.11.2019 
- Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy 
Kutsu osakkaiden kokoukseen 20.11.2019 31.10.2019 

2. Pöytäkirjat: 
Jämijärven lapsi- ja perhepalveluiden työryhmän muistio 17.10.2019 
Sivistyslautakunta 15.10.2019 
 
  

3. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 
- Kolme kiinteistönluovutusilmoitusta 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 
 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. 
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Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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232 § VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2020 – 2022 TALOUSSUUNNITELMA 

 

   
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun 
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousar-
vio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). 
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 
 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-
strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin 
toiminnan ja talouden tavoitteet. 
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta-
seeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa 
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tu-
lee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla ali-
jäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate-
taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 
sekä investointi- ja rahoitusosa. 
 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 
 
Lautakunnat ovat antaneet talousarvioesityksensä jotka ovat koottuna liit-
teessä 231.1 olevaan talousarvioluonnokseen. 
 
Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta kahdessa vaiheessa: 

- 11.11.2019 (talousarvion yleislinjaukset) 
- 2.12.2019 (viimeistely) 

 
   
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 

 
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen ja 
jatkaa talousarvion käsittelyä kokouksessaan 2.12.2019. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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233 § LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Jämijärven kunta hankkii lämpöenergian keskusta-alueen kiinteistöihin eli 
koulukeskukseen, kirjastoon, kunnanvirastoon, nuorisotoimen ja koulun 
käytössä olevaan rakennukseen (Lammikko) ja terveysasemalle öljyläm-
mityksellä. Suomen energia- ja ilmastostrategiassa vuodelta 2016 on pit-
kän aikavälin tavoitteena tehdä Suomesta hiilineutraali yhteiskunta. Jopa 
80 % ilmaston lämpenemistä aiheuttavista päästöistä on peräisin ener-
gian tuotannosta ja kulutuksesta. On myös ennakoitavissa, että poliittisilla 
ratkaisuilla ohjataan energiakulutusta tulevaisuudessa yhä enemmän ta-
voiteltuun suuntaan. Öljylämmityksen korvaaminen kotimaisella ja ilmas-
ton kannalta vähemmän haitallisella ratkaisulla on perustultua.  
 
Kunta on 19 %:n osuudella osakkaana Jämijärven Lämpö Oy:ssä, joka on 
rakentanut Jämijärven keskusta-alueelle hakelämpölaitoksen ja kauko-
lämpöverkoston. Jämijärven Lämpö Oy:n kanssa on neuvoteltu liitteen 
232.1 mukainen sopimusehdotus kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Rat-
kaisu vähentää öljyn kulutusta n. 120 000 litraa vuositasolla. Kirjastora-
kennus on jäämässä sopimuksen ulkopuolelle investoinnin selvästi muita 
kiinteistöjä pidemmän takaisinmaksuajan vuoksi. Öljynkulutus kokonai-
suudessaan ko. kiinteistöihin (ml. kirjasto) on maksanut suuruusluokassa 
110 000 euroa (alv 0 %) vuositasolla.  
 
Sopimukseen liittyvät liittymismaksut ovat yhteensä n. 60 000 euroa. Tä-
män lisäksi lämmönvaihdinten kustannukset ovat arviolta 20 000 euroa. 
Ratkaisu vähentää kunnan käyttötalousmenoja tämän hetkisillä öljyn ja 
hakkeen hinnoilla n. 25 000 euroa vuodessa. 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 
 
1) Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 232.1 mukaisen sopimuksen läm-

mön toimituksesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä.  
2) Kunnanvaltuusto varaa vuoden 2019 talousarvion investointiosaan 

kohdaksi kaukolämmön hankintaan liittyvät investoinnit 80 000 euroa. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
------ 
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234 § PSSV PALVELUT OY:N SULAUTUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN 
SEUTUVERKKO OY:ÖÖN JA SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 

 
 
Liikenne- ja viestintäviraston ”Laajakaista kaikille” –hankkeen toteutta-
miseksi perustettiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy (jäljempänä 
myös PSSV Oy), jonka osakkaiksi tulivat Kankaanpään kaupunki sekä 
Jämijärven, Kiikoisten (yhdistynyt Sastamalaan 1.1.2013), Lavian (yhdi-
tynyt Poriin 1.1.2015) ja Pomarkun kunnat. 
 
Silloisen Viestintäviraston (nyk. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) laa-
jakaistatukeen liittyvien rahoitusehtojen mukaan PSSV Oy:n rahoituksen 
järjestämiseksi oli perustettava ns. väliyhtiö PSSV Palvelut Oy, jonka 
kautta pankkien lainarahoitus kanavoitiin PSSV Oy:lle. Edellä mainitut 
osakaskunnat ovat taanneet omavelkaisin takauksin omistusosuuksiensa 
mukaisesti PSSV Palvelut Oy:n kilpailuttamat lainat. PSSV Palvelut Oy on 
saanut yritys kiinnityksen PSSV Oy:n valokuituverkkoon ja osakaskunnat 
ovat erillisellä sopimuksella yhtiön osakkaina sopineet takausvastuidensa 
jakautumisesta ja yrityskiinnityksen edelleen kohdistamisesta kullekin 
osakaskunnalle takaustensa suhteessa. 
 
PSSV Palvelut Oy:n osakaskunnat ovat vuonna 2014 taanneet yhtiön 
pankkilainoja omistustensa mukaisessa suhteessa valtuustojen päätöksin 
seuraavasti: 
 

 Kunnan 
osakkuus 
yhtiössä 

Kunnan takaus-
osuus yhteensä 
100 % 

Takaus euroa, 
pitkäaikainen 
laina 

Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1 330 000 

Kankaanpään kau-
punki 

48,50 % 48,50 % 4 850 000 

Lavian kunta / Porin 
kaupunki 

13,30 % 13,30 % 1 330 000 

Pomarkun kunta 15,60 % 15,60 % 1 560 000 

Sastamalan kau-
punki 

9,30 % 9,30 % 930 000 

Yhteensä 100,00 % 100,00 % 10 000 000 

 
PSSV Palvelut Oy:n osakaskunnat ovat edelleen vuonna 2015 taanneet 
yhtiön pankkilainoja omistustensa mukaisessa suhteessa valtuustojen 
päätöksin seuraavasti: 
 

 Kunnan 
osakkuus 
yhtiössä 

Kunnan takaus-
osuus yhteensä 
100 % 

Takaus euroa, 
pitkäaikainen 
laina 

Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 665 000 

Kankaanpään kau-
punki 

48,50 % 48,50 % 2 425 000 
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Porin kaupunki 13,30 % 13,30 % 665 000 

Pomarkun kunta 15,60 % 15,60 % 780 000 

Sastamalan kau-
punki 

9,30 % 9,30 % 465 000 

Yhteensä 100,00 % 100,00 % 5 000 000 

 
Laajakaistatukeen liittyvät rahoitusehdot ovat sittemmin muuttuneet ja ra-
hoitusjärjestelyjen vuoksi perustettu PSSV Palvelut Oy ei ole enää välttä-
mätön. Tarkoituksenmukaista on, että PSSV Palvelut Oy sulautetaan 
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:öön. Molemmissa yhtiöissä on 
identtinen osakeomistus ja sulautuminen keventää huomattavasti hallin-
nollista taakkaa. Sulautumisessa sulautuvan yhtiön eli PSSV Palvelut 
Oy:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena vastaanotta-
van yhtiön eli Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n osakkeita siten, että 
kutakin sulautuvan yhtiön yhtä osaketta vastaan annetaan yksi kappale 
uusia vastaanottavan yhtiön osakkeita, joilla ei ole nimellisarvoa (vaihto-
suhde). Kaikki sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle 
yhtiölle. 
 
Koska sekä sulautuvalla että vastaanottavalla yhtiöllä on yrityskiinnityksiä 
25 000 000 euroa, on ne järjestettävä ennen sulautumisen täytäntöönpa-
noa. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 
31.12.2019. 

 
Molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset ovat 11.10.2019 omalta 
osaltaan päättäneet siitä, että PSSV Palvelut Oy sulautuu Pohjois-Sata-
kunnan Seutuverkko Oy:öön ja että sulautumisen täytäntöönpano pyyde-
tään rekisteröimään kaupparekisterissä 31.12.2019. 
 
Yrityskiinnitysten osalta PSSV Palvelut Oy:n hallitus on kiinnityksen halti-
jana 13.9.2019 hyväksynyt yrityksen hallussa olevan Pohjois-Satakunnan 
Seutuverkko Oy:n omaisuuteen 18.3.2015 haetun 25 000 000 euron yri-
tyskiinnityspanttikirjan (2015/003594K) etuoikeuden järjestelyn siten, että 
se on huonommalla etuoikeudella kuin osakaskunnille pantattu PSSV 
Palvelut Oy:n omaisuuteen 26.1.2017 haettu 25 000 000 euron yritys-
panttikirja (2017/000496K). Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n halli-
tus on omalta osaltaan hyväksynyt 13.9.2019 edellä mainitun yrityspantti-
kirjojen etuoikeusjärjestyksen. 
 
PSSV Palvelut Oy:n sulautuminen Pohjois-Satakunnan Seutuverkko 
Oy:öön tarkoittaa käytännössä osakaskuntien antamien takausvastuiden 
sekä erillisellä sopimuksella sovittujen velvoitteiden ja oikeuksien siirty-
mistä siltä osin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:lle kuin ne ovat koh-
distuneet PSSV Palvelut Oy:hyn. 
 
Kuntalain 14 §:n mukaan kunnan valtuusto päättää takaussitoumuksen tai 
muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Koska edellä kuvatussa yri-
tysjärjestelyssä ei ole kyse uuden takaussitoumuksen antamisesta eikä 
voimassa oleva vakuus yritysjärjestelyn johdosta heikkene, osakaskuntien 
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kaupungin-/kunnanhallitusten yhtäpitävät päätökset yritysjärjestelyn ja yri-
tyskiinnitysten käsittelyn hyväksymisestä riittävät. 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus päättää Jämijärven kunnan osalta hyväksyä PSSV Palve-
lut Oy:n sulautumisen Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:öön ja PSSV 
Palvelut Oy:öön liittyvien velvoitteiden ja oikeuksien siirtymisen sulautumi-
sen myötä Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:lle. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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235 § SIVISTYSTOIMEN TILOJEN RAKENTAMISTA KOSKEVAN 
MARKKINAVUOROPUHELUN KÄYNNISTÄMINEN 

 

Jämijärven kunta on käynnistänyt sivistystoimen tiloja (varhaiskasvatus, 
esikoulu, peruskoulu) koskevan suunnittelun kunnanvaltuuston päätök-
sellä 24.9.2018 67§. Vuonna 2019 teetettiin hankesuunnitelma, jonka val-
tuusto merkitsi tiedoksi kokouksessaan 28.10.2019 46§. Hankesuunnitel-
man aikana havaittiin, että markkinoilla on hinnoittelultaan, perusperiaat-
teiltaan ja suunnittelutoteutukseltaan merkittävästi erilaisia ratkaisuja tar-
jolla. Tapa kartoittaa järjestelmällisemmin tarjolla olevia ratkaisuja val-
tuusto päätti 28.10.2019 myös, että kunnanhallitus avaa markkinavuoro-
puhelun, jonka perusperiaatteina on varmistaa, että hankkeen kilpailutus 
toteuttaa muut valtuuston asettamat tavoitteet ja selvittää erilaisten mark-
kinoilla olevien ratkaisujen soveltuvuutta ja hintatasoa. 
 
Valtuuston päätöksiä koskeva valitusaika ei ole päättynyt, mutta päätöstä 
voidaan pitää valmistelua koskevana ja lisäksi markkinavuoropuhelun 
aloittaminen ei estä sitä koskevien muutosten mahdollisuutta.  
Markkinavuoropuhelussa palveluntarjoajat tulevat esittäytymään kuntaan. 
Markkinavuoropuheluun voidaan siten osallistaa laaja joukko päätöksen-
tekijöitä ja asiantuntijoita.  
 
Markkinavuoropuhelu aloitetaan HILMA-ilmoituksella, joka on esityslistan 
liitteenä 234.1.  
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus  
- päättää käynnistää markkinavuoropuhelun sivistystoimen tilojen 

rakentamista koskien liitteenä olevalla ilmoituksella 
- valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään teknisiä muutoksia liitteenä 

olevaan ilmoitukseen 
- päättää, että markkinavuoropuhelun kuulemisiin voivat osallistua 

kouluhankkeen ohjausryhmän jäsenet sekä kunnanhallituksen jä-
senet 

- valtuuttaa kunnanjohtajan valitsemaan markkinavuoropuheluun 
osallistuvat palveluntarjoajat tarvittaessa 

 
Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus  
- päättää käynnistää markkinavuoropuhelun sivistystoimen tilojen 

rakentamista koskien liitteenä olevalla ilmoituksella 
- valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään teknisiä muutoksia liitteenä 

olevaan ilmoitukseen 
- päättää, että markkinavuoropuhelun kuulemisiin voivat osallistua 

kouluhankkeen ohjausryhmän jäsenet sekä kunnanhallituksen jä-
senet 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 11.11.2019 297 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

- valtuuttaa kunnanjohtajan valitsemaan markkinavuoropuheluun 
osallistuvat palveluntarjoajat tarvittaessa 

- valtuuttaa kunnanjohtajan kutsumaan muita edustajia markkina-
vuoropuhelun kuulemisiin 

 
Päätös: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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236 § EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SISÄLTÖ- JA 
RAKENNEUUDISTUKSEN SATAKUNNAN OHJAUSRYHMÄÄN 

 

Porin kaupunki pyytää 5.11. lähettämässään kirjeessä nimeämään jokai-
sesta kunnasta kolme edustajaa sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja 
rakenneuudistuksen ohjausryhmään. Taustalla on se, että Suomen nykyi-
nenkin hallitus on hallitusohjelmassaan lähtenyt siitä, että 
 
”Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perusta-
son palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteenso-
vitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vai-
kuttavat palvelut oikea-aikaisesti. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. 
Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itse-
hallinnollisia maakuntia on 18. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hal-
linnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta vastaavat 
suorilla vaaleilla valitut valtuutetut.” 
 
Uudistuksen toteuttamiseksi valtion tulee avustamaan kehittämistyötä. 
Nyt käsillä olevaa avustusta jaettaneen laskennallisin kriteerein, joiden 
perusteella Satakunta saa n. kolme miljoonaa euroa kehittämishankkeen 
toteuttamiseen. Kirjeen otsikon perusteella oltaisiin valitsemassa sisältö- 
ja rakenneuudistuksen ohjausryhmää, jonka on tarkoitus päättää 26.11. 
kokouksessaan johtoryhmästä ja "valmistelualustasta”. Oli sitten kyse pel-
kästään kehittämishankkeen toteuttamisesta tai laajemmasta valmiste-
lusta, kaikilta Satakunnan kunnilta on pyydetty edustusta ja pelkän kehit-
tämishankkeenkin toteuttamisesta tarvitaan yhteistä keskustelua.  
Itse ohjausryhmän tehtävästä tai kustannuksista ei ole saatavilla tarkem-
paa tietoa.  
 
Porin kaupungin kirje on esityslistan liitteenä 235.1.  
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

1) Kunnanhallitus valitsee kolme edustajaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
sisältö- ja rakenneuudistuksen ohjausryhmään.  
 

2) Kunnanhallitus katsoo, että päätös lähettää edustajia ei merkitse sitoutu-
mista ohjausryhmän päätöksiin ilman yksityiskohtaisempaa tietoa toimin-
nan luonteesta ja erillistä päätöstä. Edustajien lähettäminen ei myös-
kään merkitse tämän ohjausryhmän valtuuttamista toimimaan ohjausryh-
mänä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistukselle ko-
konaisuudessaan ilman eri päätöstä.  
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Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti ja valitsi edustajik-
seen sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen ohjaus-
ryhmään Satu Jokelan, Anu Koivumäen ja Olli Seppälän. 
 
____ 
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237 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 

 

 
Edesmennyt Tapio Rajalahti on toiminut Jämijärven kunnanhallituksen 
edustajana Jämi-säätiön hallituksessa. Kunnanhallitus on valinnut hänet 
päätöksellään 6.5.2019 § 99 edustajaksi toimikaudeksi 1.6.2019 – 
31.5.2021. Hallintosäännön §:n 34.1 mukaan kunnanhallitus päättä kun-
nan edustajien valinnasta niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai 
muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana. 
 
Jämi-säätiön sääntöjen 55 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kah-
deksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituk-
sen jäsenet tulee valita seuraavasti: 
 
- Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä 
- Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen 
- Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen 
- Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen 
- Jämin Jänne 1 jäsen 
 
Kunnanhallitus on valinnut kokouksessaan 6.5.2019 § 99 Jämi-Säätiön 
hallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt: 
 
Jäsenet   Varajäsenet  
Olli Seppälä  Miia Sjöman  
Tapio Rajalahti  Timo Sorvali  
Ari Uusi-Rasi  Antti Lähteenmäki  
Josefiina Koivunen  Anu Koivumäki  
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 
 Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön hallitukseen edustajan Tapio Raja-

lahden tilalle. 
 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen Rainer Rajamäen 

Jämi-säätiön hallitukseen. 
 
____ 
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238 § VARAJÄSENEN VALITSEMINEN LAUHANVUORI-HÄMEENKANGAS GEOPARK 
RY:N HALLITUKSEEN 

 

Jämijärven kunta on Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n varsinai-
nen jäsen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jokaisesta yhdistyksen jäsen-
kunnasta on nimettävä yksi jäsen ja yksi jäsen yhdistyksen hallitukseen. 
 
Kunnanvaltuusto on valinnut päätöksellään 24.9.2019 § 65 yhdistyksen 
hallitukseen jäseneksi Kirsi Leppihalmeen ja varajäseneksi Kirsi Virtasen. 
Kirsi Virtanen on irtisanoutunut Jämijärven kunnan palveluksesta, joten 
kunnanhallituksen on valittava uusi varajäsen yhdistyksen hallitukseen. 
 
Hallintosäännön §:n 34.1 mukaan kunnanhallitus päättä kunnan edusta-
jien valinnasta niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yh-
teisöihin, joissa kunta on osakkaana. 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 
 Kunnanhallitus valitsee varajäsenen Kirsi Virtasen tilalle Lauhanvuori-Hä-

meenkangas Geopark ry:n hallitukseen.  
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita varajäseneksi Lauhanvuori-Hä-

meenkangas Geopark ry:n hallitukseen Markus Ojakosken.  
 
____ 
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239 § KUNNANVIRASTON SULJETTUNA PITÄMINEN JOULUN JA UUDENVUODEN 
AIKANA 

  
 
Aikaisempina vuosina on ollut tapana pitää kunnanvirasto suljettuna noin 
kaksi viikkoa joulun ja uudenvuoden aikaan. Henkilökunta on pitänyt ko. 
aikana vuosilomiaan ja kertyneitä vastaavia vapaitaan. 
Hallintosäännössä ei ole säädetty kunnanviraston aukioloaikojen päättä-
misestä. Hallintosäännön 34 §:n kohdan 4.6 mukaan kunnanhallitus päät-
tää niiden asioiden ratkaisemisesta, joita ei ole säädetty tai johtosään-
nöllä määrätty kunnan muun viranomaisen ratkaistavaksi. 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 
23.12.2019 – 6.1.2020. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
 

   



 

 

 

 

       

       

Kunta/ kuntayhtymä   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
JÄMIJÄRVEN KUNTA      
  

      
Hallitus/ lautakunta   Kokouspäivämäärä   
KUNNANHALLITUS   11.11.2019   

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

kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet 

          
  Pykälät  229, 230, 231, 232, 233    
         
                

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

          

  Pykälät 

234, 235, 236, 237, 238, 
239    

          
                

  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 

234, 235, 236, 237, 238, 
239    

          
         
          
          
  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 


