
 
  

JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 
 
 

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne), 
maanantaina 18.11.2019 alkaen kello 19.00. 
 

 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
 

48 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
49 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
50 §  Lämmöntoimitussopimuksen hyväksyminen 
 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven 
kunnanvirastossa perjantaina 22.11.2019 kello 8.30 - 10.30. 

  
 
 

Jämijärvellä 13.11.2019 
  
  
 Ari Uusi-Rasi 

valtuuston puheenjohtaja 
  
 

 

  



 

 
Jämijärven kunta  PÖYTÄKIRJA 6/2019 
Kunnanvaltuusto  Laatimispäivämäärä: 13.11.2019 

 
Kokoustiedot 

 
Aika 

 
Maanantaina 18.11.2019 kello 19.00 – 19.40 

 
Paikka 

 
Valtuuston kokoushuone, Koulutie 2 B (Raharinne) 

Käsiteltävät asiat  
 
48 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ...................... 157 
49 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA .......................................... 157 
50 §  LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN ........................ 158 

 
 
 
 
 
 

 

  ARI UUSI-RASI MARKUS OJAKOSKI  
Ari Uusi-Rasi                                          Markus Ojakoski 

 
 



 
 
KOKOUSAIKA 

18.11.2019 kello 19.00 – 19.40 

 
KOKOUSPAIKKA 

 

Valtuuston kokoushuone, Koulutie 2 B (Raharinne) 
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 
 
 
 
 

 
 

Huhtaniemi Jarmo        varajäsen 
Jokela Satu 
Koivumäki Anu 
Koivunen Josefiina 
Leponiemi Seppo 
Leppihalme Matti 
Lähteenmäki Antti 
Mansikkamäki Raimo 
Mäkelä Pentti 
Rajala Mika 
Rudenberg Erkki 
Pihlajamäki Reijo         varajäsen 
Salminen Mikko           varajäsen 
Seppälä Olli 
Sorvali Timo 
Uusi-Rasi Ari 
Vallila Riku 
 
 
 
      

 POISSA OLLEET Alarotu Antti 
Karppinen Antero 
Kotaoja Kristiina 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
 

Ojakoski Markus          vt. kunnanjohtaja 
Nieminen Noora           talous- ja hallintopäällikkö 
 

ASIAT 
 
 

§§ 48 - 50 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Ari Uusi-Rasi                        Noora Nieminen 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

 

Tarkastusaika  
 __.__.2019 
 
 
 
 
 
Mikko Salminen                   Jarmo Huhtaniemi 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

 
 

48 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
 
Esitys:  Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 

14.11.2019 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä 
14.11.2019. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille 
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 14.11.2019.  

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

 
_____ 

   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

49 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
 
Esitys:  Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali. 
 
Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Salminen ja Jarmo Huhtaniemi. 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

Kunnanhallitus 233 § 11.11.2019 
 

50 §  LÄMMÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
KH 233 § Jämijärven kunta hankkii lämpöenergian keskusta-alueen kiinteistöihin 

eli koulukeskukseen, kirjastoon, kunnanvirastoon, nuorisotoimen ja 
koulun käytössä olevaan rakennukseen (Lammikko) ja terveysasemalle 
öljylämmityksellä. Suomen energia- ja ilmastostrategiassa vuodelta 
2016 on pitkän aikavälin tavoitteena tehdä Suomesta hiilineutraali 
yhteiskunta. Jopa 80 % ilmaston lämpenemistä aiheuttavista päästöistä 
on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta. On myös 
ennakoitavissa, että poliittisilla ratkaisuilla ohjataan energiakulutusta 
tulevaisuudessa yhä enemmän tavoiteltuun suuntaan. Öljylämmityksen 
korvaaminen kotimaisella ja ilmaston kannalta vähemmän haitallisella 
ratkaisulla on perustultua.  
 
Kunta on 19 %:n osuudella osakkaana Jämijärven Lämpö Oy:ssä, joka 
on rakentanut Jämijärven keskusta-alueelle hakelämpölaitoksen ja 
kaukolämpöverkoston. Jämijärven Lämpö Oy:n kanssa on neuvoteltu 
liitteen 232.1 mukainen sopimusehdotus kunnanvaltuuston 
hyväksyttäväksi. Ratkaisu vähentää öljyn kulutusta n. 120 000 litraa 
vuositasolla. Kirjastorakennus on jäämässä sopimuksen ulkopuolelle 
investoinnin selvästi muita kiinteistöjä pidemmän takaisinmaksuajan 
vuoksi. Öljynkulutus kokonaisuudessaan ko. kiinteistöihin (ml. kirjasto) 
on maksanut suuruusluokassa 110 000 euroa (alv 0 %) vuositasolla.  
 
Sopimukseen liittyvät liittymismaksut ovat yhteensä n. 60 000 euroa. 
Tämän 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 233.1 mukaisen sopimuksen 

lämmön 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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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Kh Kv 

 

KV 50 § 
 
Päätösesitys:   

1) Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 233.1 mukaisen sopimuksen 
lämmön toimituksesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä.  

2) Kunnanvaltuusto varaa vuoden 2019 talousarvion investointiosaan 
kohdaksi kaukolämmön hankintaan liittyvät investoinnit 80 000 
euroa. 

 
Käsittely:   

Pentti Mäkelä ehdotti esityksen palauttamista valmisteluun. Raimo 
Mansikkamäki kannatti Pentti Mäkelän tekemää ehdotusta.  
 
Puheenjohtaja teki seuraavan nimenhuutoäänestyksenä toimitettavan 
äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: ne jotka 
kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta äänestävät ”Jaa”, ja ne 
jotka kannattavat Pentti Mäkelän esittämää ehdotusta äänestävät ”Ei”. 
 
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kymmenen Jaa-
ääntä ja seitsemän Ei-ääntä. 

 
 
Päätös:  

 
1) Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä liitteen 233.1 mukaisen 

sopimuksen. Pentti Mäkelä, Raimo Mansikkamäki, Erkki Rudenberg 
ja Seppo Leponiemi ilmoittivat jättävänsä päätöksestä eriävän 
mielipiteen. 

2) Kunnanvaltuusto päätti varata vuoden 2019 talousarvion 
investointiosaan kaukolämmön hankintaan liittyviin investointeihin 
80 000 euroa.  

 
______ 



 

 

 

  VALITUSOSOITUS 
Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin Kokouspäivämäärä 

 18.11.2019 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös vain valmistelua tai 

täytäntöönpanoa 

Pykälät 
48, 49 

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

 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjall kirjallisella  
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Kunnallisvalitus, pykälät 

50 

irjallisella valituksella. 

 
Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät   Valitusaika  

                 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät                      Valitusaika  

                                                                                                                                              päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 



 

 

Liitetään pöytäkirjaan 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
• muutosvaatimuksen perusteet. 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa 

tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 

kotikunta Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä 

päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. 

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään. 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa 
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai 
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 

Valitusasiakirja on toimitettava ¹): nimi, osoite, postiosoite 

 

Pykälät 

Pykälät 

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

muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi 

lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan 

viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 


