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246 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja 
Kristiina Kotaoja. 

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu Jokela ja Anu Suo-

niemi. 
____ 
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248 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Porin kaupunki 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 6/2019 
3.12.2019 5.12.2019 
- KT Kuntatyönantajat 
Yleiskirje 13/2019 Matkakustannusten korvaukset 1.1.2020 lu-
kien 5.12.2019 
- Pohjois-Satakunnan Vammaisneuvosto 
Vammaisneuvoston muistio 4/2019 30.10.2019 10.12.2019 

2. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 
- Kaksi kiinteistönluovutusilmoitusta 

 
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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249 § POIKKEAMISLUPA KIINTEISTÖLLE ÖLJYMÄKI II 181-411-2-299 

 
Kiinteistölle Öljymäki II, 181-411-2-299, haetaan poikkeamislupaa lämpö-
keskuksen sijoittamiselle osittain kaavassa merkityn rakennusalan ulko-
puolelle Jämijärven kirkonkylän asemakaavan alueella osoitteessa Jämi-
järventie 10. Rakennettava kerrosala on 179 m2. Kaavassa alue on määri-
telty ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten kortteli-
alueeksi (TY-1-korttelialue). Kokonaisrakennusoikeus asemakaavan mu-
kaan kahdella tontilla on 2000 k-m2. Rakennusoikeus ei ylity. Tontin pinta-
ala on 4760 m2. Tontin takana oleva alue on asemakaavassa lähivirkis-
tysaluetta (VL-aluetta) noin 100 metriä sekä sivulla noin 50 metriä ennen 
kaavoitettua asuntoaluetta.   
 
MRL 171 § Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkea-
misen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai 
muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta 
tai muusta rajoituksesta.  
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:  
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle;  
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista; tai  
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheut-
taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  
 
Hallintosäännön 34 §:n kohdan 3.11 mukaan kunnanhallitus päättä 
MRL:n 171 §:n mukaisista poikkeamisluvista. 
 
Jämijärven Lämpö Oy perustelee poikkeamista seuraavasti:  
”Kaavassa on kyseiselle teollisuusalueeksi määritellylle tonttikokonaisuu-
delle rakennusalueen rajaksi määritelty noin 20 m rajaviivasta. Tässä ta-
pauksessa, jos lämpökeskusrakennus sijoitettaisiin tämän rajan mukai-
sesti, se estäisi/vaikeuttaisi tontin läpi kulkevaa huoltoaseman liikennettä. 
Huoltoaseman tonttia käytetään runsaasti jämijärviläisten tilausajojen koh-
taamispaikkana ja siten myös autojen pysäköintipaikkana matkan ajalle. 
Sijoittamalla rakennus kaavamääräyksen mukaisesti myös tämä liikenne 
vaarantuisi. Rakennus on sijoitettu 13,2 m rajasta joten vapaata tilaa 
muulle liikenteelle jää tämä 6,8 m lisää. Sijoittamalla rakennus täten 
emme vaaranna tontin osan muuta käyttöä.” 
 
Lämpökeskuksen rakentaminen TY-1-korttelialueella rakennusalan ulko-
puolelle noin 7 metrin osalta ei haittaa kaavoitusta, kaavan toteuttamista 
tai alueiden käytön muuta järjestämistä. Viereisellä tontilla on ennestään 
huoltoasema ja alue on rakentunut muiltakin lähialueen kortteliosuuksil-
taan. Alue ei ole luonnonsuojelualuetta. Tämä suunniteltu rakentaminen 
ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelua, koska alueella ei ole suojel-
tuja rakennuksia eikä kohteita.  
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Kaavan mukaan alue on ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan teollisuus-
rakentamiseen tarkoitettu. Lämpölaitos ei aiheuta melua, ilman, veden tai 
maaperän saastumista.  
Naapureita on kuultu. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hakemuksesta. 
 
Valmistelija: tekninen johtaja Anne Järvenranta, Siikaisten kunta 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus myöntää kiinteistölle Öljymäki II, 181-411-2-299, poik-
keamisluvan lämpölaitoksen rakentamiseksi kaavassa merkityn rakennus-
alueen ulkopuolelle kirkonkylän asemakaavan TY-1-korttelialueelle hake-
muksen mukaisesti. 
 
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimai-
suudesta lukien. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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250 §  LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN 

 

Liikuntalain 390/2015 13 §:n mukaisesti valtion talousarvioon otetaan 
vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin 
liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuksella tuetaan 
erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä 
asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 
 
Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien 
tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, 
perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta 
voidaan myöntää erityisestä syystä muuhun liikuntapaikkarakentamiseen. 
 
Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määrää-
misvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille 
yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteutta-
miseksi. Valtionavustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustusta 
myönnetään hankkeisiin, joiden rakentamista ei ole aloitettu ennen valti-
onapupäätöstä.  
 
Avustuksen haku vuodelle 2020 päättyy 31.12.2019.  
 
Jämijärven kunnan sivistystoimen alaisten tilojen rakentamishankkeessa 
rakennetaan valtuuston päätöksen, (28.10.2019 § 46) mukaan myös lii-
kuntatiloja eli liikuntasali ja esteetön kuntosali. Haun osalta on huomat-
tava, että rakentamisen osalta yksityiskohtaiset päätökset kunnassa teh-
dään vasta vuoden 2020 aikana. Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 
on esitetty, että tutkitaan sivistystoimen tilojen osalta leasing-vaihtoehtoja. 
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava omaisuus tu-
lee avustuksen saajan omistukseen, joten mikäli leasing-vaihtoehto olisi 
kokonaisratkaisu, avustusta ei olisi saatavissa.  
 
Yksityiskohtaisten päätösten vielä puuttuessa haussa käytetään hanke-
suunnitteluvaiheessa arvioituja tietoa, joiden mukaan liikuntatilojen osuu-
den arvo olisi n. 1,4 miljoonaa euroa. Avustusta voi saada enintään 30 %.  
 
Hakemuksen luonnosversio on esityslistan liitteenä 250.1 
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus valtuuttaa vt. kunnanjohtajan viimeistelemään ja lähettä-
mään liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemuksen. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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251 § POHJOIS-SATAKUNNAN DIGITALISAATIOHANKE 

 

Valtiovarainministeriö avasi 13.11. valtionavustushaun kuntien digitalisaa-
tion yhteishankkeisiin. Avustusta voi hakea sellaisiin kunnissa tapahtuviin 
toiminnan, tehtävien ja sisäisten prosessien muutoksiin, joissa: 
 
- kehitetään entistä asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja hyödyntäen 

kehitettyjä yhteisiä ratkaisuja 
- kehitetään palveluille yhteisiä tietomäärityksiä ja toimintatapoja, jotka 

mahdollistavat asiakkaan asioinnin digitaalisesti ja mahdollistavat tie-
tojen siirtoa kuntien järjestelmien välillä 

- kehitetään yhteistyössä kuntien lakisääteisiä tehtäviä toteuttavia pal-
veluja sähköisiksi 

- parannetaan kuntien tietojohtamista/tiedolla johtamista 
- kehitetään kuntien strategisia prosesseja tai hyödynnetään uusien tek-

nologioiden, kuten ohjelmistorobotiikan, tekoälyn ja prosessiautomaa-
tion hyödyntämistä julkisessa hallinnossa. 

 
Tavoitteena on tukea kuntien digitalisaatiota, joka tukee kuntien toiminta-
tapojen uudistamista, asiakaslähtöisyyttä ja, jonka avulla on mahdollista 
saavuttaa kustannussäästöjä. Tavoitteena on myös edistää digitalisaa-
tioon liittyen valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttamista kun-
talähtöisesti sekä kannustaa kuntia yhteistyöhön. Uuden digipalvelulain 
(306/2019) myötä julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten digi-
taalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä.  
 
Hakemus tulee jättää 19.12.2019 mennessä. Kehittämishankkeiden ja 
avustuksen kohteena tulee olla ennen kaikkea kuntien toimintatavoissa ja 
prosesseissa tapahtuvat muutokset. Valtionavustusta myönnetään vain 
hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä. Avustuksen 
myöntämisessä arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja ta-
loudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merki-
tystä kuntien kannalta.  
 
Kankaanpään kaupunki on valmistellut kaupungin digiryhmän toimesta 
ehdotuksen Pohjois-Satakunnan digitalisaatiota edistäväksi hankkeeksi. 
Kankaanpää on kutsunut hankkeeseen yhteistyöhön mukaan Pohjois-Sa-
takunnan seutukunnan kunnat: Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen. 
Lisäksi mukaan on kutsuttu Pomarkku, joka kuuluu näiden kuuden kun-
nan yhteiseen peruspalvelukuntayhtymään (PoSa). 
 
Esitetyn hankkeen tavoitteena on tuoda alueen kunnat mukaan valtakun-
nallisen digitalisaatiokehityksen vauhtiin. Hankkeella pyritään kuntien te-
kemän yhteistyön voimin edesauttamaan digitalisaatiota, palveluiden ke-
hitystä sekä lisäämään alueen yleistä elinvoimaa. Hankkeen kehittämisen 
kohteena ovat erityisesti kuntien asiakaspalveluprosessit, joita digitalisoin-
nin myötä nostetaan uudelle tasolle. Hankkeessa on neljä eri osa-aluetta: 
1. tilannekuvan luominen, 2. palvelumuotoilu ja digipotentiaalin arviointi, 
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3. kokeilut ja kehittäminen sekä 4. koulutus ja neuvonta. Mukana olevien 
kuntien edellytetään sitouttavan kehitystyöhön asiantuntijaresursseja eri 
palvelualoilta. Hanketta hallinnoimaan palkataan lisäksi projektikoordi-
naattori.  
 
Valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 85 % hyväksyttävistä 
hankekustannuksista. Hankkeet on toteutettava 30.11.2021 mennessä. 
 
Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 155 000 €. Tästä haetaan 
digitalisaation kannustinjärjestelmästä tukea 131 750 €. Jäljelle jäävä ra-
hoitusosuus 23 250 € jaetaan mukana olevien kuntien asukasluvun suh-
teen tasan. Alustava laskelma, mikäli kaikki kunnat ovat mukana: 
 
- Kankaanpää  12 732,81 € -> 6366,41 € / vuosi 
- Honkajoki  1849,26 € -> 924,63 € / vuosi 
- Jämijärvi  2007,99 € -> 1004,00 € / vuosi 
- Karvia   2652,90€ -> 1326,45 € / vuosi 
- Pomarkku  2382,06 € -> 1191,03 € / vuosi 
- Siikainen  1618,38 € -> 809,19 € / vuosi 
 
Hakemusluonnos on esityslistan liitteenä nro 251.1. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus päättää lähteä mukaan edellä kuvattuun digitalisaatiota 

edistävään yhteistyöhankkeeseen ja hakea valtionavustusta Valtiovarain-
ministeriön digitalisaation kannustinjärjestelmästä.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
 
 

 



 

 

 

 

       

       

Kunta/ kuntayhtymä   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
JÄMIJÄRVEN KUNTA      
  

      
Hallitus/ lautakunta   Kokouspäivämäärä   
KUNNANHALLITUS   16.12.2019   

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

kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet 

          
  Pykälät  246, 247, 248    
         
                

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

          
  Pykälät 249, 250, 251    
          
                

  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 249, 250, 251    
          
         
          
          
  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 


