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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kristiina Kotaoja 
ja Antti Lähteenmäki. 

   
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

3 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 171 § / 12.12.2019: Paperittomien 
palvelut PoSan alueella 13.12.2019 
Yhtymävaltuuston pöytäkirja 19.12.2019 20.12.2019 
- Satakuntaliitto 
Satakunnan maakuntavaltuuston kokouksen tiedote 
13.12.2019 13.12.2019 
Satakuntaliiton kaavoituskatsaus 2019 17.12.2019 
Satakuntaliiton maakuntahallituksen kokous 18.12.2019 18.12.2019 
Maakuntavaltuuston pöytäkirjanote 21 § / 13.12.2019: Vuoden 2020 
talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022 20.12.2019 
- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 202 § / 16.12.2019: Satakunnan sai-
raanhoitopiirin tuottavuusohjelman toimeenpano 17.12.2019 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 201 § / 16.12.2019: Virka-ajan ulko-
puolisen suun terveydenhuollon päivystyksen asiakasmaksut 1.1.2020 
lukien 17.12.2019 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 198 § / 16.12.2019: Vuoden 2020 
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 17.12.2019 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 219 § / 16.12.2019: Yhtymähallituk-
sen pöytäkirjojen sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen vuo-
sina 2020-2021 18.12.2019 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 199 § / 16.12.2019: Satakunnan sai-
raanhoitopiirin palveluhinnasto vuodelle 2020 19.12.2019 
- Kankaanpään kaupunki 
Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 328 § / 16.12.2019: Pohjois-Sata-
kunnan Digitalisaatiohanke 17.12.2019 
- Kuntaliitto 
Tiedote: Kehitysyhteistyöhankkeiden rahoitushaku käynnistyy tammi-
kuussa 17.12.2019 
Yleiskirje 2/2020 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut pysyvät 
pääosin ennallaan vuosina 2020-2021 9.1.2020 
- Pomarkun kunta 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 17.12.2019: Pohjois-Satakunnan di-
gitalisaatiohanke 18.12.2019 
- Aluehallintovirasto 
Päätös nro 521/2019: Pohjaveden ottaminen Hämeenkankaan pohja-
vesialueella, Kankaanpää 19.12.2019 
Kirje: LSAVI/9807/05.06.03/2019 Asian käsittelyn päättäminen, Re-
happi Oy 7.1.2020 
- Valtiovarainministeriö 
Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden syrjäisyyslisien oikai-
suista vuosilta 2017 – 2019 31.12.2019 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuu-
toksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 
2020 14.1.2020 
Päätös kuntien kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle 
2020 14.1.2020 
- Keuruun kaupunki 
Kaupunginjohtajan päätös 1 § / 7.1.2020: Vihreä rahtirata –jatkoselvi-
tykseen osallistuminen (Vihreä rahtirata 2.0) 9.1.2020 
- Keva 
Ilmoitus eläkeratkaisusta 14.1.2020 
 

2. Pöytäkirjat: - 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

- Viisi kiinteistönluovutusilmoitus 
 
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. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

4 § KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2020 

 

   
Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä säädetään valtuuston koollekutsumisesta. 
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Sa-
massa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Ko-
kouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tar-
vittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 
 
Valtuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on 
lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta erikseen kullekin val-
tuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sa-
massa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutus-
ten ilmoitustaululla. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 

   
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokous-
kutsu julkaistaan yleisen tietoverkon ja kunnan ilmoitustaulun lisäksi Kan-
kaanpään Seutu -lehdessä. 
 

Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston kokous-
kutsu julkaistaan toistaiseksi yleisen tietoverkon ja kunnan ilmoitustaulun 
lisäksi Kankaanpään Seutu –lehdessä. 
 
 

Päätös: 
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
------ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

5 § KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2020 

 

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaise-
malla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännök-
sistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä ta-
valla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei 
asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on 
poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua. 
 

Aikaisemmin kunnalliset ilmoitukset on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja 

Kankaanpään Seutu -nimisessä lehdessä. Tämän lisäksi ilmoituksia on 

julkaistu kuntatiedotteessa. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatar-

jouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin 

niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeel-

liseksi. 

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
  

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset jul-
kaistaan vuonna 2020 aikaisemman tavan mukaisesti.  
 

Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset jul-
kaistaan toistaiseksi aikaisemman tavan mukaisesti. 
 

Päätös: 
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
------ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

6 § VUODEN 2020 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 

 

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. 

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.12.2019 hyväksynyt talousarvion 

vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022. Kunnanval-

tuuston hyväksyttyä talousarvion vuodelle 2020, antaa kunnanhallitus liit-

teessä 6.1 olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.  

 

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 

 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteessä 6.1 olevan vuoden 2020 talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeen. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

7 § LUOTTAMUSHENKILÖN VALINTA VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNTAAN 

 

Kunnanhallitus nimesi 6.5.2019 kunnan veteraaniasioiden toimikuntaan 
toimikaudeksi 1.6.2019 – 31.5.2021 seuraavat jäsenet: 
- Rainer Rajamäki 
- Matti Leppihalme 
- Aarre Majamäki 
- Juhani E. Rajala 
- Kirsti Yli-Rämi 
- Tapio Rajalahti 
 
Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luotta-
mustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamus-
henkilö. Edesmenneen Tapio Rajalahden tilalle on valittava uusi jäsen. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Veteraaniasioiden toimikuntaan valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi.  
 

Päätös: 
Kunnanhallitus päätti valita Jari Silmunmaan veteraaniasioiden toimikun-
taan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

8 § ANOMUS MARKKINOINTITUESTA / LIONS CLUB JÄMIJÄRVI JA JÄMIJÄRVI-
SEURA RY 

 

Lions Club Jämijärvi ja Jämijärvi-Seura ry anovat 12.11.2019 kirjatulla kir-
jeellään markkinointitukea 850 euroa Sahdin SM kilpailutapahtuman jär-
jestämistä varten.  
 
Anomuksessa todetaan, että Lions Club Jämijärvi ja Jämijärvi-Seura ry 
järjestävät yhteistyössä Sahdin SM kilpailun Jämi Areenalla lauantaina 
8.8.2020. Samalla järjestetään perinteiset kesämarkkinat alueella. Tapah-
tumaan odotetaan ”sahtikansaa” 2000 henkeä normaalin markkinaväen 
lisäksi. 
 
Kunnan hallintosäännön 19.2 §:n mukaan kunnanhallitus päättää oman 
toimialueensa avustusten myöntämisestä. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
  
 Kunnanhallitus päättää myöntää 850 euroa avustusta Lions Club Jämijär-

velle ja Jämijärvi-Seura ry:lle. 
 

Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: 
  

Kunnanhallitus päättää myöntää 850 euron avustuksen Lions Club Jämi-
järvelle ja Jämijärvi-Seura ry:lle Sahdin SM kilpailutapahtuman järjestä-
miseksi vuodelle 2020. 
 

Päätös: 
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Anu Koivumäki ja Ari Uusi-Rasi ilmoittivat olevansa esteel-
lisiä asiassa. Koivumäki ja Uusi-Rasi poistuivat kokouksesta asian käsitte-
lyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

9 § AVUSTUSANOMUS JÄMIN JOULUKYLÄ TAPAHTUMAA VARTEN / JÄMIJÄRVEN 
MIILUNVARTIJAT RY 

 
 
Partiolippukunta Jämijärven Miilunvartijat ry anoo 19.12.2019 kirjatulla kir-
jeellään Jämijärven kunnanhallitukselta 500 euron avustusta Jämin Joulu-
kylä –tapahtuman järjestämiseen. Anomuksessa todetaan, että lippukun-
nalla on mittava vastuu tapahtuman järjestelyistä.  
 
Kunnan hallintosäännön 19.2 §:n mukaan kunnanhallitus päättää oman 
toimialueensa avustusten myöntämisestä. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 
 Kunnanhallitus päättää myöntää 500 euroa avustusta Jämijärven Miilun-

vartijat ry:lle. 
 

Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus päättää myöntää 500 euroa avustusta Jämijärven Miilun-
vartijat ry:lle Jämin Joulukylä-tapahtuman järjestämiseksi vuodelle 2020. 
 

Päätös: 
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

10 § VUOKRASOPIMUS METSÄHALLITUKSEN KANSSA JÄMIJÄRVEN LENTOKENTÄN 
POLTTOAINESÄILIÖN JA –JAKOPAIKAN ALUEESTA 

 
Jämijärven kunta omistaa polttoainesäiliön, maanalaisen polttoainesäiliön 
ja polttoaineen jakelupisteen Jämijärven lentokenttäalueella. Metsähalli-
tus on lähettänyt kunnalle hyväksyttäväksi alueen vuokrasopimuksen 
ajalle 1.1.2020 - 31.12.2042. Kyseessä on alueen käyttöoikeus. Myös 
Puolustusvoimilla on alueeseen käyttöoikeus. Vuokra-alueen pinta-ala on 
noin 0,06 hehtaaria. Perusvuokran suuruus on 400 euroa kalenterivuo-
delta.  
 
Vuokralaisen on otettava kohteeseen ja toiminnalleen (polttoaineen va-
rastointi ja jakelu) laaja vastuuvakuutus sekä tarkkailtava pohjaveden laa-
tua ympäristöviranomaisten vaatimalla tavalla. Vuokralaisen on myös 
huolehdittava alueelle johtavasta pääsytiestä ja tieliittymästä sekä alueen 
kunnossapidosta ja lentoturvallisuutta haittaavan kasvillisuuden raivaami-
sesta. Vuokralaisen on myös huolehdittava vastuista, jotka liittyvät kiin-
teistön yksityistiehen kuulumiseen.  
 
Vuokrasopimus on liitteenä 10.1. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteessä 10.1 olevan vuokrasopimuksen Metsä-
hallituksen kanssa Jämijärven lentokentän polttoainesäiliön ja -jakopaikan 
alueesta.  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

11 § ASUNTO OY JÄMIJÄRVEN AVENNONRANNAN PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDET 

 
Asunto Oy Jämijärven Avennonrannan hallitus on päättänyt siirtää 
asunto-osakeyhtiön isännöinnin Jämijärven kunnalle. Kokouksessaan 
9.12.2019 hallitus on päättänyt päättää yhtiön Länsi-Suomen Osuuspan-
kissa olevan tilin FI92 5106 0120 1179 83 tilinkäyttöoikeudet entiseltä 
isännöitsijältä ja myöntää laajat tilinkäyttövaltuudet joko Jämijärven kun-
nalle tai kunnan määräämälle henkilölle. Tilin käyttöoikeuksia ei pankin 
mukaan voi myöntää muulle kuin yksittäisille henkilöille. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
  

Kunnanhallitus myöntää Asunto Oy Jämijärven Avennonrannan pankkiti-
lin käyttöoikeudet talous- ja hallintopäällikkö Noora Niemiselle, yleishallin-
non kanslisti Sirpa-Liisa Ritakorvelle ja teknisen toimen kanslisti Riikka 
Koivumäelle. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

12 § KIINTEISTÖ OY JÄMINSATON PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDET 

 
Kiinteistö Oy Jäminsaton hallitus on päättänyt siirtää osakeyhtiön isän-
nöinnin Jämijärven kunnalle. Kokouksessaan 9.12.2019 yhtiön hallitus on 
päättänyt päättää yhtiön Länsi-Suomen Osuuspankissa olevan tilin FI71 
5106 0120 0874 18 tilinkäyttöoikeudet entiseltä isännöitsijältä ja myöntää 
laajat tilinkäyttövaltuudet joko Jämijärven kunnalle tai kunnan määrää-
mälle henkilölle. Tilin käyttöoikeuksia ei pankin mukaan voi myöntää 
muulle kuin yksittäisille henkilöille. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
  

Kunnanhallitus myöntää Kiinteistö Oy Jäminsaton pankkitilin käyttöoikeu-
det talous- ja hallintopäällikkö Noora Niemiselle, yleishallinnon kanslisti 
Sirpa-Liisa Ritakorvelle ja teknisen toimen kanslisti Riikka Koivumäelle. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

13 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON 
SISÄLTÖ- JA RAKENNEUUDISTUKSEN PALVELURAKENNERYHMÄÄN 

 
Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen 
johtoryhmä on kokouksessaan 7.1.2020 päättänyt mm. seuraavaa: 
 
7 §                        
Palvelurakenneryhmän asettaminen 
Jotta johtoryhmälle käsitettäväksi ja päätettäväksi tulevat asiat on valmis-
teltu laajasti kaikkien Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta järjestä-
misvastuussa olevien toimijoiden kesken, pitää sosiaali- ja terveydenhuol-
lon sisältö- ja rakenneasiat valmistella kaikkien Satakunnan kuntien ja so-
siaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien ammattilaisten yhteistyönä. 
 
Maakuntajohtajan esitys: 
Johtoryhmä päättää asettaa itselleen valmisteluelimeksi palvelurakenne-
ryhmän, jonka tehtävänä on valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon si-
sältö- ja rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn. 
Palvelurakenneryhmän kokoonpanoksi määritetään Satakunnan kaikkien 
kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien sosiaali- ja ter-
veydenhuollon johtajista tai kuntien tai kuntayhtymien itsensä päättämistä 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoista muodostuva kokoonpano.  
Kunta- tai kuntayhtymäkohtaisesti edustajia voidaan nimetä yksi ja hä-
nelle voidaan nimetä varahenkilö. Palvelurakenneryhmä saa kutsua itsel-
leen kuultavaksi joko pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita.  
 
Palvelurakenneryhmän koollekutsuminen annetaan Porin perusturvan 
tehtäväksi. 
 
Palvelurakenneryhmän kokouksista ja työstä aiheutuvien kustannusten 
osalta noudatetaan ohjausryhmän 10.12.2019 § 10 päättämää linjausta, 
jonka mukaan kokouspalkkioista, matkakustannuskorvauksista ja ansion-
menetyskorvauksista vastaa lähettävä taho. 
 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
--- 
 
Edellä esitetyn mukaisesti pyydämme kuntaanne/kuntayhtymäänne ni-
meämään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Satakunnan 
sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen palveluraken-
neryhmään mahdollisimman pikaisesti ja lähettämään jäsenen ja varajä-
senen yhteystiedot Satakuntaliittoon osoitteella kirjaamo@satakunta.fi. 
 
Kunnan hallintosäännön 34 §:n kohdan 1.1 mukaan kunnanhallitus päät-
tää kunnan edustajien valinnasta niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdis-
tyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana.  
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
 

mailto:kirjaamo@satakunta.fi
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 

 
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajaksi viranhaltijan ja varaedusta-
jaksi viranhaltijan Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja ra-
kenneuudistuksen palvelurakenneryhmään. 
 

Päätös: 
Kunnanhallitus päätti valita kunnan edustajaksi Satakunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen palvelurakenneryhmään 
vt. kunnanjohtaja Markus Ojakosken ja varaedustajaksi talous- ja hallinto-
päällikkö Noora Niemisen. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

14 § LUOTTOTAPPIOIKSI SIIRRETTÄVÄT SAATAVAT 

 
Kirjanpitolain 5:2 §:n 1 kohdan mukaan saatavat, joiden kertyminen on 
epätodennäköistä, on kirjattava luottotappioiksi. Saatavien perintä jatkuu 
luottotappioksi kirjaamisesta huolimatta.  
 
Liitteenä 14.1 on ehdotus luottotappioiksi siirrettävistä saatavista, yh-
teensä 28 093,85 euroa. Liite on salassa pidettävä viranomaisen toimin-
nan julkisuudesta annetun lain (21.5.1999/621) 24 §:n 1 momentin 23 
kohdan nojalla.  
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 
Kunnanhallitus päättää siirtää liitteessä 14.1 olevat saatavat luottotappi-
oksi vuodelle 2019. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin, että Olli Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen asiassa. Seppälä 
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

15 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN 

 

Jämijärven kunnan rakennuspäällikön virka tulee avoimeksi 1.2.2020 lu-
kien. Vakinaisen viranhaltijan rekrytointiprosessin kestoksi on arvioitava 
vähintään kaksi kuukautta. Hakuprosessi edellyttää erillistä päätöstä kun-
nanhallitukselta, kohtuullista hakuaikaa, ja vähintään haastattelujen jär-
jestämistä. Tämän lisäksi valitun viranhaltijan välitöntä aloittamista tehtä-
vässä ei ole tavanomaista edellyttää.    
 
Teknisen toimialan toimintaedellytyksien varmistamiseksi on rekrytointi-
prosessin ajaksi valittava vt. rakennuspäällikkö. Rakennusinsinööri Antti 
Riikonen on hoitanut rakennuspäällikön viransijaisuutta osa-aikaisesti 
1.10. – 31.12.2019. Hän on kertonut olevansa käytettävissä jatkossakin. 
Viran tehtäväkohtainen palkka on ollut 3435,39 € / kk. 
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, talous- ja hallintopääl-
likkö Noora Nieminen 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 
Kunnanhallitus valitsee vt. rakennuspäälliköksi 1.2. - 30.4.2020 väliseksi 
ajaksi rakennusinsinööri Antti Riikosen. Tehtävästä maksettava palkka 
pidetään samana.  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät:  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, 
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-
antai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven kunnanhallitus. 
 
Kirjaamon yhteystiedot:  
 
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi   
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
Puhelinnumero: 02 572 970  

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja pu-
helinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan kirjaa-
mosta. 
 

Muutoksenhakukielto 
 
 Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5 
 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytän-
töönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §). 
 

 


