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16 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja 
Antero Karppinen. 

   
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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18 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjanote 4/2020: Uusien hinta-
ryhmien lisääminen vuoden 2019 palveluhinnastoon 24.1.2020 
- Metsähallitus 
Ympäristöhallinnon sammaltyöryhmän tutkimuslupa 2010-2024 Metsä-
hallituksen Luontopalvelujen hallinnoimille alueille 27.1.2020 
- Opetushallitus 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös perusopetuslaissa tarkoitetun 
aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2019 laskennallisten ohjaustunti-
määrien korjauksesta 27.1.2020 
Opetus- ja kulttuuriministeriön 31.12.2019 tekemä päätös opetus- ja 
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valti-
onosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille 
myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2019 27.1.2020 
- Kuntaliitto 
Kutsu kuudenteen Suomalais-venäläiseen ystävyyskuntakongressiin 
8.-10.6.2020 Zavidovossa ja Tverissä 28.1.2020 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 27.01.2020 / 4 § Toiminnan ja talou-
den katsaus 1-11 kk / 2019 ja tilinpäätösvalmistelu 28.1.2020 
- Satakuntaliitto 
Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 3.2.2020 3.2.2020 
Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 3.2.2020 / 5 § Väestömuutosten 
vaikutukset kuntien selviytymiseen –hanke 4.2.2020 
 

2. Pöytäkirjat:  
- Sivistyslautakunta kokouspöytäkirja 1/20, 23.1.2020 

3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

- Viisi 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. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

19 § POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N LAINAJÄRJESTELYJEN 
HYVÄKSYMINEN 

   
Liikenne- ja viestintäviraston ”Laajakaista kaikille” –hankkeen toteuttami-
seksi perustettiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy (jäljempänä myös 
PSSV Oy), jonka osakkaiksi tulivat Kankaanpään kaupunki sekä Jämijär-
ven, Kiikoisten (yhdistynyt Sastamalaan 1.1.2013), Lavian (yhdistynyt Po-
riin 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 yrityskiinnityksen 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 silloisesta Porin Seudun Osuuspankista (nykyisin Länsi-
Suomen Osuuspankki) 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 
kaupunki 

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 
kaupunki 

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 Danske Bank Oyj:stä omistustensa mukaisessa suh-
teessa valtuustojen päätöksin seuraavasti: 
 

 Kunnan 
osakkuus 
yhtiössä 

Kunnan takaus-
osuus yhteensä 
100 % 

Takaus euroa, 
pitkäaikainen 
laina 

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

Kankaanpään 
kaupunki 

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 
kaupunki 

9,30 % 9,30 % 465 000 

Yhteensä 100,00 % 100,00 % 5 000 000 

 
  

 Kummankin edellä mainitun lainan takausehdot ovat olleet seuraavat: 
 

 - Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus (takauksen voimassa-
olo 28 vuotta). Takaus kohdistuu yhteensä enintään 5 000 000 
euron / yhteensä 10 000 000 euron lainoihin, joille annetaan yh-
dessä muiden osakaskuntien kanssa enintään 5 000 000 euron / 
10 000 000 euron takaukset. Lisäksi on mainittu tarkemmin kun-
kin kunnan osuus takausvastuusta yhtiön omistusosuuden mu-
kaisesti. 
- Takaus myönnetään kuntien omistamalle ja kuntiin investointeja 
toteuttavalle yhtiölle vastikkeettomasti eli takauksesta ei peritä 
takausprovisiota.  
- Takauksen piirissä olevat lainat käytetään Pohjois-Satakunnan 
Seutuverkko Oy:n valokuituverkon rakentamista varten. 
- PSSV Palvelut Oy saa yrityskiinnityksen Pohjois-Satakunnan 
Seutuverkko Oy:n valokuituverkkoon. Kunnat laativat erillisen so-
pimuksen, jolla sovitaan yrityskiinnityksen edelleen kohdistami-
sesta kullekin osakaskunnalle takausten suhteessa. 
- Lainan takaus ei edellytä kaikkien PSSV Palvelut Oy:n omista-
jien takauspäätöksen lainvoimaa, vaan rahoitusta voidaan nos-
taa niiltä osin kuin eri kuntien päätökset ovat saavuttaneet lain-
voiman. 

 
 Kuntien valtuustot ovat valtuuttaneet muilta osin kuntien hallitukset yksilöi-

mään takauspäätöksen kohteena olevat lainat perustuen lainakilpailutuk-
seen. Hallitukset ovat em. perusteella päättäneet omalta osaltaan hyväk-
syä takausvastuisiin liittyen lainojen yksityiskohtaisimmat ehdot, joita ovat 
olleet mm. lainan korko ja lyhennyssuunnitelma tasalyhennyksistä vuosit-
tain kolmen tai kuuden kuukauden välein investoinnin valmistuttua. 

 
 Takausten antamisen on voitu katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Lainat 

kohdistuvat kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan investointiin. 
Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen pa-
rantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta 
mahdollisuuden toimia alueella. 

 
 Laajakaistatukeen liittyvät rahoitusehdot ovat sittemmin muuttuneet ja ra-

hoitusjärjestelyjen vuoksi perustettu PSSV Palvelut Oy ei ole enää ollut 
välttämätön. Sen vuoksi osakaskunnat ovat kukin omalta osaltaan syk-
syllä 2019 hyväksyneet PSSV Palvelut Oy:n sulautumisen Pohjois-Sata-
kunnan Seutuverkko Oy:öön ja PSSV Palvelut Oy:öön liittyvien velvoittei-
den ja oikeuksien siirtymisen sulautumisen myötä Pohjois-Satakunnan 
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Seutuverkko Oy:lle. Yhtiöiden yhtiökokousten hyväksymä sulautuminen 
on pantu täytäntöön Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinnillä kaup-
parekisteriin 31.12.2019. 

 
Lainajärjestelyt 
 
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n hallitus on esittänyt yhtiön omista-
jille eli osakaskunnille yhtiön lainajärjestelyjä siten, että kumpaankin 
edellä mainittuun yhtiön lainaan tulisi kolme lyhennysvapaata vuotta. Yh-
tiön hallituksen esitys sisältäen yhtiön talouslukuja on liitteenä 19.1 (ei-
julkinen asiakirja, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 
24 § kohta 20). 
 
Kummankin osakaskuntien takaaman lainan lyhennyksiä on hoidettu vuo-
den 2019 loppuun saakka lyhennyssuunnitelmien mukaisesti. Yhtiön käyt-
tökate ja maksuvara nykyisellään eivät kuitenkaan riitä lainojen korkoihin 
ja vuosittaisiin lyhennyksiin lyhennyssuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi yh-
tiön tulisi varautua jonkin verran myös verkon täydennysrakentamiseen 
liittyviin investointeihin. 
 
Yhtiön liikevaihdon kasvu on vuositasolla ollut selvästi suurempaa kuin 
kulujen kasvu. Yhtiö on varsinaisen liiketoimintansa osalta kannattava. 
Pääomitus alkuperäiseen suureen verkkoinvestointiin on ollut liian pieni. 
Koska yhtiön liikevaihto kuitenkin on kasvu-uralla ja liiketoiminta kannatta-
vaa, yhtiön hallitus on päättänyt esittää yhtiön lainojen hoitoon muutosta 
siten, että pankeilta haetaan kolmea lyhennysvapaata vuotta. Tällä yhtiö 
varmistaisi sekä tarvittavan panostusmahdollisuuden laajakaistaliittymien 
lisämyyntiin ja markkinointiin että investointikyvyn ja lainojen hoidon vuo-
siin 2025 ja 2026 asti, jolloin yhtiön lainoitus pitää uusia (nykyiset lainat 
ovat 10 vuoden mittaisia). Lainojen uusimisen yhteydessä on tavoitteena 
neuvotella lainojen lyhennysosuudet yhtiön silloista maksuvaraa vastaa-
viksi. Pankit ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä lainojen lyhennysvapaat vuo-
det, mutta edellytyksenä on kuitenkin omistajien eli vakuuden antajien 
suostumukset. 
 
Koska lainojen lyhennysvapaista vuosista investoinnin valmistumisen jäl-
keen ei ole sovittu lainakilpailutusten ja alkuperäisten lainatakausten kä-
sittelyn yhteydessä, suostumusten antaminen saatetaan yhtiön osakas-
kuntien eli takausten antajien valtuustojen käsiteltäväksi kuntalain 14 
§:ään perustuen. 
 
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

   
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
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Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Jämijärven kunta 
hyväksyy omalta osaltaan Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n sekä 
Länsi-Suomen Osuuspankista että Danske Bank Oyj:stä oleviin nykyisiin 
lainoihin kolme lyhennysvapaata vuotta osana lainajärjestelyjä lainojen 
takausehtojen pysyessä muilta osin ennallaan. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
------ 
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20 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN AVOIMEN VIRAN KELPOISUUSEHTOJEN 
VAHVISTAMINEN, VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA HAASTATTELURYHMÄN 
NIMEÄMINEN 

 

Jämijärven kunnan rakennuspäällikön virka tuli avoimeksi 1.2.2020 lukien 

ja se täytettiin määräaikaisesti 30.4.2020 asti.  

 

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää toimialapäälliköiden va-

linnasta. Hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja päättää kunnanhallituk-

sen täytettävän viran aukijulistamisesta, jos kelpoisuusehdot eivät muutu 

ja jos palkkaus on työehtosopimusten mukainen. Muussa tapauksessa 

asia kuuluu kunnanhallitukselle.  

 

Kunnanhallitus on täyttäessään virkaa määräaikaisesti kokouksessaan 

1.4.2019 § 55 hyväksynyt seuraavat vaativuustekijät: 

 

”Koulutuksen vähimmäisvaatimus: Teknisen alan korkeakoulututkinto tai 

aiempi teknisen opistoasteen insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinto.  

 

Arvostamme sitä, että valittavalla on ainakin jonkin verran kokemusta 

kunnan teknisen sektorin tehtäväkentästä ja asioiden päätöksentekoval-

mistelusta sekä kiinteistö- ja talonrakennusasioista, sisäilma-asioista ja 

kaava-asioista.  

 

Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja 

suullista taitoa, paineensietokykyä ja ammatillista ajattelua, hyviä sosiaali-

sia ja vuorovaikutuksen taitoja, teknisen alan lainsäädännön sekä hankin-

talain tuntemusta sekä tilaaja- ja sopimusosaamista, hyviä ict-valmiuksia 

sekä intoa kehittää teknisen sektorin osalta aktiivista viestintää ja vuoro-

vaikutusta.” 

 

Kunnanjohtajan päätösehdotuksessa lähdetään siitä, että tehtävässä on 

selvät ehdottomat vaatimukset eli vaaditaan soveltuvaa teknisen alan kor-

keakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa teknisen opistoasteen tutkintoa, 

hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa sekä kokemusta käytän-

nön työtehtävistä ja suunnittelutehtävistä viran tehtäväkentältä.  Muut lue-

tellut tekijät ovat eduksi luettavia. Viran täyttöä koskee lisäksi perustuslain 

yleiset virkanimitysperusteet taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Ylei-

sen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuk-

sen avulla hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskente-

lyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah-

jakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtä-

vien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto 

tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta 

merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. 
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Kelpoisuusvaatimukset ja eduksi luettavat ominaisuudet ilmenevät ilmoi-

tusluonnoksesta:  

 

Jämijärven kunta etsii vakinaiseen virkasuhteeseen Rakennuspäällikköä 

eli teknistä johtajaa.  

 

Rakennuspäällikkö toimii kunnan teknisenä johtajana ja on toiminut ra-

kennustarkastajan tehtävissä. Tekninen toimiala huolehtii kiinteistöistä, 

liikenneväylistä, kaavoituksesta, yleisistä alueista, jätehuollosta, raken-

nusvalvonnasta sekä jätevesihuollosta.  

 

Jämijärvi on yhteisöllinen, aktiivinen ja maanläheinen kunta. Rakennus-

päällikkö työskentelee kunnanvirastolla muun teknisen hallinnon, yleishal-

linnon, vapaa-aikatoimialan sekä sivistystoimialan johdon kanssa.  

Kunnassa ajankohtaista on mm. sivistystoimen keskuksen suunnittelu ja 

rakentaminen. Hallintosääntöä ollaan uudistamassa, joten tehtävän nimik-

keeseen voi vaikuttaa.  

 

Tehtävä edellyttää soveltuvaa teknisen alan korkeakoulututkintoa tai vas-

taavaa aiempaa teknisen opistoasteen tutkintoa, hyvää suomen kielen 

kirjallista ja suullista taitoa sekä kokemusta käytännön työtehtävistä ja 

suunnittelutehtävistä viran tehtäväkentältä.   

 

Eduksi luetaan muu kielitaito, kokemus työskentelystä kunnassa, osoitettu 

johtamisvalmius, visioiva ajattelutapa, paineensietokyky, hyvät vuorovai-

kutustaidot, teknisen alan lainsäädännön sekä hankintalain tuntemus, ti-

laaja- ja sopimusosaaminen, hyvät it-valmiudet sekä into kehittää kunnan 

aktiivista viestintää. 

 

Tehtävä edellyttää mahdollisuutta käyttää autoa. Valinnassa noudatetaan 

neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esi-

tettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.  

 

Hakemus ja ansioluettelo tulee toimittaa 15.3.2020 klo 12.00 men-

nessä osoitteeseen 

jamijarvi@jamijarvi.fi (Otsikkokenttään ”Rakennuspäälliikkö”) tai  

Jämijärven kunta, Peijarintie 5, 38800 Jämijärvi. Kuoreen merkintä ”Ra-

kennuspäällikkö”.  

 

Hakemukseen ei liitetä työ- tai opintotodistuksia, vaan ne on esitettävä 

mahdollisessa haastattelussa. Opiskelu- ja työpaikkahistoria on esitettävä 

ansioluettelossa tai hakemuksessa. Työpaikkatiedoista on käytävä selville 

myös se, millaisesta työstä on ollut kysymys. Hakijan on ennen vaalin 

vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-

taan. Virka täytetään sopimuksen mukaan, aikaisintaan 1.5.2020 alkaen. 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät työehtosopimuksen mukaan. Valin-

nassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

mailto:jamijarvi@jamijarvi.fi
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Lisätietoja tehtävästä antaa vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 

040 509 4542.  

 

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

Kunnanhallitus päättää 
1) julistaa rakennuspäällikön viran haettavaksi 15.3.2020 klo 12 men-

nessä 
2) vahvistaa viran kelpoisuusvaatimuksiksi seuraavaa: Tehtävä edellyt-

tää soveltuvaa teknisen alan korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiem-
paa teknisen opistoasteen tutkintoa, hyvää suomen kielen kirjallista ja 
suullista taitoa sekä kokemusta käytännön työtehtävistä ja suunnittelu-
tehtävistä viran tehtäväkentältä.   

3) valita haastattelutyöryhmäksi kunnanjohtajan, talous- ja hallintopäälli-
kön sekä muut edustajat 

4) valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat, 
päättämään haun jatkamisesta tarpeelliseksi katsomassaan tilan-
teessa ja tekemään halutessaan ehdotuksen virkaan valittavasta hen-
kilöstä. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti ja päätti valita 

haastattelutyöryhmään kunnanjohtajan ja talous- ja hallintopäällikön li-
säksi Ari Uusi-Rasin, Timo Sorvalin, Olli Seppälän, Mikko Salmisen, Erkki 
Rudenbergin ja Riikka Koivumäen.  

 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 20 
 

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: 16, 17, 18, 19 
 

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

 
 


