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42 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 

 

 

 

 

 

 

43 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antero Karppi-

nen ja Satu Jokela. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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44 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 

- Sarastia Oy 

Yhtiökokouskutsu 31.3.2020 6.3.2020 

- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 30.3.2020 / § 50 Toiminnan ja talou-

den katsaus 1-2 kk / 2020  31.3.2020 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 30.3.2020 / § 54 Satasairaalan laa-

tulupaus ulkoiseen viestintään 31.3.2020 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 30.3.2020 / § 48 Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen julkaiseman sairaaloiden tuottavuus 2018 -vertailun 

tuloksia 31.3.2020 

- Honkajoen kunta 

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 31.3.2020 / § 45 Pohjois-Satakun-

nan digitalisaatiohanke 8.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Pöytäkirjat: - 

3. Viranhaltijapäätökset: - 

4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Yksi kiinteistönluovutusilmoitus 

 

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. Lisäksi kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuostolain mu-

kaista etuosto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

____ 
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45 § VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 

 

Kunnan johdon tulee antaa tilintarkastajalle vahvistusilmoituskirje tilinpää-

töksen tarkastuksen yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuksen anta-

mista. Johdon vahvistusilmoituskirje on esityslistan liitteenä 45.1.  

 

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

Talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

  Kunnanhallitus päättää antaa tilintarkastajalle liitteen mukaisen johdon  

  vahvistusilmoituskirjeen.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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46 § KUNNAN TUKIJÄRJESTELY YKSINYRITTÄJILLE 

 

Työ- ja elinkeinoministeriössä toimeenpanee eri yritysryhmille suunnattuja 

tukitoimia koronaepidemian haittojen lieventämiseksi. Osana tätä pakettia 

toteutetaan yksinyrittäjille suunnattu tuki. Koska valtion puolella kapasi-

teetti ei riitä pikaisesti käsittelemään tällaista tukea, on työ- ja elinkeinomi-

nisteriö kääntynyt asiassa kuntien puoleen. Kuntien elinkeinojohdolta saa-

dun palautteen perusteella kunnissa on valmius ja halu tällaisen tuen ja-

kamiseen. 

 

Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoite-

tuista valtionavustuksista kunnille torstaina 8.4.2020. Asetus mahdollistaa 

tuen maksamisen kunnille hakemuksesta laskennallisen jakoperusteen 

mukaan. Jakoperusteen mukaan Jämijärvi voi hakea 48 388 euroa tukea. 

Asetuksen voimaan tultua kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeri-

öltä valtionavustusta yrittäjien rahoitukseen. 

 

Jämijärven kunnassa on tehty uudelleenjärjestelyjä työtehtävissä ko-

ronakriisin myötä. Vapaa-aikasihteeri ylläpitää neuvontapuhelinta ja on 

ollut puhelimitse yhteydessä yrittäjiin sekä kerännyt jämijärveläisten yri-

tysten sähköpostitietoja. Yrittäjät voivat olla yhteydessä sekä yksinyrittä-

jien tuesta että muista tuista sekä neuvontapuhelimeen että Kankaan-

pään kaupungin ylläpitämään elinkeinoneuvontaan.  

 

Tuki on 2 000 euroa yksinyrittäjää kohti. Liitteessä 46.1 kuvatut tuen eh-

dot on asetettu valtioneuvoston asetuksella. Tukea voi saada päätoimi-

nen yrittäjä. Yrityksen pitää olla kannattava, hakijalla pitää olla YEL-

vakuutus tai 20 000 yrittäjätulo. Hakijan pitää osoittaa liikevaihtomuutok-

sella koronakriisin vaikutus toimintaan.  

 

Tuki kuuluu kunnanhallituksen alaiseen toimintaan Jämijärven kunnassa, 

joten yksittäiset tuet myönnetään kunnanjohtajan toimesta.  

 

Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
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Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus: 

1) päättää käynnistää haun yksinyrittäjille 2 000 euron tuesta. Tukea voi-

daan myöntää ennen päätöstä valtionavustuksesta.  

2) valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään hakemuksen työ- ja elinkeinomi-

nisteriöön määrärahan saamiseksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

____ 
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47 § POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ RUOKAA -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN 

 

Satakuntaliitto myöntää rahoitusta koronakriisin johdosta alueen kehityk-

selle haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Hakuaika 

päättyy to 30.4. klo 15.  

 

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrä-

rahaa käytetään hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien 

toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Tällä hakukierroksella haetaan hank-

keita, jotka hillitsevät koronaviruspandemian alueen kehitykselle aiheutta-

mia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista. Samoihin käyttötarkoituksiin 

on tässä haussa kohdennettu lisäksi myös Satakuntaliiton omaan rahoi-

tukseen perustuvaa rahoitusosuutta. 

 

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti määrärahoja voidaan kohden-

taa esim. järjestötoiminnan valmiuksien kehittämiseen mm. turvallisuu-

den- ja terveydenhuollon aloilla sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistami-

seen samoin kuin koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten ja 

julkisten organisaatioiden valmiuksien vahvistamiseen esim. virtuaaliseen 

toiminnan ja uusiin työn tekemisen malleihin.  

 

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä: 

 hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia ne-

gatiivisia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista 

 nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä 

 vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä 

 edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alu-

een muutosjoustavuutta 

 

Enimmäistuki yhteen hankkeeseen voi olla korkeintaan 50 000 euroa. 

Tuen enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. 

 

Haettavissa oleva rahoitus on kokonaisuudessaan 425 000 euroa. Rahoi-

tuksesta on työ- ja elinkeinoministeriön maakuntien kehittämisrahoitusta 

255.000 euroa ja Satakuntaliiton omaa rahoitusta 171.000 euroa.  
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Koronakriisin johdosta erityisesti ravitsemusala ja matkailu kärsivät, joten 

Jämijärvellä tämä haku on perusteltua suunnata ko. aloille. Hakemuk-

sesta on liitteenä 47.1 luonnosversio. Tavoitteena on kehittää alueen ruo-

katarjontaa matkailua edistävään ja paikallista tuotantoa suosivaan suun-

taan. 

 

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

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää osallistua hakuun ja valtuuttaa kunnanjohtajan vii-

meistelemään hakemuksen. Kunnan rahoitusosuus saa olla enintään 

3 500 euroa.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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48 §  JÄMI-AREENAN VUOKRAUS HOVILA SERVICE OY:LLE 

 

Kunta omistaa ja vuokraa Jämin alueella sijaitsevaa Jämi-Areenaa erilai-

siin tilaisuuksiin. Viime vuosina toimintakulut ovat ylittäneet huomatta-

vassa määrin vuokrista saadut tuotot. Areenan osalta operointi on myös 

luontevaa hoitaa Jämin alueella läsnä olevan yrittäjän tai järjestön toi-

mesta.  

 

Aikeita vuokrata Areena yksityiselle toimijalle on käsitelty vuoden 2020 

talousarviossa, toimijan etsinnästä on puhuttu Jämin alueen yrittäjille ja 

asiasta on ollut ilmoitus kunnan nettisivuilla. Kiinnostuksestaan ilmoitti Ho-

vila Service Oy.  

 

Vuokrasopimusluonnos on esityslistan liitteenä 48.1. 

 

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

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuokrasopimuksen 

Hovila Service Oy:n kanssa. 

 

Käsittely: Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään vuokrasopimuksen alkamisajan ja 

teknisten kysymysten aiheuttamien mahdollisten muutostarpeiden vuoksi. 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuokrasopimuksen 

Hovila Service Oy:n kanssa. 

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittavia teknisiä 

tarkennuksia sopimukseen.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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Kunnanhallitus 4 § 21.1.2019 

Kunnanhallitus 38 §  18.3.2019 

Kunnanvaltuusto 11 § 29.4.2019 

49 § JÄMIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LOPPUUN TEKEMINEN 

 

KH 4 §  Aluearkkitehti on siirtynyt toisiin tehtäviin muualle Suomeen. Jämijärven  

  rantaosayleiskaava on keskeneräinen ja se on välttämätöntä saattaa  

  aikataulussaan loppuun.  

 

Asiasta on keskusteltu kaavan suunnittelijan ja kunnanjohtajan kesken.  

 

Kunnanjohtaja esitteli rantaosayleiskaavan tilannetta kunnanhallitukselle.  

 

Ehdotus: Jatketaan asian käsittelyä. 

 

Päätös: Päätöehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

----- 

 

KH 38 §   Jämijärven rantaosayleiskaavan valmistelussa on vielä keskeneräisenä  

  luonnoksesta tulleiden lausuntojen ja mielipiteiden yhteenvetojen  

  tekeminen, mahdolliset lisäneuvottelut kiinteistönomistajien kanssa,  

  viranomaisneuvottelut, työneuvottelut, ehdotuksen laatiminen nähtävillä  

  oloa varten, yleisötilaisuuden järjestäminen, ehdotuksen lausuntojen ja  

  muistutusten yhteenveto ja mahdolliset vastineet sekä tarvittavat kaavan  

  tekniset korjaukset hyväksymiskäsittelyä varten.  

 

Talousarvion 2018 valmistelun aikaan aluearkkitehti on arvioinut kaavan 

saadun pidemmälle, jolloin talousarviovuodelle oli määritelty enää 8.000 

euroa kaavan loppuun saattamiseen.  

 

Pöyry Finland Oy:ltä on saatu tarjous rantaosayleiskaavan loppuun saat-

tamiseksi. Työmääräksi arvioidaan noin kolmenkymmenenkolmen työpäi-

vän työpanosta. Toimeksiannon suorittamisen palkkioksi arvioidaan enin-

tään 22.000 euroa sisältäen matkakulut. Arvioitua palkkiota ei ylitetä ilman 

tilaajan erillistä suostumusta tai työtilausta. Arvioitu kattohinta ylittää ta-

lousarviossa varatun määrärahan. Kaava on tärkeä saada etenemään ja 

valmistelu on jo nyt jäänyt aikataulustaan jälkeen. Rantakaavan valmistu-

misen merkitys on Jämijärven elinvoiman vahvistamisessa tärkeä ja saa-

tava etenemään.  
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Tarjous esitellään kokouksessa. 

 

Ehdotus: Hyväksytään Pöyry Finland Oy:n tarjous kattohinta 22.000 € alv. 0 % si-

sältäen matkakulut. 

 

Kunnanhallitus pyytää kunnanvaltuustolta 14.000 € lisämäärärahan ranta-

osayleiskaavan valmisteluun. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

----- 

 

KV 11 §   Pöyry Finland Oy:n tarjous on esityslistan liitteenä nro 11.1.  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää 14.000  

  euron lisämäärärahan vuodelle 2019 rantaosayleiskaavan loppuun  

  saattamiseksi.  

 

Päätös:   Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

_____  

 

KH 49 § 

Rantaosayleiskaavan valmistelu on keskeytynyt Pöyry Finland Oy:n arkki-

tehdin vaihdettua työpaikkaa. Työstä on pyydetty uusi tarjous A-Insinöörit 

Civil Oy:ltä. Tarjoukseen sisältyy kaavaehdotuksen ja hyväksymisaineis-

tojen laatiminen kokonaisuudessaan. Tarjous on esityslistan liitteenä 

49.1.   

 

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä olevan tarjouksen.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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50 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 22.5.2020 JA 6.-31.7.2020 

 

Edellisinä vuosina kunnanvirasto on pidetty suljettuna kesällä yhtäjaksoi-

sesti noin neljän viikon ajan. Järjestelyllä on mahdollistettu viraston henki-

lökunnan yhtäaikainen ja keskitetty vuosilomien pitäminen. Aiempina vuo-

sina kunnanvirasto on pidetty suljettuna myös helatorstain jälkeisenä per-

jantaina, sillä useat työntekijät anovat kyseisen päivän lomapäiväksi. 

 

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää että kunnanvirasto pidetään suljettuna 22.5.2020 

ja 6.-31.7.2020.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Kunnanhallitus 20.4.2020 70 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 45 - 50 

 

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  
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. 

 

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: 42, 43, 44 

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytän-

töönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 

 


