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Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2020  

   

Kunnanhallitus 

KOKOUSAIKA Maanantai 4.5.2020 klo 19.00 – 19.07 

KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone, Raharinne 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

Satu Jokela 

Antero Karppinen 

Anu Koivumäki 

Kristiina Kotaoja 

Antti Lähteenmäki 

Olli Seppälä 

Timo Sorvali                        puheenjohtaja 

 

POISSA OLLEET  

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Ari Uusi-Rasi, valtuuston puheenjohtaja 

Matti Leppihalme, valtuuston ǀ varapuheenjohtaja 

Markus Ojakoski, vt. kunnanjohtaja 

Noora Nieminen, talous- ja hallintopäällikkö 

 

ASIAT §§ 51 – 54 

PÖYTÄKIRJAN 

ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Timo Sorvali                         Noora Nieminen      

PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja to-

dettu kokouksen kulun mu-

kaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on 

samalla varustettu nimikirjaimil-

lamme. 

Tarkastusaika  

Kunnanvirasto ___.___.2020  

 

 

 

Anu Koivumäki                       Kristiina Kotaoja 

    

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2020 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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51 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 

 

 

 

 

52 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anu Koivumäki 

ja Kristiina Kotaoja.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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53 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 

- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 15.4.2020 / § 66: Potilasvakuutus-

keskuksen korvaus / Vammaisten asumispalvelut 16.4.2020 

- Maanmittauslaitos 

Ilmoitus ehdotuksesta pienten erillisten alueiden siirrosta kunnasta toi-

seen 22.4.2020 

- Satakuntaliitto 

Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 20.4.2020 / § 38: Kuntien ja kun-

tayhtymien vastaukset Satasoten ohjausryhmän tehtävien määrittä-

mistä sekä sisältö- ja rakenneuudistuksen tavoitteita koskevaan tie-

dusteluun  23.4.2020 

- Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 

Vetoomus 24.4.2020 

- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 27.4.2020 / § 73 Luottamushenki-

löille kohdennettu seminaari siirtyy 28.4.2020 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 27.4.2020 / § 72 Toiminnan ja talou-

den katsaus 1-3 kk / 2020 28.4.2020 

Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 27.4.2020 / § 78 Sairaanhoitopiirin 

vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2021 

talousarvion laadintaohje          28.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Pöytäkirjat: - 

3. Viranhaltijapäätökset: - 

4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaksi 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. Lisäksi kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuostolain mu-

kaista etuosto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin. 

 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 

  



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 

 

_____________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 4.5.2020 74 

 Kunnanhallitus 46 § 20.4.2020 

54 § KUNNAN TUKIJÄRJESTELY YKSINYRITTÄJILLE 

 

KH 46 § 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.  

 

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 

_______ 

 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 

 

_____________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 4.5.2020 75 

KH 54 § Jämijärven kunnan on mahdollista hakea yrittäjätukeen tarvittavaa määrä-

rahaa aiemmasta tiedosta poiketen 120 971 euroa työ- ja elinkeinominis-

teriöstä. Tuki on selvästi aiempaa paremmin riittävällä tasolla.  

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 

Kunnanhallitus päättää, että tukea haetaan ja hakua toteutetaan täysi-

määräisenä.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 54 

 

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: 51 - 53 

 

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

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

 

 

 


