JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa, Koulutie 2 B (Raharinne),
maanantaina 24.2.2020 alkaen kello 19.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
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5
6

§
§
§
§
§
§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kunnanvaltuuston koollekutsuminen vuonna 2020
Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2020
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n lainajärjestelyjen hyväksyminen
Itseoikaisu: Eron myöntäminen luottamustoimesta / Riina Lehmussalmi

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven
kunnanvirastossa perjantaina 28.2.2020 kello 8.30 - 10.30.
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1§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösesitys:

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle
19.2.2020 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä
20.2.2020. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 19.2.2020.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

2§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösesitys:

Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Rajala ja Antti Lähteenmäki.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Jämijärven kunta
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Kunnanhallitus
4§
20.1.2020
3§

KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2020

KH 4 §

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

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston
kokouskutsu julkaistaan yleisen tietoverkon ja kunnan ilmoitustaulun
lisäksi Kankaanpään Seutu -lehdessä.
Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuuston
kokouskutsu julkaistaan toistaiseksi yleisen tietoverkon ja kunnan
ilmoitustaulun lisäksi Kankaanpään Seutu –lehdessä.
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----KV 3 §
Päätösesitys:

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanvaltuuston kokouskutsu
julkaistaan toistaiseksi yleisen tietoverkon ja kunnan ilmoitustaulun
lisäksi Kankaanpään Seutu –lehdessä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Jämijärven kunta
Päivämäärä
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Kunnanhallitus
5§
20.1.2020
4§

KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2020

KH 5 §

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan
päättämällä tavalla. 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
urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen
mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta
katsonut tarpeelliseksi.
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset
julkaistaan vuonna 2020 aikaisemman tavan mukaisesti.
Vt. kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnalliset ilmoitukset
julkaistaan toistaiseksi aikaisemman tavan mukaisesti.
Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------

KV 4 §
Päätösesitys:

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan
toistaiseksi aikaisemman tavan mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Jämijärven kunta
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Kunnanhallitus
19 §
10.2.2020
5§

POHJOIS-SATAKUNNAN SEUTUVERKKO OY:N LAINAJÄRJESTELYJEN
HYVÄKSYMINEN

KH 19 §

Liikenne- ja viestintäviraston ”Laajakaista kaikille” –hankkeen toteuttamiseksi perustettiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy (jäljempänä
myös PSSV Oy), jonka osakkaiksi tulivat Kankaanpään kaupunki sekä
Jämijärven, Kiikoisten (yhdistynyt Sastamalaan 1.1.2013), Lavian
(yhdistynyt Poriin 1.1.2015) ja Pomarkun kunnat.
Silloisen Viestintäviraston (nyk. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom)
laajakaistatukeen 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 LänsiSuomen Osuuspankki) omistustensa mukaisessa suhteessa
valtuustojen päätöksin seuraavasti:

Jämijärven kunta
Kankaanpään
kaupunki
Lavian kunta / Porin
kaupunki
Pomarkun kunta
Sastamalan
kaupunki
Yhteensä

Kunnan
Kunnan takaus- Takaus euroa,
osakkuus osuus yhteensä pitkäaikainen
yhtiössä
100 %
laina
13,30 %
13,30 %
1 330 000
48,50 %
48,50 %
4 850 000
13,30 %

13,30 %

1 330 000

15,60 %
9,30 %

15,60 %
9,30 %

1 560 000
930 000

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 suhteessa valtuustojen päätöksin seuraavasti:
Kunnan
osakkuus
yhtiössä
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kunnan takaus- Takaus euroa,
osuus yhteensä pitkäaikainen
100 %
laina
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Jämijärven kunta
13,30 %
13,30 %
665 000
Kankaanpään
48,50 %
48,50 %
2 425 000
kaupunki
Porin kaupunki
13,30 %
13,30 %
665 000
Pomarkun kunta
15,60 %
15,60 %
780 000
Sastamalan
9,30 %
9,30 %
465 000
kaupunki
Yhteensä
100,00 %
100,00 %
5 000 000
Kummankin edellä mainitun lainan takausehdot ovat olleet seuraavat:
- Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus (takauksen
voimassaolo 28 vuotta). Takaus kohdistuu yhteensä enintään
5 000 000 euron / yhteensä 10 000 000 euron lainoihin, joille annetaan yhdessä muiden osakaskuntien kanssa enintään 5 000
000 euron / 10 000 000 euron takaukset. Lisäksi on mainittu
tarkemmin kunkin kunnan osuus takausvastuusta yhtiön
omistusosuuden mukaisesti.
- 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
sopimuksen, jolla sovitaan yrityskiinnityksen edelleen
kohdistamisesta kullekin osakaskunnalle takausten suhteessa.
- Lainan takaus ei edellytä kaikkien PSSV Palvelut Oy:n
omistajien takauspäätöksen lainvoimaa, vaan rahoitusta voidaan
nostaa niiltä osin kuin eri kuntien päätökset ovat saavuttaneet
lainvoiman.
Kuntien valtuustot ovat valtuuttaneet muilta osin kuntien hallitukset yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevat lainat perustuen lainakilpailutukseen. Hallitukset ovat em. perusteella päättäneet omalta
osaltaan hyväksyä takausvastuisiin liittyen lainojen
yksityiskohtaisimmat ehdot, joita ovat olleet mm. lainan korko ja
lyhennyssuunnitelma tasalyhennyksistä vuosittain 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 parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee
joidenkin yritysten osalta mahdollisuuden toimia alueella.
Laajakaistatukeen liittyvät rahoitusehdot ovat sittemmin muuttuneet ja
rahoitusjärjestelyjen vuoksi perustettu PSSV Palvelut Oy ei ole enää
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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ollut välttämätön. Sen vuoksi osakaskunnat ovat kukin omalta osaltaan
syksyllä 2019 hyväksyneet PSSV Palvelut Oy:n sulautumisen PohjoisSatakunnan Seutuverkko Oy:öön ja PSSV Palvelut Oy:öön liittyvien
velvoitteiden ja oikeuksien siirtymisen sulautumisen myötä PohjoisSatakunnan Seutuverkko Oy:lle. Yhtiöiden yhtiökokousten hyväksymä
sulautuminen on pantu täytäntöön Patentti- ja rekisterihallituksen
rekisteröinnillä kaupparekisteriin 31.12.2019.
Lainajärjestelyt
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n hallitus on esittänyt yhtiön
omistajille eli osakaskunnille yhtiön lainajärjestelyjä siten, että
kumpaankin edellä mainittuun yhtiön lainaan tulisi kolme
lyhennysvapaata vuotta. Yhtiön 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
vuoden 2019 loppuun saakka lyhennyssuunnitelmien mukaisesti.
Yhtiön käyttökate ja maksuvara nykyisellään eivät kuitenkaan riitä
lainojen korkoihin ja vuosittaisiin lyhennyksiin lyhennyssuunnitelmien
mukaisesti. Lisäksi yhtiön 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
kannattavaa, 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 vuosiin 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 vastaaviksi. Pankit ovat ilmoittaneet
hyväksyvänsä lainojen lyhennysvapaat vuodet, mutta edellytyksenä on
kuitenkin omistajien eli vakuuden antajien suostumukset.
Koska lainojen lyhennysvapaista vuosista investoinnin valmistumisen
jälkeen ei ole sovittu lainakilpailutusten ja alkuperäisten lainatakausten
käsittelyn yhteydessä, suostumusten antaminen saatetaan yhtiön
osakaskuntien 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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Jämijärven kunta
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Vt. kunnanjohtajan päätösesitys:
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.
------

KV 5 §
Päätösesitys:

Kunnanvaltuusto päättää, 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.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kunnanhallitus
176 §
29.7.2019
Kunnanvaltuusto
36 §
5.8.2019
6§

ITSEOIKAISU: ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA / RIINA
LEHMUSSALMI

KH 176 §

Riina Lehmussalmi on lähettänyt kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle 13.6.2019 päivätyn kirjeen, jolla hän anoo eroa
kaikista luottamustoimista, joihin hänet on valittu kunnanvaltuuston tai
kunnanhallituksen päätöksillä.

Ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
1. valtuusto myöntää Riina Lehmussalmelle eron kunnanvaltuuston
jäsenyydestä, teknisen lautakunnan jäsenyydestä, valtuuston
vaalilautakunnan jäsenyydestä ja tarkastuslautakunnan
varajäsenyydestä
2. valtuusto valitsee Riina Lehmussalmen tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi:
1) teknisen lautakunnan jäsenen
2) valtuuston vaalilautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan
3) tarkastuslautakunnan varajäsenen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 36 §
Ehdotus:

1. Valtuusto päättää myöntää Riina Lehmussalmelle eron
kunnanvaltuuston jäsenyydestä, teknisen lautakunnan jäsenyydestä,
valtuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja tarkastuslautakunnan
varajäsenyydestä alkaen välittömästi.
2. Valtuusto valitsee Riina Lehmussalmen tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi:
1) teknisen lautakunnan jäsenen
2) valtuuston vaalilautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan
3) tarkastuslautakunnan varajäsenen.
Lisäksi kunnanvaltuusto toteaa tiedoksi saaduksi, että
kunnanvaltuuston puheenjohtaja kutsuu ensimmäisenä samalla
varajäsenlistalla olevan varajäsenen toimimaan valtuustossa Riina
Lehmussalmen tilalla toimikauden loppuun asti.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti:
1. myöntää Riina Lehmussalmelle eron kunnanvaltuuston
jäsenyydestä, teknisen lautakunnan jäsenyydestä, valtuuston
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vaalilautakunnan jäsenyydestä ja tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä
2. valita Riina Lehmussalmen tilalle teknisen lautakunnan jäseneksi
Tuija Rudenbergin, valtuuston vaalilautakunnan jäseneksi ja
varapuheenjohtajaksi Timo Mäkelän ja tarkastuslautakunnan
varajäseneksi Seppo Leponiemen.
Kunnanvaltuusto totesi tiedoksi saaduksi, että kunnanvaltuuston
puheenjohtaja kutsuu valtuuston loppukaudeksi Riina Lehmussalmen
tilalle kunnanvaltuuston jäseneksi Seppo Leponiemen.
_____
KV 6 §
Tasa-arvolain (8.8.1986/609) 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa,
neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:
jäsen:
Erkki Rudenberg
Josefiina Koivunen
Leena Koivunen
Rainer Rajamäki

varajäsen:
Seppo Leponiemi
Hannu Rajakallio
Jari Silmunmaa
Marjatta Hyttinen

Tasa-arvon toteutumiseksi lain mukaisesti olisi Riina Lehmussalmen
tilalle pitänyt valita nainen.
Hallintolain (6.6.2003/434) 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa
päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös perustuu ilmeisen
väärään lain soveltamiseen. Hallintolain 52 §:n mukaan viranomainen
käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen
vaatimuksesta.
Päätösesitys:

Valtuusto poistaa aiemman päätöksensä Seppo Leponiemen
valitsemisesta Riina Lehmussalmen tilalle tarkastuslautakunnan
varajäseneksi ja valitsee uuden varajäsenen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto päätti yksimielisesti
valita Riina Lehmussalmen tilalle tarkastuslautakunnan varajäseneksi
Emmi Kankaan.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUNNALLISVALITUSOHJEET

Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät: 3, 4, 5, 6 haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:


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



kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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. Tämä pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi 3.3.2020 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n
mukaisesti.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että


päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,



päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai



päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
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Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42414
Puhelinnumero: 029 56 42410
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


päätös, johon haetaan muutosta



miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi



perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:


päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä



todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta



asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi
Puhelinnumero: 02 572 970
Muutoksenhakukielto
Pykälät: 1, 2
Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat yksinomaan valmistelua
tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki, 410/2015, 136 §).

