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55 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Olli Seppälä ja 
Antti Lähteenmäki. 

   
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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57 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Kankaanpään kaupunki 
Kaupunginhallituksen pöytäkirjanote 124 § / 4.5.2020: PS Liiku Oy:n 
aluevalmennuskeskus –hankkeen kuntaosuus 5.5.2020 
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Päätös avustuksesta vesiensuojelun tehostamisohjelman vesistökun-
nostusten toteuttamiseen (PIRELY/10337/2019) 6.5.2020 
- Valtiovarainministeriö 
Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperus-
temuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 
2019 (VN/14481/2019) 7.5.2020 
- Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymäkokouksen 28.5.2020 kokouskutsu 7.5.2020 
- Porin kaupunki 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 11 § / 
5.5.2020: Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 
2021 12.5.2020 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 10 § / 
5.5.2020: Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 
2020 12.5.2020 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 98 § / 18.5.2020: Toiminnan ja talou-
den katsaus 1-4 kk / 2020 19.5.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 99 § / 18.5.2020: Vuoden 2020 pal-
veluhinnaston tarkistaminen 1.6.2020 lukien 20.5.2020 
- Siikaisten kunta 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 62 § / 18.5.2020: Irtisanoutuminen 
Pohjois-Satakunnan vammaisneuvostosta 19.5.2020 
 

2. Pöytäkirjat: Sivistyslautakunta 28.4.2020 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: 

- Kolme kiinteistönluovutusilmoitusta 
 
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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58 § HANKINTAVALTUUDEN MYÖNTÄMINEN KILPAILUTUSOHJELMISTON 
HANKKIMISEEN 

 

   
Jämijärven kunnalla ei ole käytössä kilpailutuksiin käytettävää sähköistä 
ohjelmistoa. Kilpailutuksia ei yleensä ole sellaista määrää, että ohjelmis-
ton hankinta tulisi välttämättömäksi. Sivistystoimeen tilahankkeen kilpailu-
tuksessa on kuitenkin runsaasti asiakirjamateriaalia ja kilpailutus ylipää-
tään on suuruusluokassaan sellainen, että teknistenkin käsittelyvirheris-
kien välttämiseen liittyvät toimenpiteet ovat perusteltuja.  
 
Cloudia –ohjelmisto on käytössä mm. Porissa ja Kankaanpäässä ja käyt-
täjäarvioiden perusteella ohjelmistoa pidetään toimivana. Jämijärven kun-
nan on mahdollista liittyä Kankaanpään ohjelmiston käyttäjäksi, jolloin oh-
jelmiston saa kattavana ja neljän vuoden kustannukseksi tulee yhteensä 
n. 8 000 euroa, joista n. 4 000 euroa kertakustannuksena.  
 
Ohjelmiston osalta on vielä aihetta tehdä rutiiniluontoinen viranhaltija-arvi-
ointi, että hankinta on vaihtoehtoiskustannuksiin tai riskiarvioon nähden 
mielekäs investointi. Tämän vuoksi ei esitetä hankintaa, vaan hankintaval-
tuuden myöntämistä talous- ja hallintopäällikölle.  
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

   
 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 

 
Kunnanhallitus myöntää talous- ja hallintopäällikölle valtuuden kilpailutus- 
ja hankintaohjelmiston hankintaan enintään 8 500 euron kustannuksella. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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59 § SITOUTUMISPYYNTÖ SATASOTEN HANKE-ESITYKSIIN SOSIAALI- JA 
TERVEYSMINISTERIÖN HANKEHAUSSA 

 

Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus ”käynnistää sote-uu-

distuksen valmistelun”. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa koo-

taan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille it-

sehallinnollisille alueille. Uudistukseen liittyen tulevilla itsehallinnollisilla 

alueilla on voitu hakea avustuksia tulevaisuuden sote-keskus –hankkee-

seen ja sote-rakenneuudistusta tukevan valmistelun hankkeeseen.  

Hankehaut edellyttävät kuntien sitoumuksen ilmaisua, jota Satakuntaliitto 

on pyytänyt myös Jämijärven kunnalta 29.5.2020 mennessä. Hankkeita 

on valmisteltu useissa satakunnallisissa toimielimissä, joissa on myös Jä-

mijärven kunnan edustus. Hankkeiden osalta ei ole tiedossa omien edus-

tajien tai muiden kuntien varaumia. Hankkeista vain toisessa on omavas-

tuu, joka on tarkoitus 100-prosenttisesti kattaa työvoiman käytöllä. Oma-

vastuun suuruus Jämijärven osalta on 7 017 euroa. 

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

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
  

Jämijärven kunta sitoutuu liitteenä 59.1 ja 59.2 oleviin hankehakemuksiin.  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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60 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN 

 

Jämijärven kunnan rakennuspäällikön virkaan haettiin vakinaista viranhal-

tijaa kunnanhallituksen 10.2.2020 päätöksen mukaisesti 15.3. asti ja tä-

män jälkeen haastattelutyöryhmän päätöksellä 2.4.2020 asti. Haastattelu-

työryhmä haastatteli kaksi hakijaa. Hakijoiden kanssa ei kuitenkaan 

edetty työsopimuksen syntymiseen asti. Kahden hakukierroksen jälkeen 

on haastatteluryhmässä keskusteltu vaihtoehtoisista resurssitarpeiden to-

teuttamistavoista.  

 

Rakennuspäällikkö on myös teknisen toimen toimialajohtaja, jonka val-

tuuksien käyttäjä tarvitaan kunnan hallintosäännön mukaisen toiminnan 

varmistamiseen. Rakennusalan koulutusta tarvitaan Jämijärven kunnassa 

luonnollisesti rakennustarkastajan tehtävän hoitamiseen ja sen lisäksi ti-

laajaosaamisen järjestämiseen suurten rakennushankkeiden osalta.  

Teknisen toimialan riittävä resursointi voidaan tämän hetken arvion mu-

kaan hoitaa myös seuraavasti; 1) nimitetään teknisen toimen hallintoa 

käytännössä jo pitkään toteuttanut Riikka Koivumäki vs. rakennuspäälli-

köksi, 2) hankitaan osa-aikainen henkilö (30 – 40 %) toteuttamaan raken-

nusalan koulutusta vaativat tehtävät ja 3) käytetään laaja-alaista raken-

nuttamiskonsulttia vastaavalla tavoin tai tarvittaessa laajemmin kuin syys-

kuusta 2019 alkaen on toimittu.  

 

Osa-aikainen henkilö voidaan palkata suoraan kunnalle tai ostaa toiselta 

kunnalta. Tällä hetkellä jälkimmäinen ratkaisu näyttää mahdolliselta Po-

markun kunnan kanssa. Mikäli palkataan osa-aikainen henkilö, jonka teh-

täviin kuuluu rakennustarkastajan tehtävät, hänet voidaan ottaa perusta-

mattomaan virkaan kuntalain 87 § mukaisesti. Virkaa ei ole mielekästä 

pysyvästi perustaa, koska ratkaisu on tarkoitettu väliaikaiseksi.  

 

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

 

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus valitsee vt. rakennuspäälliköksi 1.6. – 31.12.2020 väliseksi 
ajaksi Riikka Koivumäen.  
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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61 § POIKKEAMISLUPA / KIINTEISTÖLLE ALHO 

 

Kiinteistölle Alho, 181-401-13-61, haetaan poikkeamislupaa loma-asun-
non käyttötarkoituksen muuttamiseksi omakotitaloksi Jämijärven kylän Jä-
min asemakaavan, II-vaihe (Perhepuisto) alueella. Kaavassa alue on 
määritelty loma-asuntorakennusten korttelialueeksi (RA-korttelialue). Ko-
konaisrakennusoikeus asemakaavan mukaan tontilla on 100+40 k-m2. 
Rakennusoikeutta on käytetty 96+34,5+6,5 m2 eli yhteensä 137 m2. Ton-
tin pinta-ala on 950 m2. 

 
MRL 171 § Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkea-
misen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai 
muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta 
tai muusta rajoituksesta.  
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:  
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle;  
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista; tai  
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheut-
taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  

 
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on tullut voimaan 
1.5.2017. Siinä määrätään muun muassa vapaa-ajanasunnon käyttötar-
koituksen muuttamisesta seuraavaa:  
129 a § Rakennusjärjestyksen määräys vapaa-ajanasunnon käyttötarkoi-
tuksen muuttamisesta: Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alu-
eet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnonmuuttaminen pysyvään 
asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkai-
sua ennen rakennuslupaa.  
Rakennusjärjestyksen määräys voi koskea vain sellaisia alueita, joilla 
käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 
muita vaikutuksia.  
Jämijärven kunnassa tällaista rakennusjärjestyksen määräystä ei ole 
tehty.  
 
Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi ei ole ympäris-
töstään poikkeavaa rakentamista eikä siitä aiheudu tavanomaisesta asu-
miskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä. Käyttötarkoituksen muutok-
sesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei-
den käytön järjestämiselle. Kiinteistö on liitetty osuuskunnan vesijohto-
verkkoon ja kunnan jätevesiverkostoon. Rakennuksesta on laadittu asuin-
rakennuksissa edellytetty energiatodistus. Asuinhuoneistossa on oltava 
toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tilat lepoa, oleskelua ja vapaa-
ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmistusta, hygienian hoitoa sekä asumi-
seen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten. Asuinhuoneis-
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tossa tai sen käytössä on oltava asianmukaiset tilat vaatehuoltoa ja ir-
taimiston säilytystä sekä ulkoiluvälineiden säilytystä varten. Asuinhuoneis-
tossa on kuitenkin aina oltava käymälä sekä riittävä perusvarustus henki-
lökohtaisen hygienian hoitoa varten. Rakennus täyttää asuinrakennuk-
selta edellytetyt em. vaatimukset. Kiinteistö sijaitsee Jämin asemakaava, 
II-vaihe (Perhepuisto) alueella, johon on rakennettu tiestö kaavan mukai-
sesti. Alueelle on aikaisemmin myönnetty poikkeaminen omakotitaloksi 
muuttamiseksi. Lisäksi 500 m säteellä hakemuksen kohteena olevasta 
rakennuksesta on neljä vakinaista asuntoa, joten rakennuksen vakituinen 
käyttö sopii alueen muuhun käyttöön. Alueen kunnallistekniikka tulee hyö-
dynnettyä vakituisessa asutuksessa. 
 
Rakentajia on kohdeltava tasapuolisesti ja myönteinen poikkeamispäätös 
edellyttää, että muita hakijoita kohdellaan samalla tavalla. 

 
Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksesta. 
 
Valmistelija: tekninen johtaja Anne Järvenranta, Siikaisten kunta, p. 
044 720 1028 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus myöntää kiinteistölle Alho, 181-401-13-16, poikkeamislu-
van loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokseksi omakotitaloksi Jämin 
asemakaavan, II-vaihe alueella (Perhepuisto) RA-korttelialueella hake-
muksen mukaisesti. 
 
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimai-
suudesta lukien. Rakennuslupa loma-asunnon muuttamisesta vakituiseksi 
asunnoksi, tulee hakea poikkeamisluvan voimassa oloaikana. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 
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62 § POIKKEAMISLUPA / KIINTEISTÖLLE VUORI 

 

Kiinteistölle Vuori, 181-401-1-118, haetaan poikkeamislupaa loma-asun-
non käyttötarkoituksen muuttamiseksi omakotitaloksi Jämijärven kylän 
Mielahden ranta-asemakaavan alueella. Kaavassa alue on määritelty 
loma-asuntorakennusten korttelialueeksi (RA-2-korttelialue). Kokonaisra-
kennusoikeus asemakaavan mukaan tontilla on 120+15 k-m2. Rakennus-
oikeutta on käytetty yhteensä 136 m2. Tontin pinta-ala on 1040 m2. 

 
MRL 171 § Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkea-
misen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai 
muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta 
tai muusta rajoituksesta.  
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:  
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle;  
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista; tai  
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheut-
taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  

 
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta on tullut voimaan 
1.5.2017. Siinä määrätään muun muassa vapaa-ajanasunnon käyttötar-
koituksen muuttamisesta seuraavaa:  
129 a § Rakennusjärjestyksen määräys vapaa-ajanasunnon käyttötarkoi-
tuksen muuttamisesta: Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alu-
eet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnonmuuttaminen pysyvään 
asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkai-
sua ennen rakennuslupaa.  
Rakennusjärjestyksen määräys voi koskea vain sellaisia alueita, joilla 
käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 
muita vaikutuksia.  
Jämijärven kunnassa tällaista rakennusjärjestyksen määräystä ei ole 
tehty.  
Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos omakotitaloksi ei ole ympäris-
töstään poikkeavaa rakentamista eikä siitä aiheudu tavanomaisesta asu-
miskäytöstä poikkeavaa ympäristöhäiriötä. Käyttötarkoituksen muutok-
sesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei-
den käytön järjestämiselle. Kiinteistö on liitetty osuuskunnan vesijohto-
verkkoon ja kunnan jätevesiverkostoon. Rakennuksesta on laadittu asuin-
rakennuksissa edellytetty energiatodistus. Asuinhuoneistossa on oltava 
toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset tilat lepoa, oleskelua ja vapaa-
ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmistusta, hygienian hoitoa sekä asumi-
seen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten. Asuinhuoneis-
tossa tai sen käytössä on oltava asianmukaiset tilat vaatehuoltoa ja ir-
taimiston säilytystä sekä ulkoiluvälineiden säilytystä varten. Asuinhuoneis-



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 25.5.2020 86 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

tossa on kuitenkin aina oltava käymälä sekä riittävä perusvarustus henki-
lökohtaisen hygienian hoitoa varten. Rakennus täyttää asuinrakennuk-
selta edellytetyt em. vaatimukset. Kiinteistö sijaitsee Mielahden ranta-ase-
makaavan alueella, johon on rakennettu tiestö kaavan mukaisesti. Alu-
eelle on aikaisemmin myönnetty poikkeaminen omakotitaloksi muutta-
miseksi, joten rakennuksen vakituinen käyttö sopii alueen muuhun käyt-
töön. Alueen kunnallistekniikka tulee hyödynnettyä vakituisessa asutuk-
sessa. 
 
Rakentajia on kohdeltava tasapuolisesti ja myönteinen poikkeamispäätös 
edellyttää, että muita hakijoita kohdellaan samalla tavalla. 

 
Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksesta. 
 
Valmistelija: tekninen johtaja Anne Järvenranta, Siikaisten kunta, p. 
044 720 1028 
 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus myöntää kiinteistölle Vuori, 181-401-1-118, poikkeamislu-
van loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokseksi omakotitaloksi Mielah-
den ranta-asemakaavan RA-2-korttelialueella hakemuksen mukaisesti. 
 
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimai-
suudesta lukien. Rakennuslupa loma-asunnon muuttamisesta vakituiseksi 
asunnoksi, tulee hakea poikkeamisluvan voimassa oloaikana. 
 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

____ 

 
 

  



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 25.5.2020 87 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 236 § 11.11.2019 
Kunnanhallitus  244 § 2.12.2019  

63 §  EDUSTAJIEN VALITSEMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SISÄLTÖ- JA 
RAKENNEUUDISTUKSEN SATAKUNNAN OHJAUSRYHMÄÄN 

 
KH 236 § Porin kaupunki pyytää 5.11. lähettämässään kirjeessä nimeämään jokai-

sesta kunnasta kolme edustajaa sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja 
rakenneuudistuksen ohjausryhmään. Taustalla on se, että Suomen nykyi-
nenkin hallitus on hallitusohjelmassaan lähtenyt siitä, että 

 
”Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perusta-
son palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palvelut ovat yhteenso-
vitettuja, hoitoketjut ovat sujuvia ja ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja vai-
kuttavat palvelut oikea-aikaisesti. 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. 
Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Itse-
hallinnollisia maakuntia on 18. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hal-
linnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta vastaavat 
suorilla vaaleilla valitut valtuutetut.” 

 
Uudistuksen toteuttamiseksi valtion tulee avustamaan kehittämistyötä. 
Nyt käsillä olevaa avustusta jaettaneen laskennallisin kriteerein, joiden 
perusteella Satakunta saa n. kolme miljoonaa euroa kehittämishankkeen 
toteuttamiseen. Kirjeen otsikon perusteella oltaisiin valitsemassa sisältö- 
ja rakenneuudistuksen ohjausryhmää, jonka on tarkoitus päättää 26.11. 
kokouksessaan johtoryhmästä ja "valmistelualustasta”. Oli sitten kyse pel-
kästään kehittämishankkeen toteuttamisesta tai laajemmasta valmiste-
lusta, kaikilta Satakunnan kunnilta on pyydetty edustusta ja pelkän kehit-
tämishankkeenkin toteuttamisesta tarvitaan yhteistä keskustelua.  

 
Itse ohjausryhmän tehtävästä tai kustannuksista ei ole saatavilla tarkem-
paa tietoa.  

 
Porin kaupungin kirje on esityslistan liitteenä 235.1.  

 
Vt. kunnanjohtajan päätösesitys: 
 

1) Kunnanhallitus valitsee kolme edustajaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
sisältö- ja rakenneuudistuksen ohjausryhmään.  

 
2) Kunnanhallitus katsoo, että päätös lähettää edustajia ei merkitse sitoutu-

mista ohjausryhmän päätöksiin ilman yksityiskohtaisempaa tietoa toimin-
nan luonteesta ja erillistä päätöstä. Edustajien lähettäminen ei myös-
kään merkitse tämän ohjausryhmän valtuuttamista toimimaan ohjausryh-
mänä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistukselle ko-
konaisuudessaan ilman eri päätöstä.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti ja valitsi edustajik-

seen sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen ohjaus-
ryhmään Satu Jokelan, Anu Koivumäen ja Olli Seppälän. 

 
____ 

 
KH 244 § Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen ohjausryh-

mältä on tullut kunnanhallitukselle pyyntö nimetä aiemmin nimetyille oh-
jausryhmän jäsenille kullekin varajäsenet. Saapunut kirje on esityslistan 
liitteenä 244.1. 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
  

Kunnanhallitus valitsee varajäsenet edustajilleen sosiaali- ja terveyden-
huollon sisältö- ja rakenneuudistuksen ohjausryhmään. 

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti valita Anu Koivumäen varajäseneksi Antero Karppi-

sen, Satu Jokelan varajäseneksi Antti Lähteenmäen ja Olli Seppälän va-
rajäseneksi Kristiina Kotaojan. 

 
____ 

 
KH 63 § Satu Jokela on valittu Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja 

rakenneuudistuksen johtoryhmään, jonka jäsenet ovat myös ohjausryh-
män jäseniä. Jämijärven kunnan on valittava Jokelan tilalle toinen edus-
taja ohjausryhmään. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus valitsee edustajan Satu Jokelan tilalle sosiaali- ja tervey-
denhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen ohjausryhmään. 
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita edustajaksi Satu Jokelan tilalle Antero Karppi-
sen ja Anu Koivumäen uudeksi varajäseneksi Matti Leppihalmeen. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

64 § LISÄASIAN OTTAMINEN 

 

Kunnanhallitus päättää ottaa seuraavan asian käsiteltäväksi. 
 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  ____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

65 §  PALKKAMENOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKENNUS (SALASSA 
PIDETTÄVÄ: LAKI VIRANOMAISEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA 24 §) 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 58 – 63, 65 

 

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: 55 – 57, 64 

 

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

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

 


