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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

115 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antti Lähteen-
mäki ja Satu Jokela.  

   
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

117 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Oikeusministeriö 
Kirje kunnanhallitukselle. Vuoden 2021 kuntavaalit. 1.10.2020 
- Karijoen kunta 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 102 § / 1.10.2020: Osallistuminen 
kuntien digitalisaation yhteishankkeeseen, Digitaaliset vapaa-aikapal-
velut 5.10.2020 
- Valtiovarainministeriö 
Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperus-
temuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 
2020 7.10.2020 
- Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy 
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 1/2020 17.6.2020 9.10.2020 
- PSSV Palvelut Oy 
Osakkeenomistajien kokouksen pöytäkirja 17.6.2020 9.10.2020 
- Honkajoen kunta 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 109 § / 7.10.2020: Posan talouden 
tasapainottamisohjelman toimeenpano 12.10.2020 

 
2. Pöytäkirjat: - 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Yksi kiinteistönluovutusilmoitus (ajalta 

11.10.2020) 
 
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: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

118 § VUODEN 2021 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 

 
 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveropro-
sentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.  
  
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010) mu-
kaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle vii-
meistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa 
tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.  
  
Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteis-
määrän arvion ja tuloveroprosentin mukaan.  
  
Kuluvana vuonna Jämijärven kunnan tuloveroprosentti on ollut 22,50.   
 
Vuoden 2020 kunnan tuloveroprosentti nousi 1,1 miljoonalla suomalai-
sella (53 kunnassa) ja laski 78 000 suomalaisella (7 kuntaa). Korkein tulo-
veroprosentti oli 23,5 ja matalin 16,5.  
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:  

  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2021 
tuloveroprosentiksi 22,50. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

119 § KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021 

 
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiin-
teistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vah-
vistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit mää-
rätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteis-
töveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden 
marraskuun 17 päivänä.  
  
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 – 2.00 %,   
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,41 – 
1,00 %  
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti välillä 2,00 – 6,00 %  
- Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 – 2,00 
%  
- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00 – 
2,00 %  
- Voimalaitosten veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 – 3,10 %  
  
Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020 seu-
raavasti:  
- yleinen kiinteistövero  1,03 %  
- vakituiset asuinrakennukset 0,45 %  
- muut asuinrakennukset 1,03 %  
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %  
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %  
- voimalaitokset  3,10 %  
  
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää kunnan vuoden 
2021 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:  
  
- yleinen kiinteistövero  1,03 %  
- vakituiset asuinrakennukset 0,45 %  
- muut asuinrakennukset 1,03 %  
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %  
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %  
- voimalaitokset  3,10 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

120 § HYVINVOINTIPÄÄLLIKÖN VIRAN KELPOISUUSEHTOJEN HYVÄKSYMINEN, 
VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.9.2020 § 17 hyväksynyt 
uuden hallintosäännön ja muuttanut vapaa-aikasihteerin viran hyvinvointi-
päällikön viraksi (§ 19). Uusi hallintosääntö tulee lainvoimaiseksi 
20.10.2020, mikäli päätöksestä ei valiteta. Uuden hallintosäännön 54 §:n 
mukaan kunnanhallitus päättää hyvinvointipäällikön valinnasta. Uuden 
tehtävän kelpoisuusehtoja ei myöskään ole aiemmin käsitelty ja niistä 
päättää hallintosäännön 52 §:n mukaan palvelussuhteeseen ottava viran-
omainen, tässä tapauksessa kunnanhallitus.  
 
Hyvinvointipäällikön tehtävä on viranhaltijatehtävä, jonka osalta vastuut 
määritellään kunnan hallintosäännössä. Hyvinvointipäällikkö vastaa liikun-
nan, nuorisotyön sekä hyvinvoinnin ja kulttuurin tulosalueista, ellei toisin 
päätetä. Työhön sisältyy kunnan viestintään, sidosryhmätyöhön, strategi-
seen suunnitteluun, työllistämiseen ja muutoin kunnan yleisjohtamiseen 
liittyviä tehtäviä. Tehtävään kuuluu toimialan talousvastuu. Hyvinvointi-
päällikkö on kunnan viranhaltijajohtoryhmätasoinen tehtävä ja hyvinvointi-
päällikön esimies on kunnanjohtaja. Viran menestyksellisen hoitamisen 
voidaan katsoa edellyttävät seuraavia kelpoisuusehtoja: 
 
- korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto 
- yhteistyökyky, asiakas- ja sidosryhmälähtöisyys sekä neuvottelutaito 
- kyky visioida ja luoda uutta, näytöt kehittämistyöstä 
- päätöksentekojärjestelmän kannalta riittävät hallinnolliset ja taloudelli-

set valmiudet 
- erinomainen suomen kielen taito 
- valmius perustason kommunikoimiseen englannin kielellä 
- käytännöllinen ja hallinnollinen kokemus vastaavista tehtävistä viran-

tehtäväkentältä 
- kyky viestintävälineiden monipuoliseen käyttöön 
Lisäksi edellytetään ajokorttia ja oman auton käytön mahdollisuutta.  
 
Eduksi luetaan muu kielitaito, kokemus työskentelystä kunnassa, osoitettu 
johtamisvalmius, paineensietokyky, viran tehtäväkentän lainsäädännön 
tuntemus, sopimusosaaminen, rahoitushakuihin liittyvä osaaminen sekä 
kokemus työskentelystä järjestöissä. 
 
Viran täyttöä koskee lisäksi perustuslain yleiset virkanimitysperusteet 
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisen käytännön mukaan taidolla 
tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja, kyky 
viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloit-
teellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeelli-
siin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoi-
minnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä 
nuhteetonta käytöstä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
Hakuilmoitus julkaistaan uuden hallintosäännön voimaan tultua. Hakuil-
moituksen muotoilee kunnanjohtaja. Tehtävän kelpoisuusehtojen ja mui-
den kriteerien lisäksi hakuilmoituksessa todetaan, että valinnassa nouda-
tetaan neljän kuukauden koeaikaa ja että valitun on ennen viran vastaan-
ottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. 
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus, mikäli hallintosääntöä koskeva kunnanvaltuustoon 
päätös tulee voimaan: 
1) hyväksyy esittelytekstissä esitetyt kelpoisuusehdot hyvinvointipääl-

likön viran kelpoisuusehdoiksi sekä muut edellytykset ja eduksi lu-
ettavat ominaisuudet pysyviksi hakukriteereiksi 

2) julistaa hyvinvointipäällikön viran haettavaksi 20.11. klo 15 men-
nessä 

3) valitsee haastattelutyöryhmän jäseniksi kunnanjohtajan, talous- ja 
hallintopäällikön, vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan, kunnan-
valtuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan 
sekä muut tarpeelliseksi katsomansa edustajat 

4) valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsutta-
vat hakijat, päättämään haun jatkamisesta tarpeelliseksi katsomas-
saan tilanteessa ja tekemään ehdotuksen virkaan valittavasta hen-
kilöstä. 

 
Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja päätti valita 

haastattelutyöryhmään ehdotuksessa mainituiden lisäksi vanhusneuvos-
ton puheenjohtajan ja nuorten vaikuttajaryhmän edustajan. 
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

121 § EHDOTUKSET VUODEN 2021 ÄITIENPÄIVÄKUNNIAMERKKIEN SAAJISTA 

 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä toimialueeltaan vuo-
den 2021 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi.  
 
Äitienpäiväkunniamerkki, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luo-
kan mitali kultaristein, voidaan antaa eri-ikäisille, erilaisissa elämänpii-
reissä ja tehtävissä toimineille ja toimiville äideille. Palkitut ovat ansioitu-
neet lasten ja nuorten esimerkillisinä kasvattajina, he ovat kantaneet yh-
teisvastuuta sekä tukeneet perhe-elämää ja vanhemmuutta. Lasten luku-
määrä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Kunniamerkin saajaksi voi 
esittää 40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai sijaisäitiä. 
 
Pyrkimyksenä on, että äitienpäivän kunniamerkin saajat edustavat moni-
puolisesti tämän päivän äitejä, niin ansioidensa kuin ikänsäkin puolesta. 
Ammatillisesti he edustavat hyvin monenlaisia työuria, ansiotyössä käy-
vistä äideistä maaseudun emäntiin. Heitä yhdistävä piirre on, että vastoin-
käymisistä huolimatta he ovat säilyttäneet positiivisen elämänasenteensa. 
 
Perusteluna äitienpäivämerkin saamiselle voi olla myös laajemman yh-
teisvastuullisen kasvatustehtävän toteuttaminen esimerkiksi lastensuo-
jelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteis-
kunnallisissa järjestöissä. Työn ja perheen lisäksi heiltä on riittänyt aikaa 
vapaaehtois- ja talkootöille. Äitejä on mukana vaikuttamassa kuntapää-
töksenteossa sekä seurakunnissa. Heillä saattaa olla myös merkittävä 
rooli lastenlastensa ja lastenlastenlastensa elämässä. Palkittavat äidit voi-
vat olla myös eri vähemmistöryhmien edustajia, kuten romaneja, saame-
laisia ja maahanmuuttajia. Joukossa voi olla yksinhuoltajia, suurperheiden 
äitejä, sijais- ja tukivanhempina toimineita sekä erityislasten äitejä. 
 
Ammatissaan kasvattajina toimiville äitienpäiväkunniamerkkiä ei ole tar-
koitus myöntää. 
 
Kunniamerkkiesitykset tulee toimittaa Lounais-Suomen aluehallintoviras-
tolle viimeistään 6.11.2020. 
 
Liitteet: Lounais-Suomen aluehallintoviraston kirje (121.1), kunniamerk-
kiehdotuslomake (121.2) ja kunniamerkkihakemuksen liite (121.3).  
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää mahdollisista äitienpäiväkunniamerkkiesityksistä 
vuodelle 2021. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tehdä esityksen äitienpäiväkunniamer-
kin saajasta. 
____
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 120 

 

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. Tämä pöytäkirja on asetettu ylei-

sesti nähtäväksi 23.10.2020 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

 

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: 115 – 119, 121 

 

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

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

 
 
 


