
  

 

Jämijärven kunta  KOKOUSKUTSU 20/2020 
Kunnanhallitus  Laatimispäivämäärä  10.12.2020 

 
Kokoustiedot 

 
Aika 

 
Maanantaina 14.12.2020 klo 17.00 

 
Paikka 

 
Teknisen välineen avulla 

Käsiteltävät asiat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
138 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 194 
139 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 194 
140 § ILMOITUSASIAT 195 
141 § YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA VAALIPÄIVÄN 

ÄÄNESTYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2021 
KUNTAVAALEJA VARTEN 197 

142 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN 
VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTEN 199 

143 § EROPYYNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / UUDEN 
JÄSENEN VALINTA 201 

144 § LAUSUNTO PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA 202 
145 § LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN VALTIONAVUSTUKSEN 

HAKEMINEN 203 
146 § TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHTOJEN 

VAHVISTAMINEN, VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA 
HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN 204 

147 § POIKKEAMISLUPA / KIINTEISTÖLLE RAJAKANGAS 206 
148 § POIKKEAMISLUPA / KIINTEISTÖLLE KALLIONKOLO 208 
149 § JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE MAKSETTAVA TUKI VUONNA 

2020 210 
150 § JÄMIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAEHDOTUS 211 
 

 

  TIMO SORVALI                                 MARKUS OJAKOSKI 
Timo Sorvali  Markus Ojakoski 

 
 



Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2020   

Kunnanhallitus 

KOKOUSAIKA Maanantai 14.12.2020 klo 17:06 – 17:40 

KOKOUSPAIKKA Teknisen välineen avulla 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

Satu Jokela 

Anu Koivumäki 

Antti Lähteenmäki (paikalla klo 17:23 alkaen) 

Olli Seppälä 

Timo Sorvali                        puheenjohtaja 

 

POISSA OLLEET Antero Karppinen 

Kristiina Kotaoja 

 
MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Ari Uusi-Rasi, valtuuston puheenjohtaja 

Josefiina Koivunen, valtuuston II varapuheenjohtaja 

Markus Ojakoski, kunnanjohtaja 

Noora Nieminen, talous- ja hallintopäällikkö 

 
ASIAT §§ 138 – 150 

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 sa-

malla varustettu nimikirjaimil-

lamme. 

Tarkastusaika  

Kunnanvirasto ___.___.2020  

 

 

Anu Koivumäki                     Olli Seppälä 

    

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2020 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

kunnanjohtaja Markus Ojakoski 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 14.12.2020 194 
_____________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

138 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

139 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anu Koivumäki 
ja Kristiina Kotaoja. 

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anu Koivumäki ja Olli Sep-

pälä. 
 
____ 
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140 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjaote 27 § / 9.11.2020:  
Somaattisen sairaanhoidon siirtoviivemaksu vuonna 2021 1.12.2020 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjaote 29 § / 9.11.2020:  
Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 
ajalle 1.1.2021 – 31.12.2021 1.12.2020 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 202 § / 30.11.2020:  
Yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon päivystysten toiminnallinen 
yhdistäminen 1.1.2021 lukien 1.12.2020 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjaote 203 § / 30.11.2020  
Toiminnan ja talouden katsaus 1 – 10 kk / 2020 1.12.2020 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjaote 25 § / 9.11.2020 
Sairaanhoitopiirin toiminta-taloussuunnitelma 2021 – 2023 ja vuoden 
2021 talousarvio sekä investointisuunnitelma vuoteen 2026 1.12.2020 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjaote 34 § / 9.11.2020 
Satakuntalaisten hyvinvointikertomuksen v. 2019 ja hyvinvointisuunni-
telman v. 2020 – 2024 hyväksyminen 2.12.2020 
- Jämijärven kunnan Vanhusneuvosto 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjaote 34 § / 21.10.2020: 
Ikäihmisten kuuleminen 1.12.2020 
- Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä 
Pyyntö sitoutua Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryh-
män strategian toteutukseen ohjelmakaudella 2021 – 2027 7.12.2020 
- Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjaote 45 § / 1.12.2020 
Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020 loka-
kuu 8.12.2020 
- Valtiovarainministeriö 
Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 
2020 9.12.2020 
 
2. Pöytäkirjat: Tekninen lautakunta 5/2020, 6/2020, 7/2020 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kuusi kiinteistönluovutusilmoitusta 
(ajalta 27.11.2020 – 8.12.2020) 

  
 
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. 
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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141 § YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAN 
MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTEN 

 

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 
18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021 
(keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 7.−10.4.2021 (keskiviikosta lauantai-
hin).  

 
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennak-
koäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa 
kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riit-
tävät turvavälit äänestämään tulleiden kesken. Vaalilain 9 §:n 3 kohdan 
mukaan kunnanhallituksen on päätöksellään määrättävä myös ne laitok-
set (mm. sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut sosiaali-
huollon toimintayksiköt), joissa toimitetaan ennakkoäänestys. 
 
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei 
sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden 
koosta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. 
Äänestysalueista päättää valtuusto. Vuoden 2021 kuntavaaleissa nouda-
tetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee voimaan 1.1.2021 ja joka perus-
tuu kuntien 31.8.2020 mennessä Digi- ja väestötietovirastolle ilmoittamiin 
äänestysaluejakopäätöksiin. Jokaisella äänestysalueella on kunnanhalli-
tuksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä 
äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka 
on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. 
 
Äänestyspaikoista määrättäessä kunnanhallituksen on otettava huomioon 
Oikeusministeriön kirjeen liitteessä 1 mainitut näkökohdat. 
 
Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan kunnanhallituksen tulee tehdä 
päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspai-
koista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön 
vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 29.1.2021 mennessä. Vaalitie-
tojärjestelmään on merkittävä yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyn-
tiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänes-
tyspaikan nimi ja käyntiosoite.  
 
Liitteet: Oikeusministeriön kirje vuoden 2021 kuntavaaleista 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus päättää, että 
1) Jämijärven kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kirjastoraken-

nuksen alakerrassa sijaitseva kokoushuone Raharinne 
2) ennakkoäänestyspaikka on avoinna: 
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maanantai, keskiviikko – perjantai: klo 10.00 – 17.00 
lauantai – sunnuntai: klo 12.00 – 14.00 
tiistai: klo 10.00 – 20.00 

3) Jämijärven kunnan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on Jämi-
järven keskuskoulu 

4) vaalilain 9 § 3:n kohdan tarkoittamana ennakkoäänestyspaikkana toi-
mii hoivakoti Attendo Jämijärvi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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142 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODEN 2021 
KUNTAVAALEJA VARTEN 

 

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 
18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021 
(keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 7.−10.4.2021 (keskiviikosta lauantai-
hin).  
 
Vaalilain §:n 15 mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa-
leja asetettava: 
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen 
määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä 
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai use-
ampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on 
kuitenkin oltava vähintään kolme. 
 
Vaalilautakuntien tehtävänä on huolehtia vaalipäivän äänestyksen toimit-
tamisesta äänestyspaikalla ja vaalitoimikuntien tehtävänä on huolehtia 
ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa. 
 
Vaaliviranomaisia koskevat kelpoisuusehdot ovat tiivistetysti seuraavat: 
 
Vaalilautakunta: 
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaali-
kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsen-
ten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunta-
vaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäse-
nenä ei voi olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota sii-
hen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mu-
kaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä 
pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäse-
niksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia 
henkilöitä.  
 
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakun-
nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty 
voi toimia kaikissa vaalilauta kunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, 
lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuna äänestäjän avustajana.  
 
Vaalitoimikunta: 
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaali-
kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsen-
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ten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunta-
vaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäse-
nenä eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa 
tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdok-
kuutta missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi 
asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään 
kunnassa.3 Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaali-
lain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan 
soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huo-
limatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimikuntiin, jäseniksi voidaan ni-
metä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.  
 
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikun-
nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty 
voi toimia kaikissa vaalitoimi-kunnan tehtävissä. 

 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjoh-
tajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakun-
nalle. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 
Kunnanhallitus päättää 
1) asettaa Jämijärven äänestysaluetta varten vaalilautakunnan sekä ni-

meää siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jä-
sentä sekä viisi varajäsentä 

2) asettaa laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimi-
kunnan sekä nimeää siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä.  

 
Päätös: Päätettiin yksimielisesti palata tämän asian käsittelyyn seuraavassa ko-

kouksessa.  
 
----- 
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143 § EROPYYNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / UUDEN JÄSENEN 
VALINTA 

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 § 43 valinnut Lotta Salme-
lan sivistyslautakunnan varapuheenjohtajaksi.  
 
Lotta Salmela hakee 30.11.2020 vastaanotetulla kirjeellä eroa sivistyslau-
takunnan luottamustehtävästä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.  
 
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Lotta 
Salmelalle sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee sivistyslautakun-
taan uuden jäsenen ja uuden varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 
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144 § LAUSUNTO PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOSTA 

 
 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta pyytää lausuntoa pelastustoi-
men palvelutasosta vuosille 2021 – 2025. Esitys palvelutasosta on laa-
dittu pelastustoimen riskianalyysin pohjalta ja se noudattaa rakenteeltaan 
ja sisällöltään sisäministeriön ohjetta alueen pelastustoimen palvelutaso-
päätöksen laadinnasta. 

 
Pelastustoimen palvelutasoon ei esitetä merkittäviä muutoksia voimassa 
olevaan palvelutasopäätöksen verrattuna. Palvelutasopäätös on aiempaa 
selvimmin kytketty pelastuslaitoksen strategiaan ja siinä on myös aiem-
paa näkyvämmin kirjattu mitattavia tavoitteita, joiden toteutumista palvelu-
tasokauden aikana tullaan seuraamaan. 

 
Raportti pelastuslaitoksen toiminnan ja palveluiden ulkoisesta selvityk-
sestä on parhaillaan käsittelyssä ja mahdollisista merkittävistä muutok-
sista kuullaan kuntia ennen palvelutasopäätöksen muuttamista. 

 
Pelastustoimen palvelutaso on tavoitteena vahvistaa pelastuslaitoksen 
johtokunnassa 19.1.2021. Koska nykyisen palvelutasopäätöksen voimas-
saolo päättyy 31.12.2020, niin pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kuntia 
lisäksi ottamaan kantaa siihen, voidaanko nykyisen palvelutasopäätöksen 
voimassaoloa jatkaa siihen asti, kunnes uusi palvelutasopäätös on saanut 
lainvoiman. 
 
Liitteet: Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan lausuntopyyntö 
(144.1) 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus katsoo, että palvelutasoesitys takaa riittävällä tavalla ny-
kyisen ja tulevan pelastustoimen hoitamisen edellytykset Jämijärvellä. Ny-
kyistä tilannetta ei Jämijärvellä voida heikentää vaarantamatta nykyistä ja 
tulevaa riittävää suorituskykyä.  

 
Nykyisen palvelutasopäätöksen voimaantuloa voidaan jatkaa siihen asti, 
kun uusi palvelutasopäätös saa lainvoiman.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 

 
Antti Lähteenmäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen 
klo 17.23. 
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145 § LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN  

 

Liikuntalain 390/2015 13 §:n mukaisesti valtion talousarvioon otetaan vuo-
sittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin liit-
tyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuksella tuetaan eri-
tyisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä asuk-
kaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.  

  
Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien 
tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, 
perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta 
voidaan myöntää erityisestä syystä muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.  

  
Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määrää-
misvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille 
yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteutta-
miseksi. Valtionavustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustusta 
myönnetään hankkeisiin, joiden rakentamista ei ole aloitettu ennen valti-
onapupäätöstä.   

  
Avustuksen haku vuodelle 2021 päättyy 31.12.2020.  Jämijärven hanke 
on käynnistynyt nopealla aikataululla ja hankkeen osalta on vielä kesken 
asemakaavan muutos. Tästä syystä Jämijärven hanke ei ole liikuntapaik-
koja koskevassa opetusministeriön rahoitussuunnitelmassa mukana. 
Avustusta voi silti hakea ja saada, esimerkiksi jos rahoitussuunnitelma ei 
sellaisenaan toteudu.  

  
Jämijärven kunnan sivistystoimen rakentamishankkeessa rakennetaan 
myös liikuntatiloja eli liikuntasali ja esteetön kuntosali.  Liikuntatilojen 
osuuden arvo olisi n. 1,6 – 1,7 miljoonaa euroa. Avustusta voi saada enin-
tään 30 %.   
 
Poikkihallinnollisena hankkeena asia kuuluu hallintosäännön 29 §:n mu-
kaan kunnanhallitukselle. 

  
  Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan lähettämään liikuntapaikkara-
kentamisen valtionavustushakemuksen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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146 § TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN, VIRAN 
AUKIJULISTAMINEN JA HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN 

 

Jämijärven kunnassa hyväksyttiin hallintosääntö 7.9.2020 (§ 17), jonka 
yhteydessä rakennuspäällikön virka muutettiin teknisen johtajan viraksi. 
Virka on ollut vailla pysyvää viranhaltijaa.  
 
Aiemmin viran kelpoisuusehtoja on käsitelty niin, että kunnanhallitus on 
täyttäessään virkaa määräaikaisesti kokouksessaan 1.4.2019 § 55 hyväk-
synyt seuraavat vaativuustekijät:  

 

”Koulutuksen vähimmäisvaatimus: Teknisen alan korkeakoulututkinto tai 
aiempi teknisen opistoasteen insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinto. Ar-
vostamme sitä, että valittavalla on ainakin jonkin verran kokemusta kun-
nan teknisen sektorin tehtäväkentästä ja asioiden päätöksentekovalmiste-
lusta sekä kiinteistö- ja talonrakennusasioista, sisäilma-asioista ja kaava-
asioista. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyvää suomen kielen kirjal-
lista ja suullista taitoa, paineensietokykyä ja ammatillista ajattelua, hyviä 
sosiaalisia ja vuorovaikutuksen taitoja, teknisen alan lainsäädännön sekä 
hankintalain tuntemusta sekä tilaaja- ja sopimusosaamista, hyviä ict-val-
miuksia sekä intoa kehittää teknisen sektorin osalta aktiivista viestintää ja 
vuorovaikutusta.”  

 

Pyrittäessä täyttämään tehtävää pysyvästi kunnanhallitus on asettanut 
seuraavat ehdot (10.2.2020, § 20): 
 
”Tehtävä edellyttää soveltuvaa teknisen alan korkeakoulututkintoa tai vas-
taavaa aiempaa teknisen opistoasteen tutkintoa, hyvää suomen kielen 
kirjallista ja suullista taitoa sekä kokemusta käytännön työtehtävistä ja 
suunnittelutehtävistä viran tehtäväkentältä.    
  
Eduksi luetaan muu kielitaito, kokemus työskentelystä kunnassa, osoitettu 
johtamisvalmius, visioiva ajattelutapa, paineensietokyky, hyvät vuorovai-
kutustaidot, teknisen alan lainsäädännön sekä hankintalain tuntemus, ti-
laaja- ja sopimusosaaminen, hyvät it-valmiudet sekä into kehittää kunnan 
aktiivista viestintää.  
  
Tehtävä edellyttää mahdollisuutta käyttää autoa.” 
 
Hallintosäännön mukainen teknisen johtajan tehtäväkenttä on erittäin 
laaja. Teknisellä johtajalla on myös merkittävä talousarviovastuu. Tekni-
sen johtajan tehtäväkenttään kuuluu kaavoitus, kunnallistekniikka, talon-
rakennus, kiinteistöjen ylläpito, isännöintitehtävät, yleisten alueiden kun-
nossapito sekä asioiden valmistelu tekniselle lautakunnalle. Erityisen mer-
kittävässä roolissa on ulkoistettujen henkilöresurssien hallinta, koska kun-
nan kokoluokasta johtuen asiantuntijapalveluita ostetaan merkittävästi.  

 

Viran kelpoisuusehdoiksi tulisi asettaa: 
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1) Teknisen alan korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opintoasteen 
tutkinto  
2) Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito 
3) Kokemus käytännön työtehtävistä ja suunnittelutehtävistä viran tehtä-
väkentällä 
4) Kokemus hallinnollisista tehtävistä viran tehtäväkentällä 
5) Kokemus toimimisesta kuntaympäristössä 
6) Hyvät IT-valmiudet 
7) Yhteistyökyky, asiakas- ja sidosryhmälähtöisyys sekä neuvottelutaito 
     
Lisäksi arvostettaisiin kykyä visioida ja luoda uutta, näyttöjä kehittämis-
työstä, taloushallinnollisesta osaamista, muuta kielitaitoa, viestinnällisiä 
valmiuksia, johtamisvalmiuksia, osoitettua paineensietokykyä, hankinta-
lain tuntemusta, tilaaja- ja sopimusosaamista.  
 
Hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vakinaisen tekni-
sen johtajan ja 52 §:n mukaan tehtävän kelpoisuusvaatimuksista.  

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus  
1) hyväksyy esittelytekstissä esitetyt kelpoisuusehdot teknisen johtajan 
viran kelpoisuusehdoiksi sekä muut edellytykset ja eduksi luettavat omi-
naisuudet pysyviksi hakukriteereiksi 

 2) julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi 29.1. klo 12 mennessä  
3) valitsee haastattelutyöryhmän jäseniksi kunnanjohtajan, talous- ja hal-
lintopäällikön, kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa edustajat  
4) valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat 
hakijat, päättämään haun jatkamisesta tarpeelliseksi katsomassaan tilan-
teessa ja tekemään ehdotuksen virkaan valittavasta henkilöstä.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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147 § POIKKEAMISLUPA / KIINTEISTÖLLE RAJAKANGAS  

 
Kiinteistölle Rajakangas, 181-401-1-131, haetaan poikkeamislupaa loma-
asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi omakotitaloksi Jämijärven ky-
län Mielahden ranta-asemakaavan alueella. Kaavassa alue on määritelty 
loma-asuntorakennusten korttelialueeksi (RA-korttelialue). Kokonaisra-
kennusoikeus asemakaavan mukaan tontilla on 120+15 k-m2. Rakennus-
oikeutta on käytetty yhteensä 116 m2. Tontin pinta-ala on 1080 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-
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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-
makaava -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 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  

Kunnanhallitus myöntää kiinteistölle Rajakangas, 181-401-1-131, poik-
keamisluvan loma-asunnon käyttötarkoituksen muutokseksi omakotita-
loksi Mielahden ranta-asemakaavan RA-korttelialueella hakemuksen mu-
kaisesti. 
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimai-
suudesta lukien. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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148 § POIKKEAMISLUPA / KIINTEISTÖLLE KALLIONKOLO  

 
Kiinteistölle Kallionkolo, 181-403-2-129, haetaan poikkeamislupaa loma-
asunnon rakentamiseksi purettavan loma-asunnon tilalle Jämijärven ran-
nalle Korkeasaareen. Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Rantayleis-
kaava on tekeillä ja siinä tontti on merkitty loma-asuntoalueeksi. Tontti on 
muodostunut vuonna 1974 ja purettava loma-asunto on rakennettu 
vuonna 1980. Kyse on siis olemassa olevasta rakennuspaikasta. Raken-
nusoikeutta on käytetty yhteensä 67 m2, josta purettava määrä on 37 m2. 
Tontin pinta-ala on 2200 m2. Suunniteltu loma-asunto on kerrosalaltaan 
81 m2. Rakennus sijoittuu n. 16 metriä keskivedenkorkeudesta. Peruste-
luna sijoittumiselle on tontin korkeampi kohta nykyisen loma-asunnon pai-
kalla ja tontti on kokonaissyvyydeltään n. 35 metriä, joten etäisyyttä keski-
vedenkorkeudesta ei ole paljoa mahdollista siirtää. Harmaan jätevedet 
johdetaan maasuodattamoon ja wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. 

 
MRL 72 § Suunnittelutarve ranta-alueella 
Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa 
rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttä-
misestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakenta-
misen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan 
loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan 
rakentamisen vuoksi. 

 
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.  

 
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 
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Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus myöntää kiinteistölle Kallionkolo, 181-403-2-129, poik-
keamisluvan hakemuksen mukaisesti 81 m2 loma-asunnon rakenta-
miseksi. 
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimai-
suudesta lukien ja tänä aikana tulee hakea rakennuslupa. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

  



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 14.12.2020 210 
_____________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

149 § JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE MAKSETTAVA TUKI VUONNA 2020 

 

Jämin Hiihtotunneli palvelee hiihtoharrastusta paikallisesti ja n. 100 kilo-
metrin säteellä ympäröivillä alueilla. Hiihtotunneli edistää liikuntalain ta-
voitteiden mukaisesti väestön hyvinvointia ja terveyttä. Liikuntatoiminnan 
ylläpitoon kunnissa kuuluvat usein esimerkiksi uimahallit ja jäähallit, jotka 
myös palvelevat vaihtelevassa määrin sijaintikuntiensa ulkopuolista väes-
töä.  
 
Jämin Hiihtotunneli oy on osakeyhtiömuotoinen ja siirtynyt lähes koko-
naan Jämijärven kunnan omistukseen. Kahdella edellisellä toimikaudella 
hiihtotunnelia operoi kunnan oma henkilöstö. Vuonna 2020 operointivas-
tuun on ottanut Jämin Jänne ry.  
 
Hiihtotunnelitoiminta ei ole osoittautunut kannattavaksi, vaan esimerkiksi 
vuonna 2019 tappio oli n. 52 000 euroa, vaikka kunnalle aiheutuneita 
henkilöstömenoja ei kyseisessä summassa olekaan mukana. Vuoden 
2020 osalta tilanne on ollut merkittävästi parempi, koska tammi- ja helmi-
kuu olivat poikkeukselliset ja koska syksyn 2020 myynti on ylittänyt ko-
ronaepidemiasta huolimatta edellisen syksyn (syys-marraskuu) myynnin 
yli 10 %:llä (eli n. 8 000 eurolla). Vuoden 2020 pääsylippumyynti muodos-
tunee reilun 115 000 euron suuruiseksi. Yhtiön kulut ovat kuitenkin kasva-
neet, koska kunnan henkilökunnan korvauksetonta käyttöä ei enää ole. 
Tästä huolimatta tulos on edellistä vuotta parempi eli arviolta 40 – 45 000 
euroa tappiollinen. Poistojen rooli tuloksessa jäänee alle 30 000 euroon ja 
on tulevaisuutta ajatellen oletettavasti edelleen laskeva.  
 
Yhtiön toiminnan varmistamiseksi on tarpeen myöntää 25 000 euron suu-
ruinen avustus yhtiölle. Avustus toteutetaan siten, että kunnan takausvas-
tuiden perusteella suoritettujen maksujen aiheuttamia velkoja vähenne-
tään vastaavasti.  

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 
 Kunnanhallitus myöntää esittelyn mukaisen avustuksen Jämin Hiihtotun-

neli Oy:lle. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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150 § JÄMIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAEHDOTUS 

 

Kunnanhallitus on päättänyt rantaosayleiskaavan kaavoituksen käynnistä-
misestä 7.3.2016 § 64. Jämijärven rantaosayleiskaavan luonnos on ollut 
nähtävillä luonnosvaiheen kuulemista varten 19.6.-19.7.2018 välisen 
ajan. Luonnoksesta pyydettiin viranomaislausunnot (3 kpl) ja nähtävil-
läolon aikana saatiin 39 mielipidettä. Luonnosvaiheen palautteisiin on laa-
dittu vastineet, jotka ovat selostusosan liitteessä 7. 
 
Kaavaehdotusta on valmisteltu vuoden 2020 aikana. Kaava-aluetta laa-
jennettiin niin, että Juminsaari otettiin mukaan rantaosayleiskaavan aluee-
seen. Kaava-alueeseen kuuluu noin 82 km Jämijärven, Ainajärven ja Mer-
tiöjärven rantaviivaa. Rantavyöhykkeelle sijoittuvia kantatiloja on yhteensä 
127 kpl ja lisäksi muita toteutettuja rakennuspaikkoja 206 kpl. Kaikkiaan 
emätilamitoituksessa on mukana 465 kiinteistöä. Alustavasta kaavaehdo-
tuksesta järjestettiin viranomaistyöneuvottelu 2.11.2020, jonka jälkeen 
kaavaehdotuksen luontoarvoja turvaavat kaavamerkinnät tarkistettiin. 
ELY-keskus on suositellut sudenkorentoselvityksen laatimista alueelle 
vuoden 2021 aikana. Kaavakartalle on jo osoitettu kaavamerkintä suden-
korentoalueita varten, vaikka selvitystä ei ole laadittu, eikä toistaiseksi ole 
tiedossa kyseisiä alueita. Tältä osin kaava täydentyy ehdotusvaiheen 
nähtävilläolon jälkeen. Myös rakennussuojelumerkinnät ja alueet, joilla 
ympäristö säilytetään (/s), on tarkistettu maakuntamuseon ja kunnan 
maastokatselmuksesta tehdyn muistion mukaisesti. 
 
Kaavaehdotusta laadittaessa tarkistettiin mitoitusvyöhykkeet (kaavaselos-
tuksen liite 2), emätilat vuoden 1959 mukaisesti (kartta kaavaselostuksen 
liitteenä 3), emätilojen rantaviivan pituus vastarannan läheisyyteen liitty-
vine muuntokertoimineen ja emätilamitoitus (taulukko kaavaselostuksen 
liitteenä 4). Kaava-alueelle on määritelty kolme mitoitusvyöhykettä, joiden 
mitoitusluvut ovat 3 loma-asuntoa/muunnettu rantaviivakilometri, 5 loma-
asuntoa/muunnettu rantaviivakilometri ja 6 loma-asuntoa/muunnettu ran-
taviivakilometri. Mitoituksen perusteella rantaosayleiskaavaehdotuksessa 
on osoitettu yhteensä 102 uutta loma-asunnon rakennuspaikkaa (punai-
set pallokohdemerkinnät). Uusista rakennuspaikoista 28 kpl on voimassa 
olevien ranta-asemakaavojen mukaisia vielä toteutumattomia rakennus-
paikkoja. Pääosa osoitetuista uusista rakennuspaikoista on yksittäisiä ra-
kennuspaikkoja. Joillekin isoille emätiloille, jotka eivät ole vielä hyödyntä-
neet rantarakennusoikeuksia, syntyy rantaosayleiskaavalla useampia uu-
sia rantarakennuspaikkoja. Rantarakennuspaikkojen lisäksi on osoitettu 
rantasaunan paikkoja: nykyisiä 15 kpl ja uusia 9 kpl. Näitä ei saa erottaa 
erilliseksi kiinteistöksi. 
 
Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi 
(yhteensä noin 63 % koko-naispinta-alasta). Pääosa maa- ja metsätalous-
valtaisista alueista osoitetaan maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi 
(MA-1, 835 ha). Niiden aluevaraukset sisältävät myös vähäisessä määrin 
maisematilaa rajaavia metsänreunoja ja metsäsaarekkeita. Lisäksi maata-
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lousvaltaisia alueita (MT, 398 ha) on osoitettu noin 13 %. Rantavyöhyk-
keellä olevat metsät on osoitettu indeksoidulla M-1 merkinnällä ja ranta-
vyöhykkeen ulkopuolella olevat metsät perusmääräyksellä (M), näitä on 
yhteensä noin 681 ha eli kaava-alueen pinta-alasta noin 22%. 
 
Rantavyöhykkeellä kaikki rakentamiseen tarkoitetut alueet on osoitettu 
AM-1, AP-1, RA-1 tai RM-1 mer-kinnällä, eikä M-1 alueille saa rakentaa 
muita kuin maa- ja metsätalouteen liittyviä rakennuksia. Vesialuetta on 
noin 24 % kokonaispinta-alasta. Pääosa vakituisen asumisen rakennus-
paikoista on maatilojen talouskeskuksia ja loput pientalovaltaisia alueita. 
Näitä on yhteensä noin 4 % kokonaispinta-alasta. Lisäksi loma-asuntoalu-
eita (ml. matkailupalvelujen alue) on lähes saman verran kuin vakituisten 
asuntojen ja maatilojen talouskeskusten alueita yhteensä. Rakentami-
seen tarkoitetut aluevaraukset ovat yhteensä noin 252 ha eli 8,3 % koko-
naispinta-alasta, kun mukaan lasketaan asumisen lisäksi myös teollisuus-
alue ja kotieläintalouden suuryksiköiden alueet. 
 
Suojelualueiksi osoitetaan noin 2,3 % kokonaispinta-alasta. Näistä suu-
rimmat ovat Mertiöjärvi ja Pitkälahti. Osayleiskaavassa on osoitetut suo-
jelu- ja säilyttämistavoitteet kulttuuriympäristön kannalta arvokkaille alu-
eille ja kohteille, luonnonympäristön kannalta arvokkaille alueille, Natura 
2000-alueelle sekä tärkeälle pohjavesialueille. Luonnonsuojelualueeksi 
on osoitettu jo perustetut luonnonsuojelualueet. Muut erityiset luontoarvot 
on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alu-
eina. Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman arvoja turvataan suo-
jeltavan rakennuksen tai rakennetun ympäristön kohdemerkinnöillä, suo-
jelu-/muinaismuistokohteina (sm), kulttuuriperintökohteina (kp), maakun-
nallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön aluerajauksella (kh) 
ja perinnemaisemina (pm). 
 
Kaavaselostusta ja kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty monin 
paikoin ehdotusvaiheessa. 
 
Liitteet: rantaosayleiskaavan selostusosa liitteineen (150.1)  
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus päättää asettaa Jämijärven rantaosayleiskaavan (pvm 
4.12.2020) julkisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ehdotusvaiheen muistutuk-
sia varten ja pyytää siitä viranomaislausunnot. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 141, 145 – 149  

 

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 21.12.2020 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: 138 – 140, 142 – 144, 150  

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


