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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kristiina Kotaoja 
ja Antti Lähteenmäki. 

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Lähteenmäki ja Olli 

Seppälä. 
 
____ 
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3 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Satakuntaliitto 
Tiedote: Merialuesuunnitelmaehdotus hyväksyttiin maakuntavaltuus-
tossa 12.12.2020 
Lausuntopyyntö Satakunnan ilmasto- ja energiastrategialuonnoksesta 
2030 14.12.2020 
Lausuntopyyntö Satakunnan ampumarataselvityksen kehittämissuun-
nitelmaluonnoksesta 22.12.2020 
Kaavoituskatsaus 2020 22.12.2020 
Maakuntavaltuuston pöytäkirjanote 18 § / 11.12.2020: Vuoden 2021 
talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2023 4.1.2021 
- Kankaanpään kaupunki 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 61 § / 14.12.2020: 
Posan perussopimuksen muutos 17.12.2020 
- Ulvilan kaupunki 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 64 § / 14.12.2020: Satakunnan 
koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 18.12.2020 
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Pohjois-Satakunnan vammaisneuvoston kokousmuistiot 1-5/2019 ja 1-
3/2020 18.12.2020 
- Honkajoen kunta 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 47 § / 11.12.2020: Pohjois-Satakun-
nan peruspalvelukuntayhtymän perussopimus 1.1.2021 al-
kaen 18.12.2020 
- Karvian kunta 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 69 § / 17.12.2020: Posan perussopi-
muksen muuttaminen 18.12.2020 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 64 § / 17.12.2020: Satakunnan kou-
lutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 18.12.2020 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 222 § / 21.12.2020: Satakunnan sai-
raanhoitopiirin palveluhinnasto vuodelle 2021 22.12.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 220 § / 21.12.2020: Covid-19 epide-
mian kustannusten väliaikaiseen kompensaatioon liittyvä 1. hinnan-
alennus/hyvitys jäsenkunnille vuonna 2020 22.12.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 219 § / 21.12.2020: Toiminnan ja ta-
louden katsaus 1-11 kk / 2020 22.12.2020 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 221 § / 21.12.2020: Vuoden 2021 
talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 22.12.2020 

 
2. Pöytäkirjat: - 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kolme kiinteistönluovutusilmoitusta 
(ajalta 15.12.2020 – 30.12.2020) 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
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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4 § HYVINVOINTIPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.9.2020 § 17 hyväksynyt 
uuden hallintosäännön ja muuttanut vapaa-aikasihteerin viran hyvinvointi-
päällikön viraksi (§ 19). Uuden hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnan-
hallitus päättää hyvinvointipäällikön valinnasta. 
 
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. 
 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.10.2020 § 120 päättänyt viran kel-
poisuusehdoiksi seuraavaa: 
- korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto 
- yhteistyökyky, asiakas- ja sidosryhmälähtöisyys sekä neuvottelutaito 
- kyky visioida ja luoda uutta, näytöt kehittämistyöstä 
- päätöksentekojärjestelmän kannalta riittävät hallinnolliset ja taloudelliset 
valmiudet 
- erinomainen suomen kielen taito 
- valmius perustason kommunikoimiseen englannin kielellä 
- käytännöllinen ja hallinnollinen kokemus vastaavista tehtävistä viranteh-
täväkentältä 
- 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 perus-
tuslain yleiset virkanimitysperusteet taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 
Yleisen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkoke-
muksen avulla hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työs-
kentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen 
lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin teh-
tävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto 
tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta 
merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. 
 
Kunnanhallitus julisti viran haettavaksi 20.11.2020 klo 15.00 mennessä ja 
päätti valita haastattelutyöryhmään kunnanjohtajan, talous- ja hallinto-
päällikön, vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan, kunnanvaltuuston pu-
heenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan, vanhusneuvoston pu-
heenjohtajan ja nuorten vaikuttajaryhmän edustajan. Kunnanhallitus 
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päätti myös valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kut-
suttavat hakijat, päättämään haun jatkamisesta tarpeelliseksi katsomas-
saan tilanteessa ja tekemään ehdotuksen virkaan valittavasta henkilöstä. 
 
Virkaan saapui 20 hakemusta määräaikaan mennessä. Hakua varten pe-
rustettu valintaryhmä valitsi 26.11. hakijoista kahdeksan haastateltavaksi. 
Haastatteluun valinnassa painotettiin kelpoisuusehtojen lisäksi kokemusta 
työskentelystä kunnassa. 
  
Kahdeksan hakijaa haastateltiin 8. ja 10. joulukuuta 2020. Haastattelujen 
pohjalta työryhmä päätti 11.12. jatkaa haastatteluprosessia toisella haas-
tattelukierroksella. Valinnassa toiselle kierrokselle painottui haastatte-
luissa osoitettu kyky visioida ja luoda uutta sekä käytännöllinen ja hallin-
nollinen kokemus vastaavista tehtävistä viran tehtäväkentältä. Viran teh-
täväkentän menestyksellisessä hoitamisessa pidettiin tärkeänä koke-
musta ja osaamista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen alalta, koska kat-
sottiin tehtävän toteuttamisessa tärkeäksi sitä, että hyvinvointityötä toteu-
tetaan ko. toimintojen kautta. Toisella haastattelukierroksella selvitettiin 
erityisesti suunnittelu- ja kehittämisvalmiuksia. Toisen kierroksen ennak-
kotehtävä toteutettiin 4.1. ja haastattelut 5.1.2021. Haastattelutyöryhmä 
päätyi 5.1. esittämään, että virkaan valitaan Toni Ojala (liikunnanohjaaja, 
ylempi AMK) ja varalle Kirsti Mansikkamäki (kulttuurintuottaja, AMK). Oja-
lalla on koulutuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella 
parhaat edellytykset virkasuhteen menestykselliseen hoitamiseen. 
  
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  

Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus päättää valita hyvinvointipäällikön virkaan Toni Ojalan ja 
varalle Kirsti Mansikkamäen. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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Kunnanhalllitus 150 § 14.12.2020 
 

5 §  JÄMIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAEHDOTUS 

 
KH 150 § 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 
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(MA-1, 835 ha). Niiden aluevaraukset sisältävät myös vähäisessä määrin 
maisematilaa rajaavia metsänreunoja ja metsäsaarekkeita. Lisäksi maata-
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.  
 
____ 

 
 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 18.1.2021 8 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KH 5 § Saadun palautteen perusteella aiemman päätöksen perusteella asetettu 
rantaosayleiskaavan nähtävilläoloaika ei vaikuta olevan riittävä sen var-
mistamiseksi, että kaikki asianosaiset sekä viranomaiset pystyvät tuo-
maan kantansa esille. Prosessin jatkaminen ei aiheuta merkittäviä haitta-
vaikutuksia, sillä kaavaan kohdistuvat aikataululliset paineet ovat vähem-
män merkittäviä verrattuna riittävään kuulemiseen. Nähtävilläoloaikaa on 
perusteltua jatkaa. 
 
Aiemman päätöksen mukainen rantaosayleiskaavan ehdotusvaiheen 
nähtävilläoloaika on 21.12.2020 – 20.1.2021. 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus päättää jatkaa rantaosayleiskaavan nähtävilläoloaikaa 30 
vuorokaudella. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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6 § LUOTTOTAPPIOIKSI SIIRRETTÄVÄT SAATAVAT 

 

Kirjanpitolain 5:2 §:n 1 kohdan mukaan saatavat, joiden kertyminen on 
epätodennäköistä, on kirjattava luottotappioiksi. Saatavien perintä jatkuu 
luottotappioiksi kirjaamisesta huolimatta. 
 
Liitteenä 6.1 on ehdotus luottotappioiksi siirrettävistä saatavista, yhteensä 
37 699,00 euroa. Liite on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julki-
suudesta annetun lain (21.5.1999/621) 24 §:n 1 momentin 23 kohdan no-
jalla.  
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää siirtää liitteessä 6.1 olevat saatavat luottotappioksi 
vuodelle 2020. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 4, 6 

 

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 21.1.2021 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: 1 – 3, 5 

 

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

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

 


