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7 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kristiina Kotaoja 
ja Satu Jokela. 

 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu Jokela ja Antero Karp-

pinen. 
 
____ 
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9 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Porin kaupunki 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 3 § / 
19.01.2021: Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausirapor-
tointi 2020, tilinpäätösarvio 25.1.2021 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 6 § / 
19.01.2021: Palvelutaso 2021-2025 25.1.2021 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 13 § / 25.01.2021: Covid-19 epide-
mian kustannusten väliaikaiseen kompensaatioon liittyvä 2. hinnan-
alennus/hyvitys jäsenkunnille vuonna 2020 26.1.2021 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 14 § / 25.01.2021: Vuoden 2020 ti-
linpäätösvalmistelu 26.1.2021 

 
2. Pöytäkirjat: - 
3. Viranhaltijapäätökset: Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 1 § / 
14.1.2021: Eräiden tehtävänimikkeiden muuttaminen 
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Neljä kiinteistönluovutusilmoitusta 
(ajalta 15.1.2021 – 21.1.2021) 

 
 
 
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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Kunnanhallitus 142 § 14.12.2020 

10 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODEN 2021 
KUNTAVAALEJA VARTEN 

 

KH 142 § 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: 
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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 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.  
 
----- 

 
KH 10 §  
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

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

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

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vaalilautakuntaan ja vaalitoimi-

kuntaan valittiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 
 
Vaalilautakunta: 

 
1. Jari Silmunmaa, puheenjohtaja 
2. Juho Alatalo, varapuheenjohtaja 
3. Emilia Laihonen 
4. Nina Niemi 
5. Paavo Aalto 
 
Varajäsenet 
  
1. Sami Rajakallio 
2. Liisa Leinonen 
3. Hannu Rajakallio 
4. Raimo Sällilä 
 
Vaalitoimikunta: 
 
1. Jari Silmunmaa, puheenjohtaja 
2. Kati Mansikkamäki, varapuheenjohtaja 
3. Paavo Aalto 
 
Varajäsenet 
 
1. Juho Alatalo 
2. Liisa Leinonen 
3. Sami Rajakallio 
 
_____ 
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11 §  LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI AJONEUVO- 
JA LIIKENNEPALVELUHANKINTOJEN YMPÄRISTÖ- JA 
ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSISTA 

 
 Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalvelu-

hankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista pyydetään lau-
suntoa 8.2.2021 mennessä. Jämijärven kuntaa asia voi koskea mm. kou-
lukuljetusten ja muiden liikennepalvelujen hankintojen kohdalla. Ehdotet-
tuun lakiin sisältyisi käyttöoikeussopimuksin hankittujen ajoneuvo- ja lii-
kennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset. 

 
Esityksessä ehdotetaan, että henkilö- ja pakettiautohankinnoissa hankin-
tayksikön tulisi varmistaa kummankin hankinta-ajanjakson aikana 38,5 
%:in vähimmäisosuus vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja. Kuntien osalta 
prosentuaalinen vähimmäisosuus olisi eritelty 20 %, 35 % ja 50 % vähim-
mäisosuuksiin perustuen alueellisiin erityispiirteisiin, kuten etäisyyksiin, 
taloudellisiin valmiuksiin, latauspisteiden saatavuuteen ja taksimarkkinoi-
den tilanteeseen. Raskaan kaluston hankinnoissa hankintayksikön tulee 
ensimmäisen hankinta-ajanjakson aikana varmistaa 9 %:in vähim-
mäisosuus ja toisen hankinta-ajanjakson aikana 15 % vähimmäisosuus 
vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja. Kuntien osalta prosentuaalinen vä-
himmäisosuus olisi eritelty 0 %, 5 % ja 15 % vähimmäisosuuksiin perus-
tuen alueellisiin erityispiirteisiin. Linja-autoja koskevissa hankinnoissa 
hankintayksikön tulisi varmistaa ensimmäisen hankinta-ajanjakson aikana 
41 %:in ja toisen hankinta-ajanjakson aikana 59 %:in vähimmäisosuus 
puhtaita vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja. Täyssähköbusseja koskeva 
alatavoite olisi eritelty alueellisten erityispiirteiden perusteella. 

 
Luonnoksen nykytilan arvioinnista selviää, että pelkästään taksilla tapah-
tuviin kuljetuksiin käytetään 350 miljoonaa euroa vuositasolla, josta oppi-
laskuljetusten osuus 106 miljoonaa, sairausvakuutuslain mukaisten mat-
kojen (”Kela-kyyti”) 122 miljoonaa ja vammaispalvelulain mukaisten mat-
kojen 114 miljoonaa euroa. Julkisen sektorin rooli taksiliikenteen liikevaih-
dosta saattaa olla 40 %, joten taksihankintoihin uusi laki vaikuttaisi väistä-
mättä paljon. Luonnoksessa todetaan mm., että jo nykyisellään on mah-
dollista, että sähköhenkilöauton käyttäminen taksina voi olla kokonaista-
loudellisesta edellisempää kuin polttomoottorikäyttöisen. Joukkoliikenne-
viranomaiset ovat asettaneet itselleen ehdotettua lainsäädäntöä tiukem-
pia tavoitteita. Kehitys voisi mennä tavoiteltuun suuntaan siis ilman laki-
luonnostakin. Samaan aikaan ei ole selvää, että miten raskaamman taksi-
kaluston kanssa toimitaan vai voiko lainsäädäntö johtaa esimerkiksi ai-
heettomasti pienten kulkuneuvojen käyttöön. Lainsäädännön voimaantul-
tua yritysten välitön investointitarve voi olla tarpeettoman suuri.  

 
Ilmastopäästöjen osalta ei mitata nollapäästöisten ajoneuvojen käyttöä, 
vaan kappalemääräistä osuutta ajoneuvoista.  
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Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus antaa kunnan lausunnot 
ja selvitykset, ellei asiaa sen merkittävyyden vuoksi käsitellä kunnanval-
tuustossa tai toimivaltaa ole osoitettu muulle taholle. 
 
Luonnos hallituksen esityksestä laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankin-
tojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista on esityslistan oheis-
materiaalina. 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus antaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajo-
neuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaati-
muksista seuraavan lausunnon: 
 
Jämijärven kunta pitää päästövähennystavoitteita tärkeinä. Keinot päästö-
vähennysten aikaansaamiseksi on rakennettava tehokkaiksi, vaikuttaviksi 
ja selkeiksi sekä niiden haittavaikutuksia pitää pyrkiä välttämään. Luon-
nos hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen 
ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista vaikuttaa näiden kriteerien 
valossa haastavalta, osittain teholtaan epäselvältä ja teknisiä ongelmia 
aiheuttavalta. Epäselvää on mm. miten raskaamman taksikaluston 
kanssa toimitaan ja johtaako lainsäädäntö tarpeettomasti pienten kulku-
neuvojen käyttöön. Lainsäädännön voimaantultua välitön investointitarve 
voi olla tarpeettoman suuri. Ilmastopäästöjen osalta ei mitata nollapääs-
töisten ajoneuvojen käyttöä, vaan kappalemääräistä osuutta ajoneu-
voista. Lakiluonnoksen mukainen sääntely voi olla ainakin osin tarpee-
tonta, koska kehitys ilman lakiakin johtaa haluttuun suuntaan.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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12 § LAUSUNTO SATAKUNNAN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIALUONNOKSESTA 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on partnerina Suomen ympäris-
tökeskuksen (SYKE) koordinoimassa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maa-
kuntia (CANEMURE) - hankkeessa, jota rahoitetaan EU:n LIfeIP-ohjel-
masta. Canemure-hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edis-
tetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan edelläkävijäkuntaverkostoja ja 
käytännön toimia asiantuntijoiden avulla. Vuonna 2012 valmistuneen Sa-
takunnan ilmasto- ja energiastrategian päivittäminen on yksi osa hank-
keessa tehtävää työtä.  
 
Satakuntaliitto on pyytänyt lausuntoa ilmasto- ja energiastrategialuonnok-
sesta, alunperin 31.1.2021 mennessä, mutta lausunnon antamiseen pyy-
dettin ja saatiin lisäaikaa. Strategialuonnoksen laadintaa on ohjannut alu-
eellinen yhteistyöryhmä, jossa on Satakuntaliiton ohella edustettuina 
useita maakunnallisia sidosryhmiä ja kuntia. Satakunnan energia- ja il-
mastostrategialuonnoksen visio on seuraava: Satakunta on vuonna 2030 
ilmastoystävällinen, kestävien energiaratkaisuiden maakunta. Strategian 
kolme teemaa ovat: Kestävien energiaratkaisujen Satakunta, hiilineutraali 
Satakunta ja ilmastoviisas Satakunta. Strategialuonnoksesta käydään 
keskustelu 1.2.2021 Pohjois-Satakunnan kuntien ja Satakuntaliiton edus-
tajan välillä. Tämän johdosta ehdotus lausunnoksi tuodaan vasta kokouk-
seen. 
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus antaa kunnan lausunnot 
ja selvitykset, ellei asiaa sen merkittävyyden vuoksi käsitellä kunnanval-
tuustossa tai toimivaltaa ole osoitettu muulle taholle. 
 
Satakunnan ilmasto ja energiastrategialuonnos on esityslistan oheisma-
teriaalina. 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 
Ehdotus lausunnoksi annetaan kokouksessa. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus kokouksessa: 
 

Kunnanhallitus antaa Satakunnan ilmasto- ja energiastrategialuonnok-
sesta seuraavan lausunnon:  
 
Satakuntaliiton nettisivuilla todetaan päiväyksen 12.3.2012 kohdalla, että 
”Satakunta vuonna 2020 halutaan ilmasto- ja energiavision mukaan 
nähdä ilmastoystävällisenä, kestävien energiaratkaisuiden maakun-
tana.  Tämän vision strategisina tavoitteina ovat energiankulutuksen vä-
hentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvan energian käy-
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tön ja tuotannon edistäminen, päästöjen vähentäminen sekä ilmaston-
muutoksen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen.” Kaikki nämä ta-
voitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja tarpeellisia maailmanlaajuisessa 
taistelussa elinympäristömme puolesta. Satakunnan ilmasto- ja energia-
strategian 2030 luonnoksen johdannossa keskitytään yhteen tavoittee-
seen eli päästöjen vähentämiseen. Päästövähennyksiin tähdätessä on 
hyvä muistaa, että energiatehokkuus ja tehokkuus ylipäätään ovat seik-
koja, jotka vapauttavat tai voivat ihmisten, yritysten ja julkisten organisaa-
tioiden taloudellisia resursseja muuhun kuin tehottomuuden rahoittami-
seen. Tällaisiin positiivisiin sivuvaikutuksiin pitäisi myös tiedostaen täh-
dätä yhdessä ilmastotavoitteen kanssa. Monet strategialuonnoksessa 
mainitut toimenpiteet kyllä toimivat useampaa aiheellista tavoitetta kohti.  
 
Jämijärven kunta suhtautuu myönteisesti hyvin moneen strategian toi-
menpide-ehdotukseen, kuten esimerkiksi energiatehokkuuden parantami-
seen, lähienergian tuotantoon, kierrätykseen, sivuvirtojen hyödyntämi-
seen, älykkään liikennejärjestelmän kehittämiseen ja suunnitelmalliseen 
henkilökuljetusten tehostamiseen, kutsuohjatun liikenteen edistämiseen ja 
älykkääseen sähköverkkoon. 
 
Strategialuonnoksen toimenpide-ehdotukset ovat luonteeltaan osittain ju-
listuksen omaisia, koska ei ole selvää, kuka tekee ja on realistista odot-
taa, että joku tekee. Toimenpide-ehdotuksista jotkin muut taas voivat olla 
vahvemmin päätöksentekoa ohjaavia. Jämijärven kunta suhtautuu kriitti-
sesti siihen, jos strategialuonnoksen toimenpiteillä tarkoitetaan jonkin-
laista palvelujen ja asutuksen keskittämistä vaikkapa kaavoituksen avulla. 
Ei ole mitenkään yksiselitteistä, että keskittäminen auttaisi ilmastotal-
koissa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenne ei vaikuta 
olevan yksiselitteisen hyvä säästöjen kannalta, vaan siitä aiheutuu mm. 
laajamittaista yksityisautoilua, työmatka-autoilua sekä palveluntarjoajien 
liikkumista kaukaa. Laajaa aluetta palvelevien keskittymien yhdyskuntara-
kenne ei ole erityisen energiaviisas. Yhdyskuntarakenteen ja palveluver-
kon energiaviisas suunnittelu tai uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoi-
mintojen alueiden sijoittaminen eri väestöryhmien hyvin saavutettaviksi 
voivat kyllä tarkoittaa myös hajauttamista niin, että palvelut ovat ihmisten 
luona eikä niin, että ne keskitetään liikennetarvetta lisäävällä tavalla. Digi-
talisaation mahdollisuudet palveluissa ja palvelujen tuottamisessa sekä 
etätyö voivat vähentää liikkumistarvetta erittäin paljon tulevaisuudessa. 
Tätä asiaa tulisi strategiassa enemmänkin korostaa.   
 
Strategialuonnoksen toimenpide-ehdotukset voi olla syytä tarkistaa ristirii-
taisuuksien varalta muita kuin ilmastoon liittyviä yhteiskunnallisia tavoit-
teita sekä muita strategialuonnoksen toimenpide-ehdotuksia ajatellen. Yk-
siselitteinen metsän lannoitus voi esimerkiksi olla ongelma vesistöjen kan-
nalta ja potentiaalisesti puun laatua huonontavana voi vaikuttaa puun 
käyttöä hyvin pitkäaikaisena hiilivarastona.  Hiilinieluja tulee vahvistaa ja 
metsät ovat siihen hyvä keino. Metsien kestävää käyttöä tulee tavoitella. 
Osin toimenpide-ehdotukset vaikuttavat kuitenkin turhan yksityiskohtai-
selta ja niiden vaikuttavuus on epäselvä. Uuden pellon raivaaminen ei 
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vaikuta laajamittaiselta ilmasto-ongelmalta ja voi olla tarpeen eläintilojen 
ollessa nykyään aiempaa suurempia. Metsien raivauksen vähentäminen 
yhdyskunta- ja liikennerakentamisessa kaavoituksen avulla kuulostaa po-
tentiaalisesti muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden ja kaavoituksen tar-
koitusten toteutumisen kannalta jäykistävältä toimenpide-ehdotukselta. 
Tietynlainen vaikutusarviointi voisi olla paikallaan, jolloin voidaan nähdä, 
mitkä olisivat vaikutuksiltaan merkittäviä ja siten erityisen tavoiteltavia. 
Vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuuksia heikentävät myös luonnoksen 
diagrammit, jotka eivät ole informatiivisia, koska niissä tarkastellaan vaik-
kapa lämmitysmuotojen päästöosuuksia vailla tietoa siitä, mitä osuutta 
kukin lämmitysmuoto ylipäätään edustaa. Vastaava problematiikka toistuu 
strategian diagrammeissa yleisesti.  
 
Jämijärven kunta suhtautuu kriittisesti siihen, että strategialuonnoksessa 
tarjotaan toimenpiteiksi uusia erillisohjelmia kuntien laadittavaksi. Kuntien 
pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi ilmasto, energiatehokkuus, vähähiili-
syys, ympäristö, kestävä kehitys ja vastuullisuus kaikessa päätöksenteos-
saan kaiken aikaa ilman erillisohjelmia tai erillistyöryhmiä. Tämän vuoksi 
Jämijärvi ei koe tarpeellisiksi erillisohjelmia, -suunnitelmia tai verkostoihin 
liittymistä sisältäviä toimenpide-ehdotuksia. 
 
Strategialuonnoksesta ei ole Jämijärven kunnan tietojen mukaan tulossa 
Satakuntaliiton hyväksymää strategiaa, vaan tausta-aineisto. Tausta-ai-
neistossa ei Jämijärven kunnan mielestä ole syytä olla näin vahvaa stra-
tegisen linjaamisen otetta. Valittu käsittelytapa lausuntokierroksineen voi 
antaa tausta-aineistolle roolin, joka ei tausta-aineistolle kuulu. 
 

Päätös: Kokouksessa annettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 10 

 

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 4.2.2021 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: 7 – 9, 11 - 12 

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

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

 


