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13 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kristiina Kotaoja 
ja Anu Koivumäki. 
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15 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 2 § / 26.1.2021: Talouden ja toimin-
nan raportointi jäsenkunnille 1.2.2021 
- Satakuntaliitto 
Tiedote: Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään – Mil-
laista on tulevaisuuden liikenne Satakunnassa? 8.2.2021 
Maakuntahallituksen kokouksen tiedote 15.2.2021 15.2.2021 
Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 15 § / 15.2.2021: Lausunto luon-
noksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 
2021-2023 ja  suunnitelman vaikutusten arvioinnista 18.2.2021 

 
2. Pöytäkirjat: Sivistyslautakunta 1/2021, tekninen lautakunta 1/2021, 
hyvinvointilautakunta 1/2021 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Yksi kiinteistönluovutusilmoitus 
(ajalta 13.2.2021) 

 
 
 
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. 
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16 § KUNNANJOHTAJA MARKUS OJAKOSKEN JOHTAJASOPIMUKSEN 
HYVÄKSYMINEN 

 

Kunnanjohtajan ja kunnan välillä tulee olla johtajasopimus. Kuntalain 42 
§:n mukaan: 
  
Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kun-
nan johtamisen edellytyksistä. 
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kun-
nanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen 
huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. 
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla 
kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 
§:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia 
kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hy-
väksyy valtuusto. 
 
Kunnanjohtaja Markus Ojakosken virkasuhde on vakinaistunut, kun valin-
nasta hallinto-oikeudelle jätetty valitus peruttiin ja Turun hallinto-oikeus 
toimitti asian käsittelyn päättämisestä 5.10.2020 päivätyn kirjeen. Liitteen 
(16.1) mukaisessa sopimusehdotuksessa on erokorvaus, joten sopimuk-
sesta päättäminen kuuluu valtuustolle. 
  

Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen johtajasopi-
muksen hyväksymistä. 
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17 §  ILMOITUS HÄIRINNÄSTÄ JA EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA (EI JULKINEN, 
JULKISUUSLAKI § 24) 
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18 §  NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE SEKÄ 
KESÄTYÖPAIKAT NUORILLE VUONNA 2021 

 
Jämijärven kunta on tukenut paikallisten nuorten työllistymistä vuosittain 
tarjoamalla kesätyöpaikkoja kunnan omissa kohteissa ja maksamalla pai-
kallisille yrityksille ja yhteisöille kesätyöllistämistukia. Näihin on varauduttu 
yleishallinnon käyttösuunnitelmassa kuluvalle vuodelle.  
 
Vuonna 2020 kunnan nuorten kesätyöpaikat oli suunnattu vuosina 2004–
2005 syntyneille nuorille. Kesätyöpaikkahakemuksia tuli kymmenen kap-
paletta ja jokainen hakenut työllistettiin. Kesätyöllistämistuki suunnattiin 
vuosina 1996–2004 syntyneille nuorille. Tukia myönnettiin kuudelle yrityk-
selle, jotka työllistivät kuusi nuorta. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää määrittää kesätyöllistämistuille ja kesätyöpaikoille 
vuodelle 2021 seuraavat periaatteet: 
 
Nuorten kesätyöllistämistuki 
Kesätyöllistämistukea myönnetään hakemusten perusteella Jämijärvellä 
toimiville yrityksille ja yhteisöille, jotka työllistävät jämijärveläisen vuonna 
1997–2005 syntyneen nuoren vähintään yhden kuukauden ajaksi touko-
elokuun aikana. Työllistettävän nuoren työajan on oltava vähintään 25 h / 
vko. Kesätyöllistämisen tuen suuruus on 400 euroa yhtä nuorta kohti. Tu-
kea myönnetään ensisijaisesti samalle yritykselle tai yhteisölle yhdestä 
työllistetystä. Tukea maksetaan vain yhden kerran per kesätyöllistetty (eli 
saman nuoren työllistämisestä ei makseta tukea useammalle työnanta-
jalle). Mikäli useampi työnantaja on työllistänyt saman työntekijän, tuen 
saa se työnantaja joka on työllistänyt ajallisesti ensimmäisenä kyseisen 
kesätyöntekijän. Työnantajan on ilmoitettava hakevansa kesätyöpaikkatu-
kea kunnan verkkosivuilla julkaistavan lomakkeen avulla 28.5.2021 men-
nessä. Työnantaja voi ilmoittaa avoimesta kesätyöpaikasta maksutta kun-
tatiedotteessa ja kunnan verkkosivuilla. 
  
Maksatusta on haettava työsuhteen päätyttyä viimeistään 30.9.2021. Tuki 
maksetaan yritykselle kesätyöjakson toteuduttua palkanmaksukuittia ja 
työtodistusta vastaan. Työtodistuksesta on ilmettävä työnantajan yhteys-
tiedot, työllistämisaika, työaika per viikko, työllistetyn nimi ja syntymäaika. 
Hakemukset on toimitettava Jämijärven kunnalle osoitteeseen Peijarintie 
5 A, 38800 Jämijärvi tai sähköpostilla jamijarvi(at)jamijarvi.fi. Tuet makse-
taan yrityksille viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Talous- ja hal-
lintopäällikkö vastaa maksatushakemusten tarkistamisesta ja tukien mak-
samisesta kunnanhallituksen asettamien periaatteiden mukaisesti. 
  
Kunnan kesätyöpaikat nuorille 
Kunta työllistää enintään kymmenen vuosina 2004–2005 syntynyttä jämi-
järveläistä nuorta kesätöihin kahden viikon pituisiin työsuhteisiin kunnan 
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omiin kohteisiin. Työpaikat on tarkoitettu niille nuorille, jotka eivät ole ai-
kaisemmin olleet töissä kunnalla, eivätkä ole saaneet kesätyöpaikkaa 
muualta. Mikäli em. kriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kymme-
nen, kesätyöpaikat arvotaan hakijoiden kesken. Palkkauksessa noudate-
taan työehtosopimuksen määräyksiä. Suunniteltujen työpaikkojen määrä 
voi muuttua koronatilanteen muutoksista aiheutuvien toimintojen rajoitus-
ten vuoksi. 
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19 § VÄLIAIKAISTEN VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN 
KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN 

 

Vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston 
vuosiksi 2017-2021 valitsema keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilauta-
kuntaan on valittu viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä siinä järjes-
tyksessä, jossa heidät tarvittaessa kutsutaan varsinaisten jäsenten sijaan. 
 
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano: 
 
Jäsenet 
Ulla Sorvali 
Raimo Sällilä 
Merja Kannosto 
Seppo Leponiemi 
Matti Koskensalo 
 
Varajäsenet 
Rainer Rajamäki 
Kristiina Kotaoja 
Juuso Räsänen 
Tuija Rudenberg 
Pirkko Laitajärvi 
 
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltai-
nen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, 
saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. 
 
Vaalilain 13 §:n mukaan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakun-
nalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai 
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan 
työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Mikäli jäsenen tai varajäsenen lähei-
nen on ehdokkaana, jäsen tai varajäsen on myös tällöin esteellinen osal-
listumaan keskeisiin lautakunnan kokouksiin. Läheisellä tarkoitetaan hal-
lintolain 28 §:n mukaisesti: 
 
- puolisoa, lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja 
muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puoli-
soa; 
- vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, sisarusten lapsia ja en-
tistä puolisoa; sekä 
- puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa sa-
moin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä puolison sisarusten lapsia. 
 
Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoite-
taan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekiste-
röidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 
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Osa keskusvaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on ilmoittanut es-
teellisyydestään osallistua keskusvaalilautakunnan kokouksiin kuntavaa-
leihin liittyen. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus valitsee keskusvaalilautakunnalle viisi väliaikaista varajä-
sentä sijoille 6-10 siinä järjestyksessä, missä he tulevat varsinaisten jä-
senten sijaan. 

 
 
 
 
 

 


