
JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 
 
 

Pidetään Jämi Areenalla maanantaina 29.3.2021 kello 19.00.  
 

 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
3 § Eropyyntö sivistyslautakunnan jäsenyydestä / uuden jäsenen valinta 
4 § Kunnanjohtaja Markus Ojakosken johtajasopimuksen hyväksyminen 
5 § Häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta jätetystä ilmoituksesta johtuva 
kuntalain 34 §:n mukainen asian käsittely 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven 
kunnanvirastossa perjantaina 9.4.2021 kello 8.30 - 10.30. 

  
  

Jämijärvellä 24.3.2021 
   
 Ari Uusi-Rasi 

valtuuston puheenjohtaja 
 

 

  



 

 
Jämijärven kunta  ESITYSLISTA 1/2021 
Kunnanvaltuusto  Laatimispäivämäärä: 24.3.2021 

 
Kokoustiedot 

 
Aika 

 
Maanantaina 29.3.2021 kello 19.00  

 
Paikka 

 
Jämi Areena, Jämintie 655, 38800 Jämijärvi 

Käsiteltävät asiat  
 
1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ................................. 1 
2 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ..................................................... 1 
3 §  EROPYYNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / UUDEN 

JÄSENEN VALINTA.......................................................................................... 2 
4 § KUNNANJOHTAJA MARKUS OJAKOSKEN JOHTAJASOPIMUKSEN 

HYVÄKSYMINEN .............................................................................................. 3 
5 §  HÄIRINNÄSTÄ JA EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA JÄTETYSTÄ 

ILMOITUKSESTA JOHTUVA KUNTALAIN 34 §:N MUKAINEN ASIAN 
KÄSITTELY ....................................................................................................... 4 

 
 
 
 
 
 

 

  ARI UUSI-RASI MARKUS OJAKOSKI  
Ari Uusi-Rasi                                          Markus Ojakoski 

 
 



Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2021 
Kunnanvaltuusto 

 
KOKOUSAIKA 29.3.2021 kello 19.00 – 19.31 

 
KOKOUSPAIKKA 

 

Jämi Areena  
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 
 
 
 
 

 
 

Alarotu Antti 
Jokela Satu 
Karppinen Antero 
Koivumäki Anu 
Koivunen Josefiina 
Kotaoja Kristiina 
Leponiemi Seppo 
Leppihalme Matti 
Lähteenmäki Antti 
Mansikkamäki Raimo 
Mäkelä Pentti 
Rajala Mika 
Seppälä Olli 
Sorvali Timo 
Uusi-Rasi Ari, puheenjohtaja 
Vallila Riku 
      

 POISSA OLLEET Rudenberg Erkki 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

 
 

Ojakoski Markus          kunnanjohtaja 
Nieminen Noora           talous- ja hallintopäällikkö 
 

ASIAT 
 
 

§§ 1 - 5 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 

 
 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 

Ari Uusi-Rasi                        Noora Nieminen 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

 

Tarkastusaika  
Kunnanvirasto __.__.2021 
 
 

Seppo Leponiemi                 Riku Vallila 

  

Paikka ja pvm 
Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2021 
 
Virka-asema  Allekirjoitus 
 
 

kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
 

1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
 
Päätösehdotus:  Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 

24.3.2021 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä 
25.3.2021. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille 
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 25.3.2021.   

 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 
 _____ 
 
   
 
  
 
 
 
 

2 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
 
Päätösehdotus:  Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Seppo Leponiemi ja Riku 

Vallila . 
 
 _____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 143 § 14.12.2020 

3 §  EROPYYNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / UUDEN JÄSENEN 
VALINTA 

 
KH 143 § Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6.2017 § 43 valinnut Lotta 

Salmelan sivistyslautakunnan varapuheenjohtajaksi.  
 
Lotta Salmela hakee 30.11.2020 vastaanotetulla kirjeellä eroa 
sivistyslautakunnan 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 
sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja uuden varapuheenjohtajan 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 

 
 
KV 3 §  
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto myöntää eron Lotta Salmelalle sivistyslautakunnan 
jäsenyydestä ja valitsee sivistyslautakuntaan uuden jäsenen ja uuden 
varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  
 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti myöntää eron Lotta Salmelalle 
sivistyslautakunnan jäsenyydestä. 
 
Kunnanvaltuusto päätti valita sivistyslautakunnan uudeksi jäseneksi 
Laura Koivumäen ja varapuheenjohtajaksi Sanna Kentän. 
 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 16 § 22.2.2021 
 

4 § KUNNANJOHTAJA MARKUS OJAKOSKEN JOHTAJASOPIMUKSEN 
HYVÄKSYMINEN 

 
KH 16 § Kunnanjohtajan ja kunnan välillä tulee olla johtajasopimus. Kuntalain 

42 §:n mukaan: 
  
Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan 
kunnan johtamisen edellytyksistä. 
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja 
kunnanhallituksen 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 hyväksyy valtuusto. 
 
Kunnanjohtaja Markus Ojakosken virkasuhde on vakinaistunut, kun 
valinnasta 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 sopimuksesta päättäminen kuuluu valtuustolle. 
  

Päätösehdotus: 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle liitteen mukaisen 
johtajasopimuksen hyväksymistä. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Kunnanjohtaja Markus Ojakoski poistui kokouksesta tämän asiakohdan 
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
----- 

 
KV 4 §  
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen johtajasopimuksen. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään, että Markus Ojakoski siirtyi tämän pykälän käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi yleisöön istumaan. 
 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus  23 § 22.3.2021 
 

5 §  HÄIRINNÄSTÄ JA EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA JÄTETYSTÄ 
ILMOITUKSESTA JOHTUVA KUNTALAIN 34 §:N MUKAINEN ASIAN KÄSITTELY 

 
KH 23 §  Kuntaan jätettiin 9.2.2021 ilmoitus häirinnästä ja epäasiallisesta 

kohtelusta. Erityisesti ilmoituksessa viitattiin 26.1.2021 pidettyyn 
tarkastuslautakunnan kokoukseen. Ilmoitus kohdistui 
tarkastuslautakunnan puheenjohtajaan. 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt asiakirjan Hyvän 
työyhteisön pelisäännöt Jämijärven kunnassa kokouksessaan 
3.6.2019, § 23. Asiakirjassa esitellyn toimintamallin mukaisesti 
häirinnän ollessa toistuvaa tai räikeästi vastoin yleisiä 
käyttäytymisnormeja, asia tulee ottaa kunnanhallituksen käsittelyyn, 
joka selvittää onko kyse luottamuksen nauttimiseen liittyvästä asiasta 
tai muulla tavoin virheellisestä menettelystä luottamustoimessa. 
Asiasta pyydetään tarvittaessa oikeudellinen lausunto.  

Kunnanhallitus päätti 22.2.2021 pyytää selvitykset 
tarkastuslautakunnassa 26.1.2021 läsnä olleilta jäseniltä, 
tilintarkastajalta sekä vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajalta. Lisäksi 
kunnanhallitus päätti pyytää asiasta oikeudellisen lausunnon.   

Kunnalla on työnantajana velvollisuus puuttua luottamushenkilön 
epäasialliseen käytökseen kunnan työntekijää kohtaan.  

Kuntalain 34 §:n mukaan  

Valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen 
toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos 
he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös 
koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.  

Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai 
jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös 
koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.  

Valtuusto voi erottaa pormestarin ja apulaispormestarin kesken 
toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta.  

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään 
neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.  

Kuntalain 35 §:ssä todetaan, että  

Kun 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia 
tai 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa 
tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan 
jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.  

Oikeuskirjallisuudessa tulkitaan, että asia raukeaa, jollei tilapäistä 
valiokuntaa aseteta.  

Kuntalain 85 §:n mukaan 2 momentissa todetaan, että 

Jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimiessaan syyllistynyt 
virkarikokseen tai muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa 
vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys 
sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle.  

Liitteet:  

Ei julkiset: Selvityspyyntö (23.1), Tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajan selvitys (23.2.), Kooste ilmoitus ja selvitykset 
(23.3.) 

Julkinen: Hyvän työyhteisön pelisäännöt Jämijärven kunnassa 
(23.4.) 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  

 

 Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

1) Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 
kunnanvaltuusto  

- asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan 
tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston luottamusta koskeva asia  

- valitsee tilapäiseen valiokuntaan 4-6 jäsentä ja näille 
henkilökohtaiset varajäsenet  

- valitsee tilapäiselle valiokunnalle puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan  

- valtuuttaa valiokunnan ottamaan valiokunnalle sihteerin  
- määrää, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin 

osin kunnan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään 
puheenjohtajan selostuksen pohjalta  

2) Kunnanhallitus luovuttaa pyytämänsä selvitysaineiston tilapäisen 
valiokunnan käyttöön 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
 
KV 5 §   
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto päättää 
- asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan 

tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston luottamusta koskeva asia  
- valita tilapäiseen valiokuntaan 4-6 jäsentä ja näille henkilökohtaiset 

varajäsenet  
- valita tilapäiselle valiokunnalle puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan  
- valtuuttaa valiokunnan ottamaan valiokunnalle sihteerin  
- määrätä, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin 

osin kunnan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään 
puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

 
Käsittely: Valtuutettu Seppo Leponiemi ehdotti, että asia palautettaisiin 

valmisteluun. Ehdotusta ei kannatettu. 
 
 
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.  

 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tilapäiseen valiokuntaan 
seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 
 
Jäsen:   Varajäsen: 
Antero Karppinen  Anu Koivumäki 
Satu Jokela   Matti Leppihalme 
Reijo Pihlajamäki  Riku Vallila 
Kristiina Kotaoja  Anu Suoniemi 
Seppo Leponiemi  Timo Mäkelä 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tilapäisen valiokunnan 
puheenjohtajaksi Antero Karppisen ja varapuheenjohtajaksi Kristiina 
Kotaojan. 
 
_____ 
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KUNNALLISVALITUSOHJEET 
 

Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät 3-4, haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Valitusoikeus 
 

Päätökseen saa hakea muutosta: 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kunnan jäsen. 
 

Valitusaika 
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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. Tämä 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 13.4.2021 yleisessä tietoverkossa 
Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusperusteet 
 
  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 
 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen 
valitusajan päättymistä. 
 
 

Valitusviranomainen 
 

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.  



Jämijärven kunta Päivämäärä  Sivu 
Kunnanvaltuusto 29.3.2021         8
_________________________________________________________________________________ 

 

 
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku    
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku  
Sähköpostiosoite: turku.hao(at)oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42414 
Puhelinnumero: 029 56 42410 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. 

 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut 
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos 
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä. 

 
Valitukseen on liitettävä: 

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan 
kirjaamosta. 
 
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi   
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi  
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
Puhelinnumero: 02 572 970  
 

Muutoksenhakukielto 
 
 Pykälät: 1-2, 5 
 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat yksinomaan 
valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 


