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  TIMO SORVALI                                 MARKUS OJAKOSKI 
Timo Sorvali  Markus Ojakoski 

 
 



Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2021   

Kunnanhallitus 

 

KOKOUSAIKA Maanantai 12.4.2021 klo 19:00-19:10 

KOKOUSPAIKKA Teknisen välineen avulla 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

Satu Jokela 

Antero Karppinen 

Anu Koivumäki 

Kristiina Kotaoja 

Antti Lähteenmäki  

Olli Seppälä 

Timo Sorvali                        puheenjohtaja 

 

POISSA OLLEET  

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Ari Uusi-Rasi, valtuuston puheenjohtaja 

Josefiina Koivunen, valtuuston lI varapuheenjohtaja 

Markus Ojakoski, kunnanjohtaja 

Noora Nieminen, talous- ja hallintopäällikkö 

 
ASIAT §§ 36 – 39 

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 ___.___.2021  

 

 

Anu Koivumäki                      Kristiina Kotaoja  

    

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2021 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

36 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

37 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Anu Koivumäki 
ja Kristiina Kotaoja. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

38 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Sosiaali- ja terveysministeriö 
Covid-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan sekä valmiuslain 86 
§:n ja 88 §:n 1 kohdan käyttöönoton huomioon ottaminen sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen toiminnassa 24.3.2021 
Kuntainfo 2/2021, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista an-
nettuun lakiin tehdyt muutokset 31.3.202 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 66 § / 29.3.2021: Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen julkaiseman sairaaloiden tuottavuus 2019 –vertai-
lun tuloksia 31.3.2021 
- Valtiovarainministeriö 
Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden oikaisusta vuodelta 
2020 8.4.2021 

 
2. Pöytäkirjat: - 
3. Viranhaltijapäätökset: -  
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Yhdeksän kiinteistönluovutusilmoi-
tusta (ajalta 19.3.2021-1.4.2021) 

 
 
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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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

39 § VUODEN 2021 TALOUSARVIOLAINA 

 
Hallintosäännön 82 §:n mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta 
noudattaen valtuuston hyväksymiä periaatteita. 
 
Valtuuston hyväksymässä talousarviossa kuluvalle vuodelle on varau-
duttu lainanottoon yhteensä 9,5 miljoonalla eurolla. Talousarviolainalla 
rahoitetaan vuosien 2021-2022 investointeja. 
 
Tarjouksia 9,5 miljoonan euron lainasta on pyydetty seitsemältä rahoitus-
laitokselta 5-15 vuoden laina-ajalla joko kiinteällä korolla tai viitekorkoon 
sidottuna. Tarjouspyynnön mukaan lyhennykset ja korot suoritetaan puoli-
vuosittain ja tasalyhenteisesti. Tarjouksia saatiin määräaikaan 31.3.2021 
mennessä yksi. 
 
Saapuneen tarjouksen vaihtuvakorkoisen lainan korkomarginaali (euribor 
12 kk + 0,35 %) on edullisempi kuin yksikään kunnan olemassa oleva lai-
nasopimus. Kunnan maksuvalmiuden kannalta on perusteltua valita kym-
menen vuoden takaisinmaksuaika ja vaihtuvakorkoisen lainan voi päättää 
kustannuksitta tarvittaessa. 

 
Liitteenä tarjouspyyntö (39.1) ja lainatarjousvertailu (39.2). 

 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää ottaa Danske Bank A/S:ltä 9,5 miljoonan euron 
suuruisen vaihtuvakorkoisen lainan 10 vuoden laina-ajalla tarjouksen mu-
kaisilla lainaehdoilla.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 39 

 

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 21.4.2021 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: 36-38  

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

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

 


