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Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2021   

Kunnanhallitus  

 

 

KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2021 klo 19:00-19:35 

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 

Matti Leppihalme, valtuuston l varapuheenjohtaja 

Markus Ojakoski, kunnanjohtaja 

Noora Nieminen, talous- ja hallintopäällikkö 

 
ASIAT §§ 46 – 49 

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  

 

 

Satu Jokela                           Antero Karppinen 

    

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2021 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

46 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

47 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja 
Antero Karppinen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

48 § EHDOLLINEN PÄÄTÖSEHDOTUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN 
PUHEENJOHTAJISTON VALINNASTA 

 
Kunnanvaltuuston 29.3.2021 asettaman tilapäinen valiokunta on kokouk-
sessaan 11.5.2021 päättänyt esittää kunnanvaltuustolle tarkastuslauta-
kunnan puheenjohtajiston erottamista. Mikäli kunnanvaltuusto päätyy 
erottamaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston, tulee tilalle valita uu-
det luottamushenkilöt. 
 
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimi-
kauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestä-
mistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee 
olla valtuutettuja. 

 
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 
 
1) kunnanhallituksen jäsen; 
 
2) pormestari ja apulaispormestari; 
 
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormesta-
rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita 
koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 
 
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa; 
 
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että mikäli kunnanvaltuusto 
päättää erottaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston, kunnanvaltuusto 
valitsee tarkastuslautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

49 § NIMEÄMISPYYNTÖ HYVINVOINTIALUEEN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISTÄ 
POHJUSTAVAAN ASIANTUNTIJARYHMÄÄN 

 
Satakuntaliitto on lähettänyt Satakunnan kuntiin, pelastuslaitokselle ja 
sote-kuntayhtymiin nimeämispyynnön asiantuntijaryhmään, joka pohjus-
taa hyvinvointialueen perustamista valmistelevaa väliaikaisen toimielimen 
toimintaa. Satasoten Ohjausryhmä päätti 11.3.2021, että Satakuntaliiton 
koordinoimana käydään neuvottelut Satakunnan sote-järjestämisvastuul-
listen kanssa eduskunnan käsittelyssä olevan hyvinvointialueiden perus-
tamista koskevan voimaanpanolain mukaisen väliaikaisen valmistelutoi-
mielimen toiminnan käynnistämisestä ottaen huomioon pääsopijajärjestö-
jen mahdollisuuden osallistua valmisteluun ja kokoonpanosta siten, että 
väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) käynnistyminen on mahdollista 
heti, kun lainsäädäntö mahdollisesti hyväksytään 1.7.2021. 
  
Vapaaehtoisen valmistelun ajan poliittinen ohjaus toteutetaan Satasoten 
nykyisen johtoryhmän ja ohjausryhmän toimesta. Liitteessä on tarkemmin 
esitetty VATE:n toiminnan käynnistämistä pohjustavan asiantuntijaryhmän 
nimeämisen tavoitteet ja se tehtäväkokonaisuus, jota asiantuntijaryhmän 
tulisi lähteä viemään eteenpäin. 
  
Satakuntaliitto pyytää nimeämään edustajan asiantuntijaryhmään liit-
teessä olevan jaottelun mukaisesti perjantaina 30.4.2021 mennessä. 
Pohjois-Satakuntaan Posan alueelle on jaottelussa määritelty kaksi jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä osaamisalueiksi sosiaali- 
ja terveyspalvelut ja hallinto. Asiasta on käyty valmistelevaa keskustelua 
Posan ja kuntien virkamiesjohdon kesken, Posan iltakoulussa sekä kus-
sakin kunnassa kunnan päättäjien ja kunnanjohtajan kesken. Keskustelun 
lähtökohtana on ollut, että toinen jäsen ja varajäsen (sote-osaaminen) 
olisi Posan viranhaltija, ja toinen jäsen ja varajäsen kuntien viranhaltija 
(hallinto-osaaminen). Posan kuntayhtymäjohtajan ja kuntajohtajien yhtei-
sessä kokouksessa on päädytty esittämään, että jäsenkunnat tekisivät 
asiassa yhtäpitävät päätökset. Posan osalta varsinaiseksi jäseneksi esite-
tään kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikköä ja varajäseneksi vanhustyön-
johtaja Anne Vanhataloa. Kuntien osalta varsinaiseksi jäseneksi esitetään 
Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpäätä ja varajäseneksi Sii-
kaisten kunnanjohtaja Viveka Lannea. Kokouksessa on sovittu lisäksi, 
että asiantuntijaryhmän kokousten esityslista- ja muita asioita käsitellään 
säännöllisesti kokoontuvassa Posan ja kuntajohtajien palavereissa. 
  
Liitteet: Satakuntaliiton nimeämispyynnön liitteenä oleva selvitys asiantun-
tijaryhmän roolista ja kokoonpanosta 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus päättää nimetä asiantuntijaryhmään Pohjois-Satakunnan 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

jäseneksi Posan kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikön ja hänelle varajä-
seneksi vanhustyönjohtaja Anne Vanhatalon sekä jäseneksi Kankaan-
pään kaupunginjohtaja Mika Hatanpään ja hänelle varajäseneksi Siikais-
ten kunnanjohtaja Viveka Lannen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 49 

 

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 24.5.2021 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: 46-48  

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

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

 


