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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
 

11 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
 
Päätösehdotus:  Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 

15.6.2021 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä 
14.6.2021. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille 
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 15.6.2021.   

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

12 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
 
Päätösehdotus:  Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu Jokela ja Antero 

Karppinen. 
 
Samassa puheenjohtaja esitti, että valtuusto ottaisi käsiteltäväkseen 
lisäasiana pykälän 17 ”Luottamushenkilöpalkkiot”. Lisäasian ottaminen 
käsittelyyn hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 _____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 29 § 29.3.2021 
Tarkastuslautakunta 5 § 27.4.2021 

13 §  VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 

 

KH 29 §  Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. 
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta 
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se 
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava 
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on 
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston 
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun 
mennessä. 
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus sekä konsernitilinpäätös ja konsernin tase, 
tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. 
 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten 
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä 
kunnanjohtaja. 
 
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien 
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja 
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja 
sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista 
asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, 
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin 
arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 
johtopäätöksistä. 
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, 
toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen 
toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 
 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden 
tuloksen käsittelystä. 
 
Tilikauden tulokseksi muodostui 1.018.480,53 euroa ylijäämää ja 
vuosikatteeksi 1.361.115,66 euroa. Käyttötalouden nettomenot eli 
toimintakate oli -10.465.787,59 euroa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Ylijäämä esitetään kirjattavaksi kokonaisuutenaan taseen vastattavaa 
puolelle omaan pääomaan yli-/alijäämä tilille. 
 
Kuntakonsernin tilikauden 2020 ylijäämäksi muodostui 1.060.958,74 
euroa ja vuosikatteeksi 1.628.107,98 euroa. Toimintakate oli -
10.502.226,15 euroa. Hyvän tuloksen myötä kuntakonsernin kertynyt 
alijäämä pieneni merkittävästi. Kertynyttä alijäämää asukasta kohden 
on tilinpäätöksen mukaan 432 euroa, kun vuoden tilinpäätöksessä sitä 
oli 1 038 euroa. 
 
Tilinpäätös vuodelta 2020 on esityslistan liitteenä 29.1. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

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

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen. 
Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos +1.018.480,53 euroa 
kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 

 
Tarkl 5 § Tilintarkastaja, JHT Hanna Keskinen BDO Oy:stä osallistuu 

kokoukseen ja esittelee vuoden 2020 tilintarkastuksen loppuraportin 
sekä tilintarkastuskertomuksen. 

 
Ehdotus: Lautakunta merkitsee loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen 

tiedoksi ja päättää selvityksen perusteella tilivelvollisten 
vastuuvapauden puoltamisesta valtuustolle. 

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta puoltaa 

tilinpäätöksen 2020 hyväksymistä ja esittää, että kunnanvaltuusto 
myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2020. 

 
 -----  
 
KV 13 § 
 
Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: 
 

Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen 2020 ja myöntää tilivelvollisille 
vastuuvapauden tilikaudelta 2020. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 _____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Tarkastuslautakunta 5 § 10.5.2021 
 

14 § ARVIOINTIKERTOMUS 2020 

 
Tarkl 5 §  

  
Päätösehdotus: Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan kokouksessa, jonka jälkeen 

se hyväksytään ja lähetetään kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 

Päätös:  Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Tarkastuslautakunta esittää  
valtuuston päätettäväksi, että kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset 
ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja että 
kunnanhallitus antaa valtuustolle vastineensa havaintoihin syyskuun 
2021 loppuun mennessä. 
 
----- 

 
KV 14 §  
 
Tarkastuslautakunnan päätösehdotus: 

 
Kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen 2020 tietoon saaduksi 
ja pyytää kunnanhallituksen ja muiden tilivelvollisten ottavan huomioon 
arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja että kunnanhallitus antaa 
valtuustolle vastineensa havaintoihin syyskuun 2021 loppuun 
mennessä. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 _____ 
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Kunnanhallitus 63 § 14.6.2021 

15 §  POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 

 

KH 63 §  Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 
muuttaminen on ollut tarpeellista Honkajoen ja Kankaanpään 
yhdistyttyä 1.1.2021 lukien. Muista yhtymän jäsenkunnista poiketen 
Jämijärven kunta ei ole aiemmin tehnyt päätöstä perussopimuksen 
muutoksista, koska perussopimuksen kokonaisuus valmistelu oli vielä 
joulukuussa 2020 kesken kuntayhtymästä eroamisen ja 
vuokranmääritysperusteiden osalta. Kevään 2021 aikana valmisteltiin 
loput perussopimukseen tulevat muutokset. 
  
Keskeiset muutokset aiempaan ovat toimielinten kokoonpanojen 
muutokset ja eroamispykälän selkeyttäminen. Vuokranmääritykseen 
kirjattiin, että jäsenkunnat voivat yhtäpitävillä päätöksillään poiketa 
perussopimuksen pääomavuokraan perustuvasta määrittelystä. Myös 
omistajaohjausta päädyttiin selkeyttämään. 
  
Hyvinvointialueita koskevan uudistuksen kuntarahoitusvaikutusten ja 
kiinteistöihin liittyvien asetusten valmistelu on edelleen kesken. 
Vuokrasopimukset tulisivat todennäköisesti siirtymään sellaisinaan 
siirtymäajaksi ja yleisesti uusia sopimuksia, jotka sitovat tulevaa 
hyvinvointialuetta, koskee irtisanomisehdon kirjausvelvoite. 
Kuntatalousvaikutusten osalta arviointia päivitetään vielä useaan 
kertaan ennen muutoksen mahdollista voimaantuloa. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tulot ja menot kiinteistökustannuksineen tulevat 
vaikuttamaan kuntatalouteen eri näkökulmista. Kun hyvinvointialueiden 
käytännön valmistelu etenee, tarpeelliseksi tulee tarkastaa kiinteistöjen 
vuokrasopimukset vuonna 2022. Tämä voitaisiin näin tehdä ilman 
perussopimuksen muutosta kuntien yhtäpitävin päätöksin. 
  
Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla olisi neuvottelumenettely, jossa 
sovittaisiin kuntayhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin 
suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon 
palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, 
omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen käyttäjien 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Taloussuunnitelmaa 
valmisteltaessa jäsenkunnille olisi varattava riittävän ajoissa tilaisuus 
esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja 
sopeuttamiseksi jäsenkuntien toiminnallisiin tavoitteisiin ja taloudellisiin 
mahdollisuuksiin. Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja talouteen 
liittyvistä muutoksista ja hankkeista olisi pyydettävä erikseen 
jäsenkuntien lausunnot. 
  
Liitteenä muutoksia kuvaavat asiakirjat syksyltä 2020 ja keväältä 2021. 
Perussopimus tulisi liitteistä poiketen voimaan 1.8.2021. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen muutosten hyväksymistä 
1.8.2021 lukien. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
 

KV 15 §  
 

Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyy Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1.8.2021 
lukien. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 _____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 Kunnanhallitus 66 § 14.6.2021 

16 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017-2020 

 
KH 66 § Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtäviä. 

Terveyden edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja 
kuntalaissa (mm. kuntalaki 410/2015, terveydenhuoltolaki 1326/2010). 
  
Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia 
raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. 
Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. 
  
Laaja hyvinvointikertomus kertoo kunnan väestön terveydestä ja 
hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. 
Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja 
tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin 
liittyvät toimenpiteet. Hyvinvointikertomus sisältää kuvauksen 
hyvinvointiin vaikuttavista rakenteellisista tekijöistä ja väestön 
hyvinvoinnin tilasta. Lisäksi raportissa kuvataan tehtyjä toimenpiteitä 
hyvinvointisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
  
Vuonna 2017 hyvinvointikertomukseen strategisiksi tavoitteiksi 
asetettiin mm. seuraavat toimenpiteet: 
  

     Jämijärven kunnan talous tasapainossa 

      Sote-menojen kasvun leikkaaminen 

      Lasten ja nuorten saattaminen kasvamaan ja oppimaan omien 
edellytysten mukaisesti hyvällä itsetunnolla, hyviä tapoja ja 
perinteitä kunnioittaen 

       Kirjastopalveluiden kehittäminen, oman kunnan asiakaskunnan 
tarpeita vastaava palvelu, mahdollisuus monipuoliseen 
tiedonsaantiin ja verkkopalveluiden käyttöön 

      Kuntalaisten mahdollisuuksien ja hyvinvoinnin lisääminen 

     Teknisen toimen tehtävien hoito tasapuolisesti ja joustavasti 
voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti ja niin, että 
työ tukee kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden 
edistämistä 

  
Valtuustokaudella 2017–2020 on tehty pitkäjänteistä työtä talouden ja 
hyvinvoinnin parantamiseksi. Vuoden 2020 hyvän taloudellisen 
tuloksen myötä kunta itsessään ei ole enää alijäämäinen. Myös 
vuosina 2018 ja 2019 tehtiin positiiviset taloudelliset tulokset. Kunnan 
vuoden 2020 toimintakate (”nettomenot”) oli yli 7 % pienempi kuin 
vuonna 2017. Erityisesti ovat laskeneet sote-menot. 
  
Toimikaudella tehtiin myös merkittävä investointipäätös tulevaisuuteen, 
jonka pohjalta vuonna 2022 valmistuu uudisrakennus, johon 
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keskitetään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnot. Tämä 
keskus sitoo tiiviimmin varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja vapaa-
ajantoiminnot yhteen luoden nykyaikaiset mahdollisuudet olla 
rakentamassa terveempää toimintaympäristöä eri ikäryhmille 
tulevaisuudessa. 
  
Indikaattorien osoittaman tiedon osalta Jämijärven kunnan eri 
toimialojen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö on hyvällä tasolla 
verrattaessa muihin Pohjois-Satakunnan kuntiin tai koko maahan 
nähden. Liikenneturvallisuusindikaattoreista on vastaavasti nähtävillä, 
että Jämijärvellä tapahtui 2016–2020 enemmän poliisin tietoon tulleita 
liikenneonnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin. 

  
Laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 ei sisällä 
hyvinvointisuunnitelmaa tulevalle valtuustokaudelle, mutta antaa 
pohjasuunnitelmaa tulevan hyvinvointisuunnitelman laadintaan. 
Jämijärven hyvinvointisuunnitelma tulevalle valtuustokaudelle laaditaan 
vuoden 2021 aikana. 
 
Liite: Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 
 
Valmistelija: hyvinvointipäällikkö Toni Ojala, p. 040 587 6539 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan laajan 
hyvinvointikertomuksen 2017–2020 ja esittää sitä edelleen 
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 

Käsittely: Muutettiin hyvinvointikertomuksen sivun 16 liikuntapalveluketjun 
aktivoimisen toteuman 2017-2019 ensimmäinen virke muotoon: 
”LiPaKe-HYTE neuvojana yksi henkilö ja valmentajana yksi henkilö”. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyssä mainitulla 

muutoksella.  
 

----- 
 

KV 16 §   
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyy Jämijärven kunnan laajan 
hyvinvointikertomuksen 2017-2021. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 _____ 
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  Kunnanhallitus 69 § 14.6.2021 

17 § LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT 

 
KH 69 § Luottamushenkilöille maksettavien kokouspalkkioiden ja muiden 

korvausten taso on Jämijärvellä matala. Liitteessä (69.1) kuvatun 
perusteella palkkioiden nostaminen lähemmäs seuraavaksi matalinta 
korvaustasoa lähialueella vaikuttaa siten perustellulta kompensaatiolta 
luottamustoimen hoitamiseen käytetystä ajasta.  
  
Liite (69.2): Muutokset palkkiosääntöön. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
  
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että luottamushenkilöpalkkioita 
koskeva sääntö muutetaan liitteen (69.2) mukaiseksi. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
 

KV 17 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyy, että luottamushenkilöpalkkioita koskeva 
sääntö muutetaan liitteen (69.2) mukaiseksi. 
 

Käsittely: Satu Jokela ehdotti, että kunnanhallituksen ehdotus hyväksytään sillä 
muutoksella, että myös lautakuntien puheenjohtajille suoritettaisiin 
vuosipalkkio 300 € ja vaalitoimikunnan jäsenten palkkiot valmisteltaisiin 
uudelleen. 
 
Antero Karppinen kannatti Jokelan ehdotusta.  
 
Puheenjohtaja totesi, että Jokelan ehdotusta on kannatettu, joten 
asiasta on äänestettävä. 
 
Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan 
nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat 
kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa”, ja ne, jotka 
kannattavat Jokelan tekemää ehdotusta, äänestävät ”ei”.  
 
Puheenjohtajan menettelyesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 16 ”ei” –ääntä. Äänestyksessä ei 
annettu yhtään ”jaa” –ääntä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuuston päätökseksi tuli Jokelan ehdotus. 
 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen 
ehdotuksen sillä muutoksella, että lautakuntien puheenjohtajille 
suoritetaan vuosipalkkio 300 € ja vaalitoimikunnan jäsenten palkkiot 
valmistellaan uudelleen. 
_____  
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KUNNALLISVALITUSOHJEET 
 

Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät 13, 15, 16, 17 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 23.6.2021 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. 
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Valitusviranomainen 
 

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.  
 
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: 11, 12, 14 
 

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

 


