
JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 
 
 

Pidetään Jämijärven Osuuspankin kokoustilassa (os. Jämijärventie 22 B) 
maanantaina 16.8.2021 kello 19.00.  
 

 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
18 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
19 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
20 § Kunnanvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen 
21 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen 
22 § Kunnanhallituksen valitseminen sekä sen toimikaudesta päättäminen 
23 § Tarkastuslautakunnan valitseminen 
24 § Sivistyslautakunnan valitseminen 
25 § Hyvinvointilautakunnan valitseminen 
26 § Teknisen lautakunnan valitseminen 
27 § Keskusvaalilautakunnan valitseminen 
28 § Edustajien valitseminen Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän 
yhtymävaltuustoon 
29 § Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston edustajan 
ja varaedustajan valitseminen 
30 § Edustajan valitseminen Satakuntaliiton edustajainkokoukseen 
31 § Edustajan valitseminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän 
yhtymäkokoukseen 
32 § Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehen valinta 
33 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta 
34 § Jäsenen ja varajäsenen valinta Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisin 
neuvottelukuntaan 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven 
kunnanvirastossa perjantaina 20.8.2021 kello 8.30 - 10.30. 
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 Timo Sorvali 

kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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SAAPUVILLA OLLEET 
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Jokela Satu 
Karppinen Antero 
Koivunen Lassi 
Kujansuu Samuli 
Kuuskoski Eveliina, varajäsen 
Lähteenmäki Antti 
Mäkelä Pentti 
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§§ 18 - 34 
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Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 

Pentti Mäkelä § 18-21           Noora Nieminen 

 

Timo Sorvali § 22-34 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
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Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

 

Tarkastusaika  
Kunnanvirasto __.__.2021 
 
 

Satu Jokela                        Antero Karppinen 
 Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2021 
 
Virka-asema  Allekirjoitus 
 

kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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18 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
 
Päätösehdotus:  Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 

10.8.2021 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä 
12.8.2021. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille 
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 11.8.2021.   

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

19 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
 
Päätösehdotus:  Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali. 
 
Käsittely:  Puheenjohtaja totesi, että valittavat pöytäkirjantarkastajat toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 

Satu Jokela ehdotti, että jatkossa pöytäkirjantarkastajat valittaisiin 
aakkosjärjestyksessä ja että ensimmäisiksi pöytäkirjantarkastajiksi 
valittaisiin Antero Karppinen ja Lassi Koivunen.  

 
Matti Peurala kannatti ehdotusta siitä, että jatkossa 
pöytäkirjantarkastajat valittaisiin aakkosjärjestyksessä ja ehdotti, että 
ensimmäisiksi pöytäkirjantarkastajiksi valittaisiin Satu Jokela ja Antero 
Karppinen. 

 
Päätös:  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä, että 

pöytäkirjantarkastajat valitaan jatkossa aakkosjärjestyksessä. 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi Satu Jokelan ja Antero Karppisen. 

  
 _____ 
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Kunnanhallitus 78 § 9.8.2021 

20 §  KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 

 

KH 78 §  Jämijärven kunnan hallintosäännön 14 §:n kohdan B mukaan valtuusto 
valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten 
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin 
henkilökohtainen varajäsen.  
 
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja 
yhden varapuheenjohtajan.  
 
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei 
valtuusto toisin päätä. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 
4943 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 
toimikaudekseen kunnanvaltuuston vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja 
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäseniksi valituista 
lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
----- 

 
KV 20 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Valtuusto valitsee toimikaudekseen kunnanvaltuuston 
vaalilautakuntaan kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen sekä valitsee jäseniksi valituista lautakunnan 
puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 

Päätös:  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanvaltuuston 
vaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja 
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Matti Peurala, puheenjohtaja Timo Sorvali 
Pentti Virtanen, varapuheenjohtaja Miia Sjöman 
Jonna Paattakainen Erkki Rudenberg 
 
_____   
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Kunnanhallitus 79 § 9.8.2021 

21 § KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN 
VALITSEMINEN 

 
KH 79 § Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 

puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia 
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän 
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston 
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
kunnanhallituksen kokouksessa. 
 
Jämijärven kunnan hallintosäännön 6 §:n mukaan valtuustossa on 
kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä 
koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei 
valtuusto toisin päätä. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 
4943 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen 
varapuheenjohtajan toimikaudekseen. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 
 
----- 

 
KV 21 §  
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 

 
Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen 
ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudekseen. 

 
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita valtuuston puheenjohtajaksi 

Timo Sorvalin, 1. varapuheenjohtajaksi Antero Karppisen ja 2. 
varapuheenjohtajaksi Olli Seppälän. 
 
Tämän pykälän käsittelyn jälkeen Pentti Mäkelä luovutti 
puheenjohtajuuden Timo Sorvalille. 
_____ 
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Kunnanhallitus 80 § 9.8.2021 

22 §  KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN SEKÄ SEN TOIMIKAUDESTA 
PÄÄTTÄMINEN 

 
KH 80 §  Kunnanhallituksen kokoonpanosta säädetään Jämijärven kunnan 

hallintosäännön 16 §:ssä. Jäsenten valinnan lisäksi valtuusto valitsee 
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto päättää 
kunnanhallituksen toimikauden pituuden kunnanhallituksen valinnan 
yhteydessä. 
  
Kuntalain 410/2015 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston 
lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Toimielinten jäsenille 
valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä 
varsinaisista jäsenistä säädetään. 
  
Jäsenten valinnassa tulee huomioitavaksi naisten ja miesten välisestä 
tasa-arvosta annettu laki 609/1986, jonka 4 a §:n mukaan valtion 
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä 
sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 
  
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on 
henkilö: 
  
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, 
jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja 
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 
  
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: 
  
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia 
valvontatehtäviä; 
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen 
tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen 
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa 
tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; 
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän 
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön. 
  
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
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1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan 
palveluksessa oleva henkilö; 
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä 
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden 
valmistelusta; 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai 
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolla 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
  
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään 
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa 
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön 
kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia 
henkilöitä. 
  
Jämijärven kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää 
kunnanhallituksen toimikauden pituuden kunnanhallituksen valinnan 
yhteydessä.  

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 
  
1) kunnanvaltuusto valitsee vaalilla kunnanhallitukseen seitsemän 
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä heidän 
joukostaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
2) kunnanvaltuusto päättää valtuuston jäsenten valtuustossa tekemien 
esitysten pohjalta kunnanhallituksen toimikauden pituudesta. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
 

KV 22 §  
 

Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto  
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1) valitsee vaalilla kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä sekä heille 
henkilökohtaiset varajäsenet sekä heidän joukostaan 
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

2) päättää valtuuston jäsenten valtuustossa tekemien esitysten 
pohjalta kunnanhallituksen toimikauden pituudesta. 

 
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti 

1) valita kunnanhallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, 
jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Samuli Kujansuu, puheenjohtaja Josefiina Koivunen 
Satu Jokela, varapuheenjohtaja Antti Alarotu 
Antti Lähteenmäki Reijo Pihlajamäki 
Lassi Koivunen Eveliina Kuuskoski 
Maarit Rantanen Anu Koivumäki 
Miia Sjöman Pentti Mäkelä 
Pentti Virtanen Anu Suoniemi 
  

2) kunnanhallituksen toimikauden pituudeksi kaksi vuotta. 
 
_____ 
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 Kunnanhallitus 81 § 9.8.2021 

23 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 

 
KH 81 § Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta säädetään Jämijärven kunnan 

hallintosäännön 17 §:ssä. Jäsenten valinnan lisäksi valtuusto valitsee 
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
  
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan 
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen 
järjestämistä 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, 
pormestarin 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. 
 
Lisäksi valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §, jonka 
mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, 
jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden 
tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä 
sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä heidän joukostaan 
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

----- 
 
KV 23 §   
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
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Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja 
talouden tarkastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakuntaan viisi 
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä heidän 
joukostaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja henkilökohtaiset 
varajäsenet seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Antero Karppinen, puheenjohtaja Kreetta Alarotu 
Jonna Paattakainen, varapuheenjohtaja Antero Hautamäki 
Kristiina Kotaoja Mika Rajala 
Jarmo Huhtaniemi Aila Sällilä 
Mervi Kailasto Jari Silmunmaa 
 
_____ 
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  Kunnanhallitus 82 § 9.8.2021 

24 § SIVISTYSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 

 
KH 82 § Sivistyslautakunnan kokoonpanosta säädetään Jämijärven kunnan 

hallintosäännön 18  §:ssä, jonka mukaan sivistyslautakunnan 
toimikausi on valtuustokausi. 
  
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on 
henkilö, jonka 
  
1) kotikunta kyseinen kunta on; 
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, 
jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja 
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 
  
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan 
on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan 
palveluksessa oleva henkilö; 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan 
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa; 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos 
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa 
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
  
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 
säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskevan tasa-arvolain 4 
a §:n mukaan kunnallisissa sekä kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi sivistyslautakuntaan seitsemän 
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä heidän 
joukostaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
KV 24 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 
sivistyslautakuntaan seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset 
varajäsenet sekä heidän joukostaan lautakunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 

Päätös:  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita sivistyslautakunnan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja henkilökohtaiset 
varajäsenet seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Leena Koivunen, puheenjohtaja Eveliina Lauttalammi 
Antti Alarotu, varapuheenjohtaja Kreetta Alarotu 
Laura Koivumäki Sami Suurimaa 
Petri Koivumäki Aleksi Ranne 
Emilia Laihonen Anneli Moisio 
Petri Saloniemi Heidi Sällilä 
Anu Suoniemi Jukka Sjöman 
 
_____ 
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Kunnanhallitus 83 § 9.8.2021 

25 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 

 
KH 83 § Hyvinvointilautakunnan kokoonpanosta säädetään Jämijärven kunnan 

hallintosäännön 18  §:ssä, jonka mukaan hyvinvointilautakunnan 
toimikausi on valtuustokausi. 
  
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on 
henkilö, jonka 
  
1) kotikunta kyseinen kunta on; 
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, 
jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja 
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 
  
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan 
on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan 
palveluksessa oleva henkilö; 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan 
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa; 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos 
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa 
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
  
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 
säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskevan tasa-arvolain 4 
a §:n mukaan kunnallisissa sekä kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi hyvinvointilautakuntaan kuusi jäsentä 
sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä heidän joukostaan 
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

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

 

 
KV 25 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 
hyvinvointilautakuntaan kuusi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset 
varajäsenet sekä heidän joukostaan lautakunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita hyvinvointilautakunnan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja henkilökohtaiset 
varajäsenet seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Anu Koivumäki, puheenjohtaja Jani Tunturi 
Krista Koskinen, varapuheenjohtaja Riikka Saloniemi 
Marita Metsola Mervi Kailasto 
Toni Sorvali Minna-Liisa Milbach 
Erkki Rudenberg Seppo Leponiemi 
Mika Rajala Jukka Sjöman 
 
_____ 
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Kunnanhallitus 84 § 9.8.2021 

26 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 

 
KH 84 § Teknisen lautakunnan kokoonpanosta säädetään Jämijärven kunnan 

hallintosäännön 18  §:ssä, jonka mukaan teknisen lautakunnan 
toimikausi on valtuustokausi.   
  
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on 
henkilö, jonka 
  
1) kotikunta kyseinen kunta on; 
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, 
jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja 
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 
  
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan 
on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan 
palveluksessa oleva henkilö; 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan 
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa; 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos 
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa 
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on 
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
  
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 
säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskevan tasa-arvolain 4 
a §:n mukaan kunnallisissa sekä kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tekniseen lautakuntaan seitsemän 
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä heidän 
joukostaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

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

 

 
KV 26 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi tekniseen 
lautakuntaan seitsemän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset 
varajäsenet sekä heidän joukostaan lautakunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita teknisen lautakunnan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja henkilökohtaiset 
varajäsenet seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Mikko Salminen, puheenjohtaja Petri Gullans 
Riku Vallila, varapuheenjohtaja Timo Koivunen 
Anja-Riitta Pihlajamäki Reijo Pihlajamäki 
Eveliina Kuuskoski Susanna Maja 
Nina Niemi Rita Lahdensivu 
Pentti Mäkelä Sami Rajakallio 
Seppo Leponiemi Tuija Rudenberg 
 
_____ 
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Kunnanhallitus 85 § 9.8.2021 

27 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN 

 
KH 85 § Vaalilain 13 §:ssä säädetään, että valtuuston on asetettava kuntaan 

toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan 
keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on 
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että 
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa 
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun 
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai 
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua 
keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.  
 
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 
säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskevan tasa-arvolain 4 
a §:n mukaan kunnallisissa sekä kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. 

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

4943 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kunnan keskusvaalilautakuntaan viisi 
jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he 
tulevat jäsenten sijaan. Lisäksi kunnanhallitus esittää 
kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenten keskuudesta 
keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 

 
KV 27 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kunnan 
keskusvaalilautakuntaan viisi jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä 
siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Lisäksi 
kunnanvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta 
keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
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Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja järjestyksessä 
kutsuttavat varajäsenet seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen 
Seppo Leponiemi, puheenjohtaja 
Raimo Sällilä, varapuheenjohtaja 
Emilia Laihonen 
Heli Syrjätie 
Matti Koskensalo 
 
Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä 
Jarmo Huhtaniemi 
Tuija Rudenberg 
Matti Peurala 
Paula Karppinen 
Maarit Rantanen 

  _____  



Jämijärven kunta Päivämäärä  Sivu 
Kunnanvaltuusto 16.8.2021         55
_________________________________________________________________________________ 
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Kunnanhallitus 86 § 9.8.2021 

28 § EDUSTAJIEN VALITSEMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN 
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON 

 
KH 86 § Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) 

perussopimuksen 5 §:n mukaan PoSan ylintä päätösvaltaa käyttävät 
jäsenkunnat yhtymävaltuustossa, johon jäsenkuntien valtuustot 
valitsevat edustajansa.  
 
Yhtymävaltuustoon valitaan edustajat ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä jäsenkunnista seuraavasti: 
 
Jämijärvi 3 edustajaa 
Kankaanpää 8 edustajaa 
Karvia 3 edustajaa 
Siikainen 3 edustajaa 
Pomarkku 3 edustajaa 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p.040 830 
4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuustoon kolme edustajaa ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

----- 
 

KV 28 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Pohjois-
Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuustoon kolme 
edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuustoon edustajat ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

 
Varsinainen edustaja Henkilökohtainen varajäsen 
Josefiina Koivunen Matti Peurala 
Antero Karppinen Jonna Paattakainen 
Olli Seppälä Kati Mansikkamäki 
_____  
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Kunnanhallitus 87 § 9.8.2021 
 

29 § SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 
YHTYMÄVALTUUSTON EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN 

 
KH 87 § Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 1.1.2009/8 §:n 

mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi 
ajaksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenet kunnan asukasluvun 
väestötietolain valintaa edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun 
mukaisesti. Asukasluvultaan alle 2 001 asukkaan kunnasta 
yhtymävaltuustoon valitaan yksi jäsen. Kullekin jäsenelle valitaan 
henkilökohtainen varajäsen. 

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

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän yhtymävaltuustoon edustajan ja tälle henkilökohtaisen 
varajäsenen. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
 

KV 29 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Satakunnan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon edustajan ja tälle 
henkilökohtaisen varajäsenen. 
 

Käsittely: Satu Jokela ehdotti, että valtuusto myöntäisi kunnanhallitukselle 
oikeuden nimetä edustaja ja varaedustaja Satakunnan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustoon puolueiden 
paikkaneuvotteluiden ollessa vielä kesken.  

 
Matti Peurala kannatti Jokelan tekemää ehdotusta. 
 

Päätös: Satu Jokelan tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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Kunnanhallitus 88 § 9.8.2021 
 

30 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 

 

KH 88 § Satakunnan perussopimuksen mukaan kuntavaalien jälkeen 
muodostettavan uuden maakuntavaltuuston valitsee kuntavaalin 
maakunnallisen tuloksen mukaisesti muodostettava edustajainkokous. 
 
Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan 
edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin 
jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa neljää tuhatta asukasta 
kohti, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta 
kokonaisedustajamäärästä. Edustajainkokouksen jäsenten ja 
varajäsenten on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. Lisäksi valinnassa 
on noudatettava tasa-arvolakia. 

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

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

Satakuntaliiton edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle 
henkilökohtaisen varaedustajan. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
 

KV 30 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee Satakuntaliiton edustajainkokoukseen yhden 
edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan. 

 
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Satakuntaliiton 

edustajainkokouksen edustajaksi Timo Sorvalin ja varaedustajaksi 
Samuli Kujansuun. 
 
_____ 
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Kunnanhallitus 89 § 9.8.2021 
 

31 § EDUSTAJAN VALITSEMINEN SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN 
YHTYMÄKOKOUKSEEN 

 

KH 89 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan 
kuntayhtymän ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous, jonka 
toiminnasta päätetään tarkemmin yhtymäkokouksen työjärjestyksessä. 
Yhtymäkokouksessa on 16 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. 
 
Yhtymäkokouksessa kunnilla on ääniä seuraavasti: Eura 10, Harjavalta 
13, Honkajoki 2, Huittinen 8, Jämijärvi 2, Kankaanpää 2, Karvia 3, 
Kihniö 2, Kokemäki 7, Merikarvia 4, Nakkila 12, Pomarkku 3, Pori 2, 
Siikainen 2, Säkylä 7 ja Ulvila 11. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 
4943 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhden edustajan ja hänelle 
henkilökohtaisen varajäsenen Satakunnan koulutuskuntayhtymän 
yhtymäkokoukseen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
 

KV 31 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhden 
edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Satakunnan 
koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 
 

Käsittely: Satu Jokela ehdotti, että valtuusto myöntäisi kunnanhallitukselle 
oikeuden nimetä edustaja ja varaedustaja Satakunnan 
koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen puolueiden 
paikkaneuvotteluiden ollessa vielä kesken.  

 
Matti Peurala kannatti Jokelan tekemää ehdotusta. 
 

Päätös: Satu Jokelan tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 90 § 9.8.2021 
 

32 § SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA 

 
KH 90 § Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan 

kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta 
vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee 
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-
, sukupuoli- ja kielijakaumaa. 
 
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa 
kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka 
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana 
toimimaan lautamiehenä. 
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on 
täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka 
yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka 
virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai 
poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu 
ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
 
Tuomioistuinviraston päätöksen (TIV/67/2021 11.6.2021) mukaan 
Jämijärven kunnasta valitaan yksi lautamies Satakunnan 
käräjäoikeuteen. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 
4943 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee 

toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhden lautamiehen Satakunnan 
käräjäoikeuteen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 

KV 32 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhden 
lautamiehen Satakunnan käräjäoikeuteen. 
 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Satakunnan käräjäoikeuden 
lautamieheksi Matti Peuralan. 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 91 § 9.8.2021 
 

33 § KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA 

 
KH 91 § Kiinteistön muodostamislain 6 §:ssä säädetään, että kunnanvaltuuston 

tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä 
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
 
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset 
olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on 
lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 
4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikauttaan 
vastaavaksi ajaksi vähintään kuusi kiinteistötoimitusten uskottua 
miestä. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
 

KV 33 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi vähintään 
kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä. 
 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kiinteistötoimitusten 
uskotuiksi miehiksi Reijo Pihlajamäen, Petri Ihanamäen, Sami 
Muukkosen, Kyösti Salon, Pentti Virtasen ja Kristiina Kotaojan. 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Kunnanhallitus 92 § 9.8.2021 
 

34 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA LOUNAIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN 
POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN 

 
KH 92 § Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (15.3.1996/158) mukaan 

kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. 
Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän ja 
kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi 
neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.  
 
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi 
toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.  
 
Poliisihallitus on määritellyt Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisin 
neuvottelukunnan jäsenmäärän siten, että Turun kaupungilla on 
neuvottelukunnassa kolme (3) edustajaa ja kaikilla muilla kunnilla yksi 
(1) edustaja. Lisäksi jokaisella edustajalla on henkilökohtainen 
varajäsen. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 
4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikauttaan 
vastaavaksi ajaksi yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen 
varajäsenen Lounais-Suomen poliisin neuvottelukuntaan. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
 

KV 34 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yhden 
edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lounais-Suomen 
poliisin neuvottelukuntaan. 
 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Lounais-Suomen poliisin 
neuvottelukuntaan edustajaksi Timo Sorvalin ja henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi Maarit Rantasen. 

 
_____ 
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KUNNALLISVALITUSOHJEET 
 

Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
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 24.8.2021 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: 18, 19, 29, 31 
 

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

 


