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142 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

143 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antti Lähteen-
mäki ja Maarit Rantanen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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144 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Satasote 
Satasote VATE:n pöytäkirjanote 81 § / 5.10.2021: Siirtyvien vuokraso-
pimusten vuokratasojen tarkistaminen 26.10.2021 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 205 § / 25.10.2021: Toiminnan ja ta-
louden katsaus 1-9 kk / 2021 27.10.2021 
- Karvian kunta 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 204 § / Ympäristöterveydenhuollon 
järjestäminen 28.10.2021 
- Aluehallintovirasto 
Ohjauskirje: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ehkäisevä päih-
detyö on kunnan lakisääteistä perustyötä 1.11.2021 
- Porin kaupunki 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 37 § / 
26.10.2021: Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausirapor-
tointi 2021, syyskuu 1.11.2021 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjanote 40 § / 
26.10.2021: Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunni-
telma vuosille 2022-2023 2.11.2021 
- Satakuntaliitto 
Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 154 § / 18.10.2021: Ilmastotyön 
vahvistaminen Satakunnassa-hankehakemus 2.11.2021 

 
2. Pöytäkirjat: tekninen lautakunta 5/2021, hyvinvointilautakunta 
6/2021 
3. Viranhaltijapäätökset: - 
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaksi kiinteistönluovutusilmoitusta 
(ajalta 26.10.-31.10.2021) 

 
 
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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145 § VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2022 
ALUEVAALEJA VARTEN 

 
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajan-
jakso on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022. Vaalilain 
15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetet-
tava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, joka huolehtii vaali-
päivän äänestyksen toimittamisesta, sekä laitoksessa toimitettavaa en-
nakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.  
 
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava 
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja 
vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.  
 
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kelpoisuusehdot ovat tiivistetysti 
seuraavat: 
 
Vaalilautakunta 
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaali-
kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsen-
ten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asetti-
vat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaali-
piirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdo-
kas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 
§:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan sovel-
taa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huoli-
matta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan ni-
metä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.  
 
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakun-
nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty 
voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva aluevaalien ehdok-
kaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 
momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana. 
 
Vaalitoimikunta 
 
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaali-
kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsen-
ten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asetti-
vat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaali-
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piirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla vaa-
lien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhem-
pansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä 
hyvinvointialueessa tahansa: esimerkiksi hyvinvointialueella A ehdok-
kaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi mis-
sään kunnassa. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että 
vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voi-
daan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyyn-
nöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimikuntiin, jäseniksi 
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia hen-
kilöitä.  
 
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikun-
nan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty 
voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä. 

 
Tasa-arvolain mukaisesti sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava nai-
sia ja miehiä kumpaakin vähintään 40%. Vaalilautakuntien ja vaalitoimi-
kuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on 
ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus päättää  

1) asettaa Jämijärven äänestysaluetta varten vaalilautakunnan sekä ni-
meää siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jä-
sentä sekä viisi varajäsentä 

2) asettaa laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten vaalitoimi-
kunnan sekä nimeää siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
yhden muun jäsenen sekä kolme varajäsentä. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja päätti nimetä 

vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajat, varapuheenjohta-
jat, jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: 
 
Vaalilautakunta: 
1. Jari Silmunmaa, puheenjohtaja 
2. Juho Alatalo, varapuheenjohtaja 
3. Leena Koivunen 
4. Nina Niemi 
5. Paavo Aalto 
 
Varajäsenet 
1. Sami Rajakallio 
2. Liisa Leinonen 
3. Pentti Virtanen 
4. Anu Koivumäki 
5. Johanna Ihanamäki 



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 15.11.2021 210 
_____________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

6. Pentti Mäkelä 
 
Vaalitoimikunta: 
1. Jari Silmunmaa, puheenjohtaja 
2. Kati Mansikkamäki, varapuheenjohtaja 
3. Paavo Aalto 
 
Varajäsenet 
1. Juho Alatalo 
2. Liisa Leinonen 
3. Sami Rajakallio 
 
_____ 
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146 § SITOUTUMINEN TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS HANKKEESEEN 

 
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on toiminut Satakuntaliiton hallin-
noimana ja Satasoten johtoryhmän sekä Satasoten palvelurakenneryh-
män ohjauksessa kesästä 2020 alkaen. Toukokuussa 2020 kerättiin kai-
kilta Satakunnan kunnilta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) edellyttä-
mät sitoutumisvahvistukset hankkeeseen ja näille sitoumuksille pyydetään 
nyt jatkoa.  
 
STM järjesti 15.10.2021 päättyen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskes-
kus -ohjelman täydentävän valtionavustuksen haun vuonna 2020 myön-
netyille valtionavustushankkeille. Avustuksella on tarkoitus jatkaa ja laa-
jentaa käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen 
tilanteen mukaisesti. Täydentävässä valtionavustushaussa painotettiin 
erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuol-
lossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kun-
toutuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset vuo-
den 2021 lopussa. Hankeaika jatkuu tässä vaiheessa vuoden 2023 lop-
puun.  
 
Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat 
vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjel-
man mukaista valtioavustusta ja näin ollen hakijana Satakunnan osalta 
toimi Satakuntaliitto. Vuoden 2023 alussa hanke siirtyy Satakuntaliitolta 
Satakunnan hyvinvointialueen hallinnoitavaksi.  
 
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman rahoitus tulee täysimääräisesti val-
tiolta. Rahoituksessa ei edellytetä kunnilta tai kuntayhtymiltä omarahoitus-
osuutta. Satakunnan mahdollinen osuus kansallisesta kokonaisrahoituk-
sesta on 4,38 % eli noin 6,1 milj. euroa. Päivitetty hankesuunnitelma kat-
taa kaikki Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman keskeiset sisällöt:  
 
- hoitotakuun tiukentuminen,  
- lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma,  
- koronapandemian aiheuttama tuen tarve,  
- maksuton ehkäisy, - sosiaalihuollon kehittämisohjelma, 
- toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä  
- ikääntyneiden palveluiden kehittäminen.  
 
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu niin, että ne vastaavat mahdollisim-
man hyvin kansallisiin Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteisiin, 
Satakunnan ja STM:n maakuntaneuvotteluissa 22.1.2020 nostettuihin Sa-
takunnan keskeisiin kehittämistarpeisiin sekä hyvinvointialueen valmiste-
lun tärkeimpiin sisältökehittämisen tarpeisiin. Satakuntaliiton nimissä jätet-
tiin maakunnan sote-toimijoiden laajassa yhteistyössä valmistelema ja 
Satasoten palvelurakenneryhmän sekä Satasoten johtoryhmän (johtoryh-
män käsittely oli 28.10.2021) käsittelemä hakemus Tulevaisuuden sote-
keskus hankkeen täydentävästä valtionavustuksesta 15.10.2021 STM:lle.  



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 15.11.2021 212 
_____________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

STM edellyttää hankehakuun menneiden hankehakemusten osalta alu-
een kuntien ja sote-kuntayhtymien sitoutumista, joka pyydetään sen toi-
mielimen päätöksenä, joka kunkin organisaation oman hallintosäännön 
mukaisesti saa antaa ko. organisaatiota koskevia sitoumuksia.  
 
Satakuntaliitto pyytää Satakunnan kuntia ja sote-kuntayhtymiä käsittele-
mään sitoutumisensa STM:n hankehakuun Satakunnasta toimitettuun Tu-
levaisuuden sote-keskus –hankkeen jatkorahoitushakemukseen siten, 
että sitoutumispäätökset voidaan toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön 
viimeistään 30.11.2021.  
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus päättää tehtäväalueensa 
hankkeisiin osallistumisesta. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää Jämijärven kunnan sitoutuvan Tulevaisuuden 
sotekeskus-hankkeeseen ja STM:n hankehakuun Satakunnasta toimitet-
tuun hankkeen jatkorahoitushakemukseen. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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147 § SELVITYKSEN KÄYNNISTÄMINEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN 
PERUSPÄÄOMAN TILANTEESTA HYVINVOINTIALUEILLE SIIRRYTTÄESSÄ 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa (jäljem-
pänä sote-uudistus) vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämi-
sestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudistuksessa sairaanhoitopiirien 
tase-erät siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Yksi keskeinen tase-
erä on vieras pääoma ja sen osalta erityisesti pitkäaikaiset lainat. Sata-
kunnan sairaanhoitopiirin asukaslukuun suhteutettu lainakanta on moniin 
muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna melko pieni. Yhtenä keskeisenä 
syynä tähän on menettely, jolla sairaanhoitopiirin investoinnit on rahoi-
tettu. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat käytännössä maksaneet inves-
tointien lainanlyhennykset vuosittain ja kirjanneet ne omassa kirjanpidos-
saan investointimenoiksi ja kuntayhtymäosuuksien lisäykseksi. Sairaan-
hoitopiirin taseessa maksuerät on kirjattu peruspääoman lisäykseksi. 
Koska tehdyt investoinnit on sairaanhoitopiirin taseessa kirjattu pysyvien 
vastaavien lisäykseksi täysimääräisesti niin, että nuo lainanlyhennyserät 
eivät ole olleet rahoitusosuuksia investointeihin, ovat jäsenkunnat maksa-
neet investoinnit myös palveluhinnastoon perustuvan jäsenkuntalaskutuk-
sen kautta poistojen katteena. Menettely on johtanut käytännössä pitkällä 
aikavälillä siihen, että sairaanhoitopiirin maksuvalmius on vahvistunut ja 
lainanoton tarve vastaavasti vähentynyt. 
 
Menettely perustuu alla oleviin sairaanhoitopiirin perussopimuksen koh-
tiin: 
 
18 
 
Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toimin-
nan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakus-
tannukset. 
 
Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kus-
tannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset pois-
tot ja koron sijoitetulle pääomalle. 
 
21 
 
Investointien ja pitkäaikaisen vieraan pääoman rahoitus 
 
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta yhtymävaltuuston erikseen 
päättämien investointien ja vieraan pääoman lyhennysten rahoitukseen 
valtionosuutena, jäsenkunnan oman pääoman ehtoisena sijoituksena tai 
lainana jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta. Investointien ja vieraan pää-
oman lyhennysten rahoitus korottaa kuntayhtymän peruspääomaa ja kun-
kin kunnan osuutta peruspääomasta. 
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Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investointien rahoittamiseen otetun 
lainan lyhennykseen merkitään erikseen sairaanhoidon tai sosiaalipalve-
luiden peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi. 
 
Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jäsen-
kuntien vastuulla. 
 
Sairaanhoitopiirin peruspääoma on määritelty ensimmäistä kertaa 
1.1.1997, kun uusi kirjanpitolaki astui voimaan. Sen jälkeen kuntien mak-
samat osuudet investointeihin ja lainanlyhennyksiin on kirjattu lähes vuo-
sittain edellä mainitulla periaatteella. Liitteenä alustava selvitys peruspää-
oman muodostumisesta vuodesta 1997 alkaen. 
 
Sote-uudistuksen yhteydessä kunnat joutuvat alaskirjaamaan omista ta-
seistaan kuntayhtymäosuudet. Niistä merkittävin osa on muodostunut 
edellä mainituista investointien rahoitusosuuksista. Kuntien kannalta tilan-
netta on helpotettu niin, että kirjausta ei tehdä yli- /alijäämätilille vaan suo-
raan kunnan peruspääomaa vastaan. Alijäämää tästä ei tämän vuoksi ai-
heudu. Kunnan oma pääoma kuitenkin pienenee. 
 
Kuntien taseessa olevat lainat, jotka on käytännössä otettu sairaanhoito-
piirin lainanlyhennyseriä varten, jäävät taas kokonaan kuntien rasitteeksi. 
Tämän vuoksi tulee nopeasti laatia perusteellinen selvitys siitä, mitä talou-
dellisia vaikutuksia edellä mainitulla investointien rahoitusjärjestelmällä on 
ollut sairaanhoitopiirin taloudelliseen asemaan ja erityisesti sen lainamää-
rään. Lisäksi tulee selvittää, kohteleeko sote-uudistus juuri tämän asian 
osalta Satakunnan kuntia eriarvoisesti verrattuna muihin kuntiin. 
 
Sairaanhoitopiirin tulee laatia asiasta selvitys yhdessä vastuullisen tilintar-
kastajansa kanssa. Mikäli selvitys osoittaa, että Satakunnassa käytössä 
ollut investointien rahoitusmalli aiheuttaa sote-uudistuksen yhteydessä 
jäsenkuntien taloudelle merkittävän negatiivisen vaikutuksen, tulee sai-
raanhoitopiirin laatia esitys peruspääomaosuuksien palauttamisesta jä-
senkunnille ja pyytää menettelystä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 
lausunto. 
 
Sosiaali- ja terveystoimi toimialana on kunnanhallituksen vastuualuetta, 
joten asia kuuluu hallintosäännön 26 §:n mukaan sille.  
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus esittää Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitukselle, 
että sairaanhoitopiirin tulee välittömästi käynnistää peruspääoman osalta 
esittelytekstissä kuvattu selvitys. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
_____ 
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148 § LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LUONNOKSESTA HALLITUKSEN 
ESITYKSEKSI KAAVOITUS- JA RAKENTAMISLAIKSI 

 
Ympäristöministeriö pyytää 7.12.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. 
Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva 
maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyynnön kohteena on ympäristömi-
nisteriön ehdotus uutta kaavoitus- ja rakentamislakia koskevaksi hallituk-
sen esitysluonnokseksi. 
 
Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 
alussa. Ympäristöministeriön lausuntopyynnön mukaan: 
 

Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia 
maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana ja myös nä-
köpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella kaa-
voitus- ja rakentamislailla parannettaisiin sääntelyn vaikutta-
vuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen 
sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, luonnon moni-
muotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun paranta-
miseksi sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja 
tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollista-
miseksi. 
 
Esityksen päätavoitteita ovat hallitusohjelman mukaisesti hiili-
neutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvista-
minen sekä rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaa-
tion edistäminen. Tavoitteena on lisäksi muun muassa edis-
tää kaavaprosessin sujuvuutta, vahvistaa kuntien maapolitiik-
kaa, parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia, edistää 
rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaa-
tetta ja sähköistä asiointia sekä luoda rakennetun ympäristön 
valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin 
maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätokset ja prosessit 
tukeutuvat. 
 

Uudistuksella on verkkosivut: https://mrluudistus.fi/ 
 
Lausuntopyynnön liitteenä olevassa kuntaliiton kirjeessä jätetään asiasta 
eriäviä näkemyksiä. Lausuma on oheismateriaalina. Lausuman yhteenve-
dossa todetaan: 
 

Lakiluonnos sisältää lukuisia ehdotuksia, jotka tarkoittaisivat 
kuntien kannalta raskaampia menettelyitä, prosessien hidas-
tumista, selvitysvelvoitteiden laajentumista sekä lisäresur-
soinnin tarpeen. Lakiluonnos sisältää myös ehdotuksia, jotka 
sääntelyn selkeyttämisen asemesta aiheuttaisivat epäsel-

https://mrluudistus.fi/


Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 15.11.2021 216 
_____________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

vyyttä lain soveltamisessa. Lakiluonnoksen kokonaisvaikutuk-
sia kuntakentän toimintaan ja talouteen ei ole huomioitu ja 
arvioitu asiamukaisesti.  
 
Lakivalmistelussa tulisi kiinnittää huomiota eri lakiuudistusten 
yhteisvaikutuksiin ja huolehtia, että valmistelussa noudate-
taan hallitusohjelman kirjausta kuntien maapolitiikan vahvista-
misesta ja kuntien kaavamonopolin säilyttämisestä. Ehdotetut 
muutokset vaikeuttaisivat kuntien edellytyksiä huolehtia kes-
tävästä yhdyskuntien kehittämisestä.  
 
Kuntaliiton näkemyksen mukaan nykyinen maankäyttö- ja ra-
kennuslaki on kuntien näkökulmasta edelleen varsin toimiva, 
eivätkä luonnoksessa esitetyt muutokset yhteisvaikutuksel-
taan näyttäisi olevan omiaan sitä parantamaan. 
 

Lausumassaan kuntaliitto on kriittinen myös valmisteluprosessia kohtaan: 
 

Kuntaliitto haluaa lausua näkemyksensä jossain määrin poik-
keuksellisesta lainvalmisteluprosessista. Huolimatta työryh-
mävalmistelusta lausuntokierroksella lausunto annetaan ym-
päristöministeriön lakiluonnoksesta. Lausuntoa ei siten an-
neta työryhmän työn tuloksesta. Työryhmä ei tule valmistele-
maan asettamiskirjeessä sen tehtäväksi annettua ehdotusta 
uudeksi laiksi, vaan lakiluonnoksen valmistelu jatkuu lausun-
tokierroksen jälkeen virkatyönä ympäristöministeriössä. 
 

Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus antaa lähtökohtaisesti 
kunnan lausunnot.   
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että ympäristöministeriön luonnos 
hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi vaikuttaa olevan val-
misteltu tavalla, joka ei ole omiaan ottamaan huomioon asiaan liittyviä 
merkittäviä yhteiskunnallisia tarpeita ja näkemyksiä. Edelleen on ilmeistä, 
että uudistuksen tavoitteista puuttuu olennaisia tavoitteita, joita sillä olisi 
pitänyt olla, kuten elinvoiman kehittäminen. Uudistus lisäisi byrokratiaa 
eikä asetettujenkaan tavoitteiden edistyminen ole luonnoksen perusteella 
uskottavaa. Jämijärven kunnanhallituksen kanta on, että uudistuksen val-
mistelu pitää käynnistää alusta tai hylätä uudistus kokonaan.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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149 § LAUSUNTO SATAKUNTA-STRATEGIAKOKONAISUUDEN LUONNOKSESTA 2 

 
Satakunnan maakuntahallitus on pyytänyt Satakuntaliiton sidosryhmiltä 
lausuntoa Satakuntastrategian luonnoksesta 2.  
 
Satakunta-strategia muodostuu vuoteen 2050 tähtäävästä pitkän aikavä-
lin maakuntasuunnitelmasta, lähivuosien kehitystarpeita määrittelevästä 
maakuntaohjelmasta 2022–2025 ja maakuntaohjelman ympäristöselos-
tuksesta. Satakuntastrategiaan kytkeytyy myös EU:n edellyttämä Sata-
kunnan älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027. Satakunta-strate-
gian luonnos 2 on nähtävillä Satakuntaliiton nettisivuilla: https://sata-
kunta.fi/aluekehitys/strategiat-ja-ohjelmat/satakunta-strategia/ ja on esi-
tyslistan liitteenä. 
 
Strategia-kokonaisuuden johdannossa kuvataan asiakirjan merkitykselli-
syyttä seuraavasti: 
 

Maakunnan suunnittelu edellyttää strategisen maakuntasuun-
nitelman ja maakuntaohjelman sekä alueiden käytön suunnit-
telun yhteen niveltymistä ja tiivistä vuorovaikutusta. Maakun-
taohjelma ja maakuntakaava ja maakuntaohjelma toteuttavat 
maakuntasuunnitelman sisältöjä ja ovat toisiaan täydentäviä 
asiakirjoja. Maakuntakaavalla konkretisoidaan maakunta-
suunnitelmassa ilmaistua maakunnan pitkän tähtäimen tahto-
tilaa ja luodaan alueidenkäytölliset edellytykset tavoitetilan 
toteuttamiseksi. 
 

Johdannossa kuvataan myös sitä, että työssä on erittäin laajasti ollut si-
dosryhmien edustusta mukana.  
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus antaa lähtökohtaisesti 
kunnan lausunnot. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että:  
 
Valmistelutyö on ollut kiitettävän laaja-alaista. Maakuntaohjelman toimin-
talinjat alakohtineen vaikuttavat johdonmukaiselta kokonaisuudelta ja 
niissä on tasapuolisesti tärkeitä teemoja.  
 
Maakuntasuunnitelman 2050 ohjaavista periaatteista vastuullisuus on 
selkeä kokonaisuus, kun taas ”ilmastonmuutos” tai sen huomioiminen kai-
kessa sisältyy oikeastaan varsinaisena ohjaavana periaatteena olevaan 
vastuulliseen ja kestävään toimintaan. On kuitenkin ymmärrettävää, jos 
termiä on syytä käyttää hallinnollisista syistä tällaisessakin kohdassa.  
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Maakuntaohjelmasta tulee selkein kuva strategian tavoitteista, keinoista 
ja periaatteista. Maakuntaohjelman kuuteen toimintalinjaan liittyy viisi läpi-
leikkaavaa teemaa. Ne kylläkin vaikuttavat olevan keinoja, jotka sopivat 
toimintalinjoissa olevien teemojen tavoitteluun. Läpileikkaavista teemoista 
esimerkiksi resurssiviisauteen on hienosti puettu luonnonarvojen ja mui-
den tavoitteiden yhdistäminen. Kansainvälistymisen läpileikkaava teema 
saisi näkyä vahvemmin toimintalinjoissa. Tuotannon ja jatkojalostuksen 
ketjut ovat kansainvälisiä, monilla koulutusaloilla kansainvälisyys on siis 
elinehto työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ajatellen, matkailussa 
kansainvälisyyteen pitäisi vahvemmin päästä ja yritystoiminnan kasvulle 
kansainvälinen liiketoimintaosaaminen on hyvin tärkeä teema. Kansainvä-
lisyyskokemuksia voi pitää myös inhimillisen kehityksen kannalta tärkeinä.  
 
Ympäristöselostuksen osalta on epäselvää miltä osin kyse on selostuk-
sesta ja miltä osin linjauksista. Selostuksen alussa kerrotaan, että selos-
tuksen pitäisi sisältää suunnitellut toimenpiteet, joilla estetään ympäris-
tölle merkittävät haitalliset vaikutukset. Jos näitä toimenpiteitä on selos-
tuksessa, niin ei ole selvää, mitä ne ovat ja että päätetäänkö niistä tässä 
yhteydessä. 
 
Maakuntasuunnitelman skenaario-osio vaikuttaa olevan aiheettoman 
maaseutukriittinen. Ensinnäkin siellä nousee virheellisesti maatalous ai-
noana rehevöittävien päästöjen lähteenä. Toiseksi, maaseutu ei autioidu 
lopullisesti, elleivät maatalous ja muu tuotannollinen toiminta ja halu asua 
maaseudulla kaikki kokonaan lopu. Yhtä hyvin voisi olla sellainen skenaa-
rio, jossa kaupungit autiotuvat kokonaan, kun kauppa lähes kokonaan ja 
ei-tuotannollisesta työstä suuri osa tapahtuu verkon välityksellä eikä ke-
nenkään tarvitse asua kaupungissa. Skenaariotyön tuloksien liittäminen 
käsittelemättömänä osaksi strategia antaa liian helposti yksittäisten ajatte-
lijoiden subjektiivisille näkemyksille liikaa painoarvoa. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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150 § SISÄISEN VALVONNAN OHJEEN HYVÄKSYMINEN 

 
Jämijärven kunnan hallintosäännön 91 ja 92 §:ien mukaan kunnanhallitus 
vastaa sisäisestä valvonnasta ja sen ohjeistamisesta. Em. asiakohtien li-
säksi 78 § edellyttää sisäisen valvonnan ohjetta.  
 
Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja 
sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ul-
koisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Si-
säinen valvonta ja sisäisen valvonnan ohje ovat siis myös johtamisen 
apuväline. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on myös 
mm. edistää strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saa-
vuttamista ja riskien ennaltaehkäisyä ja hallintaa.  
 
Jämijärven kunnan sisäisen valvonnan ohje on päivitetty viimeksi edelli-
sen hallintosäännön voimassa ollessa ja kaipaa yhdenmukaistamista hal-
lintosäännön kanssa. Voimassa oleva ohje on oheismateriaalina.  
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sisäisen valvonnan ohjeen. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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Tekninen lautakunta 28 § 21.10.2021 

151 § JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN 

 
Tekninen lk. 28 § Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin teh-

dään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.  
 
Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttö-
maksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden 
määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja 
perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liit-
tymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen 
kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteutta-
misen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemäri-
laitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä 
liittymismaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.  
 
Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavä-
lillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä 
enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja 
tasapuoliset. 
  
Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 
(6.11.2017, 69 §) hyväksymän päätöksen mukaisesti 2,26 €/m³ (alv 0 %). 
  
Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi n. 10 %:a. Uusi jäteve-
den käyttömaksu on korotuksen jälkeen 2,49 €/m³ (alv 0 %). 
 
Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään 2,49 
€/m³ (alv 0 % ), aiemmin 2,26 €/m³ (alv 0 %). 
 
Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään 
11,04 €/m³ (alv 0 %), perittävä taksa aiemmin 10,04 €/m³ (alv 0 %). 
 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen ko-
rotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kun-
nanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lau-
takunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.1.2022. 
 

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen ko-
rotukset päätösehdotuksen mukaisesti ja esittää niitä edelleen kunnanhal-
lituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 
 -----  
 
 
KH 151 § Hallintosäännön 26 §:n mukaisesti tehtäväalueen taksojen määrääminen 

kuuluu lautakunnalle. Kuitenkin valtuusto päättää 83 §:n mukaan taksojen 
ja maksujen yleisistä perusteista.   
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 Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus 

1. toteaa, että jäteveden käyttömaksut tulevat voimaan teknisen lau-
takunnan käsittelemän suuruisena teknisen lautakunnan käsittelyn 
johdosta, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy maksujen määräytymi-
seen kohdistuvat perusteet. 

2. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy teknisen 
lautakunnan esittelytekstissä esitetyt maksujen määräytymisen pe-
rusteet. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
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Tekninen lautakunta 30 § 21.10.2021 

152 § EKOMAKSUTAKSA 

 
Tekninen lk. 30 § Jätehuollon kehittämisestä ja hallinnoimisesta, jäteneuvonnasta, jätteiden 

hyötykäytön järjestämisestä ja kotitalouksien vaarallisten jätteiden vas-
taanotosta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kunnalla on oikeus pe-
riä jätteen haltijoilta jäljempänä tarkoitettua ekomaksua. 
 
Ekomaksu on asuntokohtainen jätehuollon perusmaksu, jolla katetaan 
kuntalaisille tarjottavista maksuttomista palveluista aiheutuneet kustan-
nukset.  
  
Talousarvion vuodelle 2021 laadinnan yhteydessä on valmisteltu ekomak-
sun käyttöönottoa jämijärveläisille kotitalouksille ja loma-asunnoille. Ker-
ran vuodessa laskutettavalla ekomaksulla katettaisiin hyöty- ja vaarallis-
ten jätteiden vastaanotto- ja käsittelykuluja 1.1.2022 alkaen. 
 
Ekomaksu perustuu jätelain 78 §:ään. Ekomaksulla katetaan Jämijärvellä 
kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja muovin vastaanotto sekä lääkejät-
teiden vastaanotto apteekissa. Ekomaksutuloilla olisi mahdollista kattaa 
myös jatkossa laajempaa hyötyjäteverkostoa, esim. Jämijärven Suuri-
maalle ja Jämin alueelle. Lisäksi ekomaksulla katetaan osa jäteneuvon-
nan kuluista. 
 
Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa syksyllä kiinteistön omistajalta. 
Kiinteistön omistajatieto perustuu kiinteistöjärjestelmän kesäkuun 1. päi-
vän omistajatietoon. 
  
Ehdotus Jämijärven kunnan ekomaksutaksaksi 1.1.2022 alkaen: 
  
Jämijärven ekomaksutaksaesitys, arvonlisävero laskettu voimassa olevan 
arvonlisäveron mukaan (24%). 
 
Muistutuslaskun lähettämisestä peritään 5 euron suuruinen muistutus-
maksu (alv 0 %). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinteistötyyppi Ekomaksu, 

alv 0 % 

Ekomaksu, 

alv 24 % 

Omakotitalot ja alle kymmenen 

asunnon kiinteistöt/asunto 

15 18,60 

Kymmenen ja sitä useamman asun-

non kiinteistöt/asunto 

15 18,60 

Vapaa-ajan asunnot 7,50 9,30 
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Jämijärvellä oli kotitalouksia 812 kpl:tta vuonna 2019 ja vapaa-ajanasun-
toja 370 kpl. Näillä talousmäärillä vuosittainen tulo ekomaksusta olisi yh-
teensä 14.955 € (alv 0%).  
 
Joka toinen vuosi järjestetyistä vaarallisten jätteiden keräyksistä aiheutu-
nut kustannus on 5000 – 8000 € (alv 0%). Vuonna 2020, kuntalaisten toi-
veesta hankittu muovipuristin kustantaa vuodessa 3500 € + tyhjennykset.  
 
Jätehuoltolain tehtävä on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön 
kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja 
jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, var-
mistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. Kunnan tulee 
omalta osaltaan olla toimija, joka kannustaa kierrättämiseen, tuottaa mah-
dollisimman hyvin kierrätettävien jätteiden keräystä ja ylläpitää kierrätys-
palveluja kuntalaisille.  
Jätehuollosta perittävillä maksuilla katetaan ainoastaan jätehuollosta syn-
tyviä kustannuksia, ja tavoite on, että jätehuollon kustannukset katetaan 
jätehuollon tuloilla.  
 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
ekomaksutaksan hyväksymistä ja käyttöönottoa 1.1.2022 alkaen. 

 
Päätös: Tekninen lautakunta keskusteli ekomaksusta ja Pentti Mäkelä esitti, että 

myös vapaa-ajan asunnoilta perittäisiin sama maksu kuin vakituisilta 
asunnoilta, eli 15 € / vuosi.  
Jäsen Eveliina Kuuskoski esitti, että Jämijärveläisten omistamilta vapaa-
ajan asunnoilta perittäisiin ehdotuksen mukainen maksu ja ulkopaikka-
kuntalaisilta 15 €. Puheenjohtaja ehdotti että lautakunta äänestää uusista 
ehdotuksista ja Pentti Mäkelän esitystä kannattivat, muut paitsi Eveliina 
Kuuskoski. Eveliina Kuuskosken esittämää ehdotusta kannatti Seppo Le-
poniemi. Äänestyksen mukaan tekninen lautakunta esittää kunnanhalli-
tukselle ja edelleen valtuustolle ekotaksan käyttöönottoa seuraavasti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sekä käyttöönottoa 1.1.2022 alkaen. 
 
-----  
 

 
 

Kiinteistötyyppi Ekomaksu, 

alv 0 % 

Ekomaksu, 

alv 24 % 

Omakotitalot ja alle kymmenen 

asunnon kiinteistöt/asunto 

15 18,60 

Kymmenen ja sitä useamman asun-

non kiinteistöt/asunto 

15 18,60 

Vapaa-ajan asunnot 15 18,60 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
 
KH 152 § Hallintosäännön 26 §:n mukaisesti tehtäväalueen taksojen määrääminen 

kuuluu lautakunnalle. Kuitenkin valtuusto päättää 83 §:n mukaan taksojen 
ja maksujen yleisistä perusteista.  

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
  
 Kunnanhallitus: 

1. esittää kunnanvaltuustolle, että ekomaksua aletaan periä 
2. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy tekni-

sen lautakunnan esittelytekstissä esitetyt maksun määräytymi-
sen perusteet 

3. toteaa, että ekomaksu tulee voimaan teknisen lautakunnan käsit-
telemän suuruisena teknisen lautakunnan käsittelyn johdosta, 
mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy maksun käyttöönoton ja mak-
sun määräytymisen perusteet. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 145, 146, 150 

 

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. 

 

Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus 

panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä 

oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. 

 

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 18.11.2021 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 
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Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  

Puhelinnumero: 02 572 970  

 

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: 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


