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Jämijärven kunnan omistamien peltoalueiden vuokraus 

 

Jämijärven kunta omistaa Peijarin kylässä sijaitsevat rekisteritilat RN:o 1:368, 2:277 ja 1:370, 

joissa peltoaluetta on yhteensä 13,14 ha.  

Kyseisten peltoalueiden vuokrauksesta ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023 on pyydettyä tarjouksia 

kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla ja kuntatiedotteessa julkaistulla ilmoituksella.  

Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, joka oli tarjouspyynnön mukainen.  

Alueiden vuokrauksesta laaditaan tarjoajan kanssa vuokrasopimus. 

Hallintosäännön 28 §: kohdan 7 mukaan tulosalueiden päälliköt päättävät kiinteän ja 

irtaimen omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta enintään viideksi vuodeksi silloin, 

kun sopimuksen vuotuinen arvo on korkeintaan 5 000 euroa. 

Liitteenä tarjouspyyntö ja saapunut tarjous. 

 

Päätös: Jämijärven kunnan omistamien rekisteritilojen RN:o 1:368, 2:277 ja 1:370 peltoalueet 

vuokrataan Maatalousyhtymä Tasala Jari ja Tomille 3 500,00 euron vuosivuokran mukaan, 

sekä muutoin tarjouspyynnön ja vuokrasopimuksen mukaisesti. 

 

 

 

 Noora Nieminen 

 Talous- ja hallintopäällikkö 

 

 Jakelu: 

 Maatalousyhtymä Tasala Jari ja Tomi 

 Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola 

 Hallintosihteeri Sirpa-Liisa Ritakorpi 
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Oikaisuvaatimus 
§ 8 

 
Oikaisuvaatimusohje 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven kunnanhallitus.  
Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: 
Jämijärven kunnanhallitus 
Peijarintie 5 A 
38800 Jämijärvi 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Tiedoksisaanti 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  
Päätös on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti 
26.11.2021. 
 
Oikaisuvaatimus 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, 
sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. 
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi 
kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa 
koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. 
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

 

 

 

 


