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153 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Miia Sjöman ja 
Pentti Virtanen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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155 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 232 § / 22.11.2021: Toiminnan ja ta-
louden katsaus 1-10 kk / 2021 22.11.2021 
Yhtymähallituksen pöytäkirjanote 233 § / 22.11.2021: Sairaanhoitopii-
rin peruspääomaan liittyvän selvityksen käynnistäminen 23.11.2021 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 29 § / 8.11.2021: Vuoden 2021 ta-
lousarvion tarkistaminen 23.11.2021 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 30 § / 8.11.2021: Satakunnan sai-
raanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös ajalle 1.1.2022-
31.12.2022 23.11.2021 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 33 § / 8.11.2021: Jatkohoidon odo-
tusmaksu vuonna 2022 23.11.2021 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 31 § / 8.11.2021: Sairaanhoitopiirin 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja vuoden 2022 talousar-
vion sekä investointisuunnitelman hyväksyminen 24.11.2021 
Yhtymävaltuuston pöytäkirjanote 35 § / 8.11.2021: Satasairaalan stra-
tegia 2021 – 2022 23.11.2021 
- Aluehallintovirasto 
Liikuntapaikkarakentamisen ohjekirje 25.11.2021 

 
2. Pöytäkirjat: - 
3. Viranhaltijapäätökset: - 
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaksi kiinteistönluovutusilmoitusta 
(ajalta 1.11.-19.11.2021) 

 
 
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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156 § VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023-2024 TALOUSSUUNNITELMA 

 
Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun 
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousar-
vio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). 
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.  
 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kunta-
strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta-
lousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin 
toiminnan ja talouden tavoitteet.  
 
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta-
seeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa 
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tu-
lee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla ali-
jäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.  
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät 
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate-
taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa 
sekä investointi- ja rahoitusosa.  
 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.  
 
Lautakunnat ovat antaneet talousarvioesityksensä jotka ovat koottuna liit-
teessä olevaan talousarvioluonnokseen. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542, talous- ja 
hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  

1) kunnanvaltuusto hyväksyy käytöstä poistuvan keskuskoulun kertapois-
ton jaksottamisen siten, että vuoden 2021 aikana tehdään 275 000 eu-
ron poisto 

2) kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvio- ja talous-
suunnitelmaesityksen. 

 
Käsittely: Kunnanjohtaja esitti, että talousarvioon tehdään seuraavat muutokset: 

- Viemärilaitoksen tulosalueen perusmaksun käyttöönottoa koskeva 
tavoite poistetaan ja sen tilalle kirjataan tavoitteeksi ”aiempaa pie-
nempi toimintakate” ja mittariksi ”toteumavertailu 2021/2022”. 
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- Yleisten alueiden tulosalueen strategisen päämärän ”Kaavoituk-
sella rakentamisedellytysten parantaminen” tavoite vuodelle 2022 
muutetaan muotoon ”Perhepuiston laajennuksen kaavoitus” ja mit-
tariksi ”Toteutettu/ei toteutettu”.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyssä tehdyin muutoksin. 
 

----- 
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157 § VALTUUSTOALOITTEET OSALLISTUVASTA BUDJETOINNISTA JA OPETUKSEN 
LUONTO-TEEMASTA 

 
Jämijärven kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloi-
tetta, jotka koskivat osallistuvaa budjetointia ja luonto-teeman vahvista-
mista opetussuunnitelmassa. Molemmat aloitteet edellyttävät määrära-
hoja, osallistuva budjetointi 10 000 euron lisämäärärahaa ja luonto-tee-
man vahvistaminen 5 000 euron lisämäärärahaa. 
 
Kunnan valtuustokauden strategian valmistelussa luonto-teema on ollut 
vahvasti esillä samoin kuin kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen. Kun-
nanhallituksen kokoukselle 29.11.2021 annettu talousarvioluonnos sisäl-
tää 15 000 euron määrärahan aloitteista esitetyn toteuttamiseksi. Määrä-
rahojen käytössä huomioidaan, ettei niillä toteuteta sellaista, joka olisi 
muutenkin ollut tarkoitus toteuttaa. 
 
Hallintosäännön 34 §:n opetukseen painotuksiin liittyvät asiat kuuluvat si-
vistyslautakunnan ratkaistavaksi. Osallistuva budjetointi voi edellyttää toi-
mia miltä tahansa toimialalta, joten asia kuuluu kunnanhallituksen toi-
mialaan hallintosäännön 29 §:n mukaan. 
 
Valtuustoaloite osallistuvasta budjetoinnista on liitteenä 157.1 ja valtuus-
toaloite luonto-teeman vahvistamisesta opetussuunnitelmaan on liitteenä 
157.2. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

1) Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi aloittei-
den johdosta tehdyt toimenpiteet. 
2) Kunnanhallitus lähettää luonto-teemaan liittyvän aloitteen sivistyslauta-
kunnan käsiteltäväksi. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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158 § LAUSUNTO POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄN 
TALOUSARVIOLUONNOSTELUSTA 

 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (PoSa) pyytää talousar-
violuonnoksestaan lausuntoja 3.12.2021 mennessä. Talousarvioluonnos-
telun mukaan Jämijärven kunnan osuus rahoituksesta olisi 4 371 863 eu-
roa, joka on 1,17 % enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Vuoden 
2021 talousarvio pitää ennusteiden mukaan hyvin paikkansa kokonais-
kustannusten osalta. Aiemmassa talousarvioluonnostelussa Jämijärven 
nousutaso oli liki 8 %:a. 
 
Sekä yleisesti että Jämijärven osalta lisärahoitustarvetta ja lisäystä on 
keskeisimmin kotihoidossa. Lisäystä selittää osaltaan vuodeosastokäytön 
ja tehostetun palveluasumisen väheneminen. Luonnostelussa taloudelli-
nen varautuminen lääkärivastaanottoihin on huomattavasti kuluvaa vuotta 
pienempää, vaikka asiaa selittääkin viikonloppupäivystyksestä luopumi-
nen.  
 
Varsinaista PoSan talousarvioasiakirjaluonnosta ei ole saatavilla. 
Hallintosäännön 26 §:n mukaan asiasta vastuussa oleva toimielin antaa 
lausunnot toimialansa asioissa sekä vastaa osaltaan kunnan oman ta-
lousarvion valmistelusta. 
 
Liitteenä PoSan lähettämä esittelyteksti (158.1) ja tuotekortti (158.2). 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Lausuntoehdotus tuodaan kokoukseen. 
 

Käsittely: Kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen: 
 

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon Pohjois-Satakunnan perus-
palvelukuntayhtymälle:  
  
 Kuntayhtymän talousarviotiedoissa näkyy toivottava kehityssuunta vuo-
deosasto- ja asumispalveluista kotihoitoon, jonka vuoksi kotihoidon mää-
rärahoihin voidaan ajatella merkittävää kasvua. Talousarvioluonnostelun 
kasvuluvut vaikuttavat kuitenkin liioitelluilta.  
  
Luonnostelussa lääkäripalveluihin varatut määrärahat puolestaan piene-
nevät. Jämijärven kunta ei halua lääkärikäyntien kappalemäärän laskevan 
osaltaan, vaan edellyttää suunnitelmaan lääkäripalvelujen järjestämisestä 
riittävän tasoisina. PoSan tulisi välittömästi kiinnittää erityistä huomiota 
korkeisiin käyntiä kohden laskettavissa oleviin kustannuksiin lääkäripalve-
luissa. Hyvinvointialueelle siirryttäessäkin on tärkeää, että yksikkökustan-
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nukset ovat sellaisia, ettei palvelujen määrää karsittaisi säästösyistä tule-
vaisuudessakaan. Näin Pohjois-Satakunnassa voi jatkossakin olla koh-
tuullisen hyvin palveluja saatavilla.  
  
PoSan tulisi talousarvion seurannassa huomioida toteuman seurantaa 
enemmän kuin talousarviovalmistelussa on tehty. Useissa kohteissa, 
joissa ero talousarvion ja toteuman välillä on suuri, toteumaa ei vaikuttaisi 
olevan huomioitu riittävästi talousarviovalmistelussa.   
 
Varsinaista talousarvioasiakirjaluonnosta ei ole saatavissa ja kunnan tulisi 
voida ottaa kantaa siinä esitettäviin asioihin. Lisäksi talousarvioluonnoste-
lussa on merkittäviä epäjohdonmukaisuuksia ja riskitekijöitä mm. eri kun-
nille allokoitujen määrärahojen osalta, riittävässä varautumisessa sellai-
siin menoihin, joiden kehitykseen talousarviopäätöksillä voi vaikuttaa ra-
jallisimmin sekä perusteettoman suuruisia tosiasiallisia kasvulukuja mo-
nissa kohteissa.   
  
Jämijärven kunta katsoo, että PoSan tulee järjestää neuvottelu jäsenkun-
tien kanssa sen jälkeen kun varsinainen talousarvioasiakirja valmistuu ja 
ennen kuin talousarviota esitetään yhtymävaltuustolle.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
 

 
 
 

  



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 29.11.2021 234 
_____________________________________________________________________________ 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

159 § SELKÄMEREN JA PYHÄJÄRVEN KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄN 
STRATEGIAN TOTEUTUKSEEN SITOUTUMINEN JA OSALLISTUMINEN 
OHJELMAKAUDELLA 2021 - 2027 

 
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä on yksi Manner-
Suomen yhdeksästä kalatalousryhmästä. Ryhmän toiminta-alueeseen 
ovat ohjelmakaudella 2014 - 2020 kuuluneet Uusikaupunki, Pyhäranta, 
Rauma, Eurajoki, Pori, Merikarvia, Eura, Säkylä ja Pöytyä. Kalatalouden 
toimintaryhmän tehtävä on toteuttaa Euroopan Meri- ja Kalatalousrahas-
ton paikallisen kehittämisen tehtävää oman strategiansa ja kansallisen 
toimintaohjelman mukaisesti.  
 
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmän hallinnoivana 
Leader-ryhmänä toimii Leader Ravakka ja kumppani-Leadereina Aktiivi-
nen Pohjois-Satakunta ry sekä Karhuseutu ry. Kalatalouden toiminta-
ryhmä voidaan siten nähdä oman paikallisen Leader-ryhmän "sisartoimin-
taryhmänä", jonka tehtävänä annettu kalatalouden paikallinen kehittämi-
nen. Toimintaryhmän hallituksen valitsevat alueen maaseutu-Leader-ryh-
mät. Muut Pohjois-Satakunnan kunnat ovat päättäneet sitoutua toiminta-
ryhmään.  
 
Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmää hallinnoiva Lea-
der Ravakka on pyytänyt Pohjois-Satakunnan kuntia liittymään toiminta-
alueeseen osallistumalla ryhmän rahoitukseen alkavalla ohjelmakaudella. 
Sitoutumista esitetään ohjelmakauden ajasta vuosille 2022 - 2027, ja Jä-
mijärven kuntarahan osuus olisi 500 eur/vuosi.  
 
Päättyneellä ohjelmakaudella 2014 - 2020 toimintaryhmän omarahoitus-
kehys, 1 000 000 euroa, kohdistettiin elinkeinokalatalouden kehittämiseen 
toiminta-alueella. Kehyksen avulla rahoitettiin liki 50 hanketta ja osallistut-
tiin useaan yhteishankkeeseen. Ryhmän toiminta-alueelle myönnettiin li-
säksi EMKR-investointitukea (Euroopan Meri- ja Kalatalousrahasto) noin 
5 000 000 euroa yhteensä yli 11 000 000 euron investointeihin.  
Liitteenä on toimintaryhmän strategia toimikaudelle. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Jämijärven kunta sitoutuu Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimin-
taryhmän strategian toteutukseen ohjelmakaudella 2021 - 2027 ja osallis-
tuu toiminnan kuntarahoitukseen vuodesta 2022 alkaen 500 euroa/vuosi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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160 § ESIKOULU- JA KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN  

 
Jämijärven kunnan sopimus koulukuljetusten järjestämisestä päättyy ke-
vätlukukauteen 2022. Koulukuljetusten vuosikustannus on nykyisellään n. 
250 000 euroa vuositasolla ja koulukuljetuksia on suunniteltu kilpailutetta-
vaksi kolmeksi vuodeksi, joiden lisäksi on optiovuosi. Hankinta ylittää si-
ten kunnanhallituksen hankintarajan (300 000 euroa), joten hankinnasta 
päättäminen kuuluu valtuustolle.  
 
Kilpailutettava palveluntuottaja vastaa kaikista Jämijärven kunnan koulu-
kuljetuksista kesällä 2022 valmistuvalle uudelle koulu- ja päiväkotiraken-
nukselle, joka sijaitsee osoitteessa Koulutie 6, 38800 Jämijärvi. Koulukul-
jetuksessa kuljetetaan esikoululaisia sekä oppilaita kaikilta perusopetus-
luokilta 1-9. Kuljetusten piiriin kuuluu tämän hetkisen arvion mukaan 112 
oppilasta, mutta kuljetusmäärät voivat muuttua sopimuskauden aikana. 
 
Tilaaja vahvistaa lukuvuosittain koulukuljetukseen oikeutetut oppilaat ja 
laatii oppilasluettelot osoitetietoineen, joista käyvät ilmi kunkin kuljetuk-
sessa olevan oppilaan koulun alkamis- ja päättymisajat. Valittu palvelun-
tuottaja laatii lopulliset reitit ja kuljetussuunnitelman lukuvuosittain, jonka 
tilaaja hyväksyy. Reittien ja kuljetussuunnitelman laatimisessa tulee huo-
mioida, että kuljetukset toteutetaan perusopetuslain ja Jämijärven kunnan 
sivistyslautakunnan hyväksymien peruskoulujen koulukuljetuksia koske-
vien periaatteiden mukaisesti (mm. oppilaiden enimmäisodotusajat). Ti-
laajalla on oikeus edellyttää muutoksia reitteihin kuljetustarpeen muuttu-
essa.  
 
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena 
on halvin hinta. Tarjouksen vertailuhinta on tarjoajan päivähinta koulukul-
jetuksille. Päivähintaa voidaan tarkastaa ennen sopimuksen mukaisten 
kuljetusten alkamista 1.8.2022 ja sen jälkeen vuosittain lukuvuoden 
alussa todellista volyymia vastaavaksi siten, kuin tarjouspyynnön liitteenä 
olevassa sopimusluonnoksessa on tarkemmin kuvattu. 
 
Liitteenä tarjouspyyntö (160.1) ja sopimusluonnos (160.2). Esityslistan 
oheismateriaalina on tarjouksen ESPD-lomake, henkilötietojen käsittelyn 
ehdot, julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa, 
esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia koskevat periaatteet, 
kuljetusoppilaiden kuljetussuunnitelma 2021-2022 ja alustava kartta 

 
Valmistelija: sivistysjohtaja Tuomo Pesonen, p. 050 572 1709 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää 
koulukuljetusten kilpailutuksen käynnistämisestä liitteen mukaisesti.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Käsittely:  Kunnanhallitukselle toimitettiin päivitetty tarjouspyyntö. 
 
Kunnanjohtaja ehdotti, että sivistysjohtajalle annetaan valtuus tehdä täs-
mennyksiä kilpailutusasiakirjoihin.   
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyssä esitetyn lisäyksen 
ja päivitetyn tarjouspyynnön mukaisesti. 
 
----- 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 159 

 

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 3.12.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-

antai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven kunnanhallitus. 

 

Kirjaamon yhteystiedot:  

 

Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi   

Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 

Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
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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: 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160 

 

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

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

 


