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44§  KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päätösehdotus: Kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 

vähintään 5 päivää ennen kokousta sähköpostitse, jäsenet voivat pyytää 

paperitulosteita kokoukseen.  

 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

Päätös:  Hyväksyttiin.  

  _____ 

 

 

 

 

 

   

45§  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Hyvinvointilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat 

tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

 

Päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Toni Sorvali ja Marita Metsola 

 

Käsittely: Toni Ojala ehdotti, että Toni Sorvalin tilalle valitaan Krista Koskinen. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Krista Koskinen ja Marita Metsola. 

 _____ 

  

    

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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46§  JÄMIJÄRVEN KUNNAN LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2021-2025 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kuntien perustehtävä. Terveyden 

edistämisestä säädetään terveydenhuoltolaissa ja kuntalaissa (mm. kuntalaki 

410/2015, terveydenhuoltolaki 1326/2010) 

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan 

valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä 

edistävistä toimenpiteistä. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin 

työväline. 

Laaja hyvinvointikertomus kertoo kunnan väestön terveydestä ja hyvinvoinnista 

sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan 

paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen 

painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Hyvinvointikertomus on viranhaltijoiden 

kanssa yhteistyössä koottu asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen 

työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun 

ja sen toimeenpanon perustana. 

Laaja hyvinvointikertomus pohjautuu edeltävien vuosien hyvinvointikertomuksiin 

ja -suunnitelmiin sekä uusimman indikaattoritiedon tarkasteluun Jämijärven 

kunnassa. Hyvinvoinnin tilaa arvioitaessa vertailuna on käytetty Pohjois-

Satakunnan kuntia ja koko maata. 

Jämijärven kunnan laajennettu johtoryhmä on valmistellut lautakunnille, 

kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi laajan 

hyvinvointikertomuksen. Hyvinvointikertomukseen on kirjattu strategiset 

tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit, joilla kuntalaisten terveyttä ja 

hyvinvointia tuetaan valtuustokauden aikana. Lisäksi kertomuksessa arvioidaan 

kuntalaisen terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä valtuustokauden aikana 

indikaattoritietojen ja toteutuneiden toimenpiteiden pohjalta. 

Vuonna 2023 alkaen kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on 

kannustin, joka tarkoittaa kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy 

osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä 

halutaan varmistaa aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. HYTE-kerrointa on mahdollista 

kasvattaa ja nyt tehtävä työ tulee siis vaikuttamaan rahoituksen suuruuteen. 
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Liitteet 

  46.1 Jämijärven kunnan laaja hyvinvointikertomus 2021-2025 

 

 

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää  

1. Hyväksyä liitteen mukaisen laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2025. 

2. Esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 

hyväksyttäväksi. 

 

Esittelijän muutettu päätösehdotus: 

 Hyvinvointilautakunta antaa kommentoiden lausunnon Jämijärven laajasta 

hyvinvointikertomuksesta ja merkitsee valmistelutilanteen tietoon saatetuksi.  

 

Käsittely: Hyvinvointipäällikö esitti, että laajan hyvinvointikertomuksen päätöksentekoa 

siirretään, jotta valmisteilla oleva kuntastrategia saadaan osaksi laajaa 

hyvinvointikertomusta. 

  

Päätös:  Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus. 

 _______ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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47§ VALTUUSTOALOITE NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN LÄSNÄOLO-  
JA PUHEOIKEUDESTA KUNNANVALTUUSTOSSA SEKÄ SUORASTA 
ALOITEOIKEUDESTA VALTUUSTOSSA 

   

Kunnanvaltuuston kokouksessa 27.9.2021 jätettiin liitteenä oleva valtuustoaloite 

nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeudesta kunnanvaltuustossa sekä 

suorasta aloiteoikeudesta valtuustossa. 

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto tai nuorten 

vaikuttajaryhmä nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

varmistamiseksi. Nuorten vaikuttajaryhmälle on annettava mahdollisuus vaikuttaa 

kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja 

seurantaan. 

Nuorten vaikuttajaryhmä edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. 

Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa 

ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. 

Nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo-ja puheoikeus kunnanvaltuustossa tukee 

nuorten vaikuttamismahdollisuusksia kunnallisessa pääköksenteossa. Tällä 

hetkellä heillä on jäsenet hyvinvointilautakunnassa ja sivistyslautakunnassa, 

jossa on läsnä-ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Perusteltua 

tulevaisuudessa olisi nuorten vaikuttajaryhmän jäsenen olla edustettuna myös 

teknisessä lautakunnassa.  

Kuntalain 23 § mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja 

säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on 

oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalain mukaan 

nuorten vaikuttajaryhmän jäsenillä tai yhteisönä on oikeus tehdä 

valtuustoaloitteita suoraan valtuustolle.  

Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenen läsnäolo-ja puheoikeus vaikuttaa Jämijärven 

hallintosääntöön. Hallintosäännön 20 § on kuvattu kunnassa toimivat 

vaikuttamistoimielimet, joiden asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää 

kunnanhallitus. Mikäli nuorten vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeus 

kunnanvaltuustoon hyväksytään tulee siitä tehdä lisäys 20 § nuorten 

vaikuttajaryhmän läsnäolo- ja puheoikeudesta kunnanvaltuustossa.  
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  Liitteet 

 

47.1. Valtuustoaloite nuorten vaikuttajaryhmä 

 

Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 

 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää 

1) Merkitä valtuustoaloite tietoon saatetuksi. 

2) Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttävksi, että 

nuorten vaikuttajaryhmä saa nimetä edustajansa kunnanvaltuustoon ja 

hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksissa sekä 

hallintosääntöön 20 § lisätään kohta nuorten vaikuttajaryhmän jäsenellä on 

läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuustossa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 



Jämijärven kunta 
Hyvinvointilautakunta 

 7.12.2021  

 

 
 

48§  NIINIHARJUN MAA-ALUEEN VUOKRASOPIMUS 2022-2026  

   

Metsähallitus on lähestynyt Jämijärven kuntaa Hämeenkankaalla sijaitsevasta 

Niiniharjun laskettelurinteen ja rinteen päällä sijaitsevan ulkoilumajan maa-alueen 

vuokrasopimuksesta. Niiniharjun 3.3 hehtaarin laskettelurinteen maa-alueesta ei 

ole ollut voimassa olevaa vuokrasopimusta, vaikka vuosien aikana alueella on 

ollut mm. laskettelutoimintaa. Tämän lisäksi alueella toimii Niinimajan ulkoilumaja, 

jota kunta vuokraa yksityiskäyttäjijlle, järjestöille ja yrityksille. 

Sopimusalue on puolustusvoimien käytössä oleva harjoitusalue. Puolustusvoimat 

tulee antamaan lausunnon vuokrattavasta alueesta, johon vuokralaisen  tulee 

sitoutua ja noudattaa puolustusvoimien alueen valvonnasta ja käytöstä antamia 

määräyksiä. 

Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa 1.1.2022 päättyen 31.12.2026. 

Sopimuksen kohteena olevaa laskettelurinnettä saa käyttää vain talviaikaiseen 

hiihto- ja laskettelutoimintaan. Alueen muusta käytöstä on sovittava erikseen 

vuokranantajan kanssa kirjallisesti. Ulkoilumaja on vuokrauskäytössä ympäri 

vuoden. 

Vuokralainen vastaa vuokra-alueelle johtavan kulkutien talvikunnossapidosta. 

Muusta hoidosta ja kunnossapidosta on sovittava erikseen vuokranantajan 

kanssa kirjallisesti. Vuokralainen vastaa vuokra-alueelle tulevan 

kunnallistekniikan ja muiden teknisten järjestelmien kuten esim. sähkö-, vesi- ja 

jätevesijohtojen ja niihin liittyvien laitteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. 

Vuokra-alue sijaitsee Hämeenkankaan Natura 2000 -alueella (FI0200024) ja 

Soininharjun suojelumetsässä, joka on Metsähallituksen omalla päätöksellä 

suojeltu alue. Suojelumetsästä on tarkoitus muodostaa asetuksella valtion maan 

luonnonsuojelualue, minkä jälkeen alueella on voimassa luonnonsuojelulain 

(1096/1996) mukaiset rauhoitusmääräykset. Vuokralainen on tietoinen siitä, että 

vuokrasopimusta ei välttämättä uusita luonnonsuojelualueen perustamisen 

jälkeen. 
 
Vuorasopimuksen hyväksyminen mahdollistaa Niinimajan käytön 

tulevaisuudessakin ja antaa lisäaikaa laskettelurinteen tulevaisuuden 

suunnitelmille.   
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Liitteet  
 
48.1. Niiniharjun maa-alueen vuokrasopimus 2022-2026 
 
 
Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 
 
 
 

 
Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy Niiniharjun laskettelurinteen maa-alueen 

vuokrasopimuksen liitteen mukaisesti 1.1.2022 – 31.12.2026 väliselle ajalle 

vuokrahintaan 1300 €/vuosi. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
   
  _____ 
 

  Miia Sjöman poistui kokouksesta klo 19.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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49§  KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 
 

Jämijärven kuntaan valmistuu vuonna 2022 uudisrakennus, johon keskitetään 

perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toiminnot. Keskus sitoo tiivimmin 

varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja vapaa-ajantoiminnot yhteen.  

Uudisrakennukseen valmistuu 80m2 (9,5m x 8,45m) kuntosali, joka tullaan 

kalustamaan osittain vanhoilla kuntosalin välineillä ja uusilla laitehankinnoilla. 

Vanhoista laitteista siirtyy soutulaite, kuntopyörä, käsipainpainot ja teline. Muuten 

kuntosali varustellaan uusilla laitteilla ja välineillä. Kuntosali tulee palvelemaan 

koululaisten liikunnanopetusta ja vapaa-ajalla kuntalaisia laajasti. Kuntosali on 

esteetön ja laiteratkaisuilla on pyritty saamaan toiminnallisuutta, joka tukisi 

aloittelevaa kuntosalikäyttäjää ja aktiivikäyttäjää tulevaisuuteen.   

Kuntosalilaitteiden laitetoimittajilta pyydettiin tarjouspyynnöt 27.5. – 31.8.2021. 

Tarjouspyyntö lähetettiin seitsämälle kuntosalilaitteita toimittavalle yritykselle. 

Kuntosalista jätettiin seitsämän tarjouspyyntöä. Tarjouspyynnössä oli listattu 

osallistamisen ja kokonaisarvion kautta tulleet kuntosalivälineet ja oheisvälineet. 

Tarjouspyynnössä tarjouksen jättäjältä pyydetiin tilasuunnitelmaa kuvineen.   

Hyvinvointilautakunta on käynyt kuntosalin varustelua läpi 22.6. ja 2.11 

kokouksissaan. Tarjouspyynnössä arvioitiin tarjouksia kokonaisvaltaisesti, jossa 

otettiin huomioon toiminnallisuutta, laiteratkaisuja, säilytysratkaisuja, 

oheisvälineet ja hinta. Hinta sisältää toimituksen, tuotteet, asennuksen ja jätteiden 

poisviennin.  

Kokonaisarviona parhaan tarjouksen jätti Fysioline Oy, jonka laiteratkaisut ja 

tilaratkaisut olivat hyviä soveltuen 80 m2 kuntosaliimme.     

 
  Liitteet  
 
  49.1 Fysioline Oy tarjous 
  49.2. Kuntosalin luonnoskuvat 
 
    
  Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 
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Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä  Fysiolinen Oy liitteen mukaisen 

tarjouksen toimitusehtoineen hintaan 35 471,42 € (Alv 0%) ja valtuuttaa 

hyvinvointipäällikön allekirjottamaan tarjouksen talousarvion hyväksymisen 

jälkeen. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  
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50§  KIINTEISTÖHOITOPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ 2022-2025  
 
 
   

Jämijärven kunnan kiinteistöhoitopalvelut on toteutettu ostopalveluna 1.7.2017-

31.7.2021 + optiovuosi 31.7.2022 asti. Kiinteistöhuollon sopimus on tällä hetkellä 

ollut sähköliike Sillanmäki Oy:llä.  

Kiinteistöhuollon sopimukseen keskeisimpinä huolto kohteina on ollut; 

- Teknisten järjestelmien hoito 

- Kiinteistöhoito 

- Alueiden kunnossapito 

- Erityislaitehuolto 

- Kiinteistöihin kuuluvien ulkoalueiden hoito  

- Liikuntapaikkojen hoito 

 

Sopimuskauden päättyessä tulee kiinteistöhuollon hoitopalvelut tarkastella 

uudestaan. Teknisen toimen, sivistystoimen ja hyvinvointitoimen henkilöstö on 

käynyt keskustelua kunnossapitokohteista ja palvelukuvauksista. Elokuusta 2022 

alkaen kuntaan rakentuu merkittävä uudiskohde koulurakennuksen myötä, joka 

tuo muutoksia kiinteistöhuollon tarjouspyyntöön.  

 

Kiinteistöhuoltosopimuksessa keskeisenä osana ovat liikuntapaikat. Uuteen 

tarjouspyyntöön palvelukuvauksia on tarkennettu, josta merkittävimmät 

muutokset ovat Jämin rullahiihtoradan kunnossapidon lisääminen 

kunnossapitosopimukseen, uudisrakennuksen pihan hoito ja Tykköön koulupihan 

poistuminen huolettavista kohteista. Muutokset johtuvat kiinteistöjen poistuessa 

ja muuttuessa kunnossapidollisesti. Lisäksi rullahiihtoradan kunnossapito 

edesauttaa mahdollisia urheilijoiden saapumista Jämille olosuhteiden ollessa 

hyvässä kunnossa.  

 

Kiinteistöhoidonkilpailutus toteutettaan PTCServices Oy toimesta, joka osallistuu 

oikeudelliseen konsultaatioon, asiakirjojen laatimiseen, tarkastamiseen ja 

toteuttaa kilpailutuksen yhteistyössä Jämijärven kunnan kanssa.  

 

Kiinteistöhuoltosopimus tullaan kilpailuttamaan vuoden 2022 alussa, jolloin uusi 

toimija aloittaa elokuusta 2022. Sopimus on 3 vuotta + mahdollinen optiovuosi. 
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Liitteet  
 
  50.1 Kunnossapidon palvelukuvaukset 
 
    
  Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 

 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta hyväksyy tarjouspyynnön liitteeen mukaiset  

liikuntapaikkojen palvelukuvaukset ja kunnallisesti hoidettavat liikuntapaikat 

1.8.2022-31.7.2025 väliselle ajalle. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
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51§  CELLARIN AUKIOLOAJAT 24.12.2021 - 6.1.2022  
 
   

 

Aikaisempina vuosina Cellari on ollut osan aikaa auki ja osan aikaa suljettuna 

joulun ja uudenvuoden aikana.  

Hyvinvointitoimialan henkilöstömäärä on pieni ja mahdollisuus lomien pitämiseen 

vuoden aikana on haastavaa pois lukien kesälomakausi. Henkilökunta pitäisi 

vuoden vaihteessa kertyneitä vuosilomiaan, jolloin nuorisotila Cellari olisi 

suljettuna. Sulkuaikana myös kunnanvirasto on suljettuna.  

 

Hallintosäännön 27 §:n kohdan 11 mukaan toimialapäällikkö päättää toimialansa 

yhteisten toimipisteiden aukioloajoista 

 
   
 
    
  Valmistelija: Hyvinvointipäällikkö Toni Ojala 

 

 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä nuorisotila Cellarin sulkemisen 

24.12.2021 – 6.1.2022 väliseksi ajaksi. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 
 



Jämijärven kunta 
Hyvinvointilautakunta 

 7.12.2021  

 

 
 

52§  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

   

 

1) Nuorten vaikuttajaryhmän pöytäkirja 11.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi 

 

Päätös: Hyväksyen merkittiin tietoon saatetuksi. 

 _______ 

 

 

53§  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
   
 

Käsitellään muut esille tulevat asiat 

 

 

 

 

Päätösehdotus: Hyvinvointilautakunta merkitsee tietoon saatetuksi 

 

Päätös: Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi hyvinvointipäällikön 

ajankohtaiskatsauksen.  

_____ 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 



Jämijärven kunta 
Hyvinvointilautakunta 

 7.12.2021  

 

 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Pykälät: 48-51 § 

 

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 
päätös 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 yleisesti nähtäväksi 10.12.2021 yleisessä tietoverkossa 

Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 

viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 

juhannusaatto tai arkilauantai, 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  

Puhelinnumero: 02 572 970  

 



Jämijärven kunta 
Hyvinvointilautakunta 

 7.12.2021  

 

 
 

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 puhelinnumero.  

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 

yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan 

kirjaamosta. 

 

Muutoksenhakukielto 

 

 Pykälät: 44-47, 52-53 § 

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai 

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

 
 

 


