
  

 

Jämijärven kunta  KOKOUSKUTSU 1/2022 
Kunnanhallitus  Laatimispäivämäärä  30.12.2021 

 
Kokoustiedot 

 
Aika 

 
Maanantaina 3.1.2022 klo 19.00 

 
Paikka 

 
Teknisen välineen avulla 

Käsiteltävät asiat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 
2 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 1 
3 § HYVINVOINTIPÄÄLLIKÖN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN 

TÄYTTÄMINEN 2 
4 § TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN 

KELPOISUUSEHTOJEN HYVÄKSYMINEN, VIRAN 
AUKIJULISTAMINEN JA HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN ..3 

 

 

  SAMULI KUJANSUU                         MARKUS OJAKOSKI 
Samuli Kujansuu  Markus Ojakoski 

 
 



Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2022   

Kunnanhallitus  

 

KOKOUSAIKA Maanantai 3.1.2022 klo 19:00 – 19:24 

KOKOUSPAIKKA Teknisen välineen avulla 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

Satu Jokela 

Samuli Kujansuu, puheenjohtaja 

Antti Lähteenmäki  

Maarit Rantanen 

Miia Sjöman 

Pentti Virtanen 
POISSA OLLEET Lassi Koivunen 

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Timo Sorvali, valtuuston puheenjohtaja 

Antero Karppinen, valtuuston l varapuheenjohtaja 

Olli Seppälä, valtuuston II varapuheenjohtaja 

Markus Ojakoski, kunnanjohtaja 

Noora Nieminen, talous- ja hallintopäällikkö 

 
ASIAT §§ 1 – 4 

PÖYTÄKIRJAN 

ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Samuli Kujansuu                  Noora Nieminen      

PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja to-

dettu kokouksen kulun mu-

kaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-

malla varustettu nimikirjaimil-

lamme. 

Tarkastusaika  

Kunnanvirasto ___.___.2022  

 

 

Satu Jokela                           Maarit Rantanen 

    

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2022 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja 
Lassi Koivunen. 

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu Jokela ja Maarit Ranta-

nen. 
 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

3 § HYVINVOINTIPÄÄLLIKÖN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN   

 

Jämijärven kunnan hyvinvointipäällikön viran haltija on irtisanoutunut 
1.2.2022 lukien. Viran hakuun laittaminen tarkoittaa lähes väistämättä 
muutaman kuukauden ja mahdollisesti pidempääkin katkosta nykyisen 
viranhaltijan lähdön ja uuden aloittamisen väliin. Kunnan näkökulmasta 
katkos uudisrakennuksen (koulu ja päiväkoti) piha- ja liikuntapaikkoihin 
liittyvän kehittämisen ja vahvasti liikkeelle lähteneen hyvinvointitoiminnan 
kehittämisen näkökulmasta katkosta voidaan pitää ongelmallisena. Hyvin 
lyhyeen sijaisuuteen voi olla haastava löytää kehitystyötä jatkavaa si-
jaista. Tämän vuoksi ehdotetaan, että virka täytetään vuoden 2022 lop-
puun asti määräaikaisena.  
 
Määräaikaista täyttämistä varten on haastateltu Teemu Huhtakangasta, 
joka toimii nykyisin Siilinjärven Pesiksen toiminnanjohtajana. Huhtakan-
gas on koulutukseltaan liikunnanohjaaja (AMK). Huhtakangas pääsee 
aloittamaan ilman, että hyvinvointipäällikön tehtävän hoitamiseen tulee 
katkosta.  
 
Kunnan hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanhallitus päättää yli 4 kuu-
kauden määräajaksi valittavan hyvinvointipäällikön valinnasta. 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
 Kunnanhallitus valitsee Teemu Huhtakankaan vt. hyvinvointipäälliköksi 

ajalle 1.2. - 31.12.2022. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

4 § TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN KELPOISUUSEHTOJEN 
HYVÄKSYMINEN, VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA HAASTATTELURYHMÄN 
NIMEÄMINEN 

 
Talous- ja hallintopäällikön viran haltija on irtisanoutunut 1.2.2022 lukien. 
Virka tulee julistaa haettavaksi.  
 
Tehtävän kelpoisuusehdoista päättää hallintosäännön 52 §:n mukaan pal-
velussuhteeseen ottava viranomainen, tässä tapauksessa kunnanhallitus 
(54 §). 
 
Talous- ja hallintopäällikön tehtävä on viranhaltijatehtävä, jonka osalta 
vastuut määritellään kunnan hallintosäännössä. Talous- ja hallintopäälli-
kön tehtävä on kunnan viranhaltijajohtoryhmätasoinen tehtävä ja talous- 
ja hallintopäällikön esimies on kunnanjohtaja. Lähtökohtaisesti talous- ja 
hallintopäällikkö on yleishallinnon toimialapäällikkö ja kunnanjohtajan si-
jainen.  
 
Viran menestyksellisen hoitamisen voidaan katsoa edellyttävät seuraavia 
kelpoisuusehtoja:  
 
- soveltuva korkeakoulututkinto 
- yhteistyökyky, asiakas- ja sidosryhmälähtöisyys sekä neuvottelutaito  
- kyky visioida ja luoda uutta 
- näytöt kehittämistyöstä  
- päätöksentekojärjestelmän kannalta riittävät hallinnolliset valmiudet 
- tehtävän suorittamisen kannalta riittävä taloushallinnollinen osaaminen 
- erinomainen suomen kielen taito  
- valmius perustason kommunikoimiseen englannin kielellä  
- käytännöllinen ja hallinnollinen kokemus viran tehtäväkentältä  
- kyky viestintävälineiden monipuoliseen käyttöön  
 
Lisäksi edellytetään ajokorttia ja oman auton käytön mahdollisuutta. 
Eduksi luetaan muu kielitaito, kokemus työskentelystä kunnassa, osoitettu 
johtamisvalmius, paineensietokyky, viran tehtäväkentän lainsäädännön 
tuntemus ja sopimusosaaminen. Viran täyttöä koskee lisäksi perustuslain 
yleiset virkanimitysperusteet taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Ylei-
sen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuk-
sen avulla hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskente-
lyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah-
jakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtä-
vien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto 
tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta 
merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. 
 
Hakuilmoituksen muotoilee kunnanjohtaja. Tehtävän kelpoisuusehtojen ja 
muiden kriteerien lisäksi hakuilmoituksessa todetaan, että valinnassa 
noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja että valitun on ennen viran 
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  
  

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

1. Hyväksyy esittelytekstissä esitetyt kelpoisuusehdot talous- ja hallinto-
päällikön viran kelpoisuusehdoiksi sekä muut edellytykset ja eduksi 
luettavat ominaisuudet pysyviksi kriteereiksi tehtävälle 

2. julistaa viran haettavaksi 24.1.2022 klo 15 mennessä 
3. valitsee haastatteluryhmän jäseniksi kunnanjohtajan, talous- ja hallin-

topäällikön, kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa edustajat 

4. valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat 
hakijat, päättämään tarvittaessa haun jatkamisesta ja haussa tarvitta-
vien kartoitusten tekemisestä sekä tekemään ehdotuksen virkaan va-
littavasta henkilöstä. 

 
Käsittely:   Satu Jokela ehdotti, että haastatteluryhmän kokoonpanoa muutetaan si-

ten, että kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat muute-
taan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistoksi. Pentti 
Virtanen kannatti tehtyä ehdotusta. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti käsittelyssä mainitulla muutok-

sella. 
 
_____
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 3 

 

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 10.1.2022 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: 1, 2, 4 

 

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

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

 


