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37 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

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

Käsittely: Puheenjohtaja ehdotti Maarit Rantasen poissa ollessa hänen tilalleen 
pöytäkirjantarkastajaksi Anu Koivumäkeä. 

 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_____ 
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39 § ILMOITUSASIAT 

 

1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
 

- Harjavallan kaupunki 
Harjavallan kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote 3 § / 14.2.2022: Sata-
kuntaliiton perussopimuksen muuttaminen 
 
- Karvian kunta 
Karvian kunnanhallituksen pöytäkirjanote 32 § / 14.2.2022: Siirtyvien 
vuokrasopimusten vuokratasojen tarkistaminen 8.2.2022 
 
- Satasote 
Johtoryhmän 10.2.2022 kokouksen pöytäkirja 18.2.2022 
 
- Satakuntaliitto 
Tiedote: Aluekehittämisen keskustelut Satakunnan ja valtiohallinnon 
kesken 14.2.2022 
Maakuntahallituksen 14.2.2022 kokouksen pöytäkirja 18.2.2022 
 
- Sosiaali- ja terveysministeriö 
Ohje: Uudistettujen hybridistrategian linjausten toimeenpano 17.2.2022 
 
- Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Tartuntatautilain 58 d § mukainen päätös  14.2.2022 
Kirje: Vuoden 2022 itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitysten valmiste-
lun käynnistäminen 14.2.2022 
 
- Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Lausunto: Saarikeidas – Mustakeidas turvetuotantoalue 11.2.2022 
Täydentävä lausunto: Saarikeidas – Mustakeidas turvetuotanto-
alue 17.2.2022 
 
- Valtiovarainministeriö 
Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista henkilölli-
syyttä koskevaksi lainsäädännöksi 21.2.2022 

 
- Maanmittauslaitos 
Kokouskutsu: vesijätön lunastus 1.3.2022  10.2.2022 
 
- Työ- ja elinkeinoministeriö 
Lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllistymistä 
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumi-
sen edistämisestä annetun lain muuttamisesta 22.2.2022 

 
2. Pöytäkirjat: Tarkastuslautakunta (9.2.2022) 
3. Viranhaltijapäätökset: – 
4. Kiinteistönluovutusilmoitukset: kuusi kiinteistönluovutusilmoitusta 
(ajalta 11.2.2022–24.2.2022) 
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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. 

 
_____ 

  



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 28.2.2022 71 
_____________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

40 § TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHTOJEN MUUTTAMINEN, VIRAN 
AUKIJULISTAMINEN JA HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN 

 
Teknisen johtajan tehtävä on ollut täytettynä avoimen virkana määräaikai-
sesti. Asiaa koskeva päätös olisi ollut voimassa 30.6.2022 asti, mutta ko. 
viranhaltija on irtisanoutunut. Virka on tarkoitus hoitaa tilapäisratkaisuin 
30.6.2022 asti, jotta avoimen viran hakuun saadaan riittävän aika.  
 
Viran kelpoisuusehdoiksi kunnanhallitus 14.12.2020 on asettanut seuraa-
vat tekijät: 
 
1) Teknisen alan korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opintoasteen 
tutkinto 
2) Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito  
3) Kokemus käytännön työtehtävistä ja suunnittelutehtävistä viran tehtä-
väkentällä  
4) Kokemus hallinnollisista tehtävistä viran tehtäväkentällä  
5) Kokemus toimimisesta kuntaympäristössä 
6) Hyvät IT-valmiudet  
7) Yhteistyökyky, asiakas- ja sidosryhmälähtöisyys sekä neuvottelutaito  
 
Lisäksi arvostettaisiin kykyä visioida ja luoda uutta, näyttöjä kehittämis-
työstä, taloushallinnollisesta osaamista, muuta kielitaitoa, viestinnällisiä 
valmiuksia, johtamisvalmiuksia, osoitettua paineensietokykyä, hankinta-
lain tuntemusta, tilaaja- ja sopimusosaamista.  
 
Viran kelpoisuusehtoja muutettaisiin siten, että kokemus toimimisesta 
kuntaympäristössä olisi kelpoisuusehdon sijasta hyväksiluettava tekijä. 
 
Tehtävän suorittaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.  
 
Hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vakinaisen tekni-
sen johtajan valinnasta.  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus: 
 
1) julistaa teknisen johtajan viran haettavaksi 8.4. klo 12 mennessä  
2) hyväksyy viran muutetut kelpoisuusehdot 
3) valitsee haastattelutyöryhmän jäseniksi kunnanjohtajan, kunnanval-
tuuston puheenjohtajiston sekä kunnanhallituksen puheenjohtajiston, kun-
nanhallituksen jäsenet Lassi Koivusen ja Pentti Virtasen sekä teknisen 
lautakunnan jäsen Seppo Leponiemen 
4) valtuuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat 
hakijat, päättämään haun jatkamisesta tarpeelliseksi katsomassaan tilan-
teessa ja tekemään ehdotuksen virkaan valittavasta henkilöstä. 
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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41 § POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄLLE (POSA) 
VUOKRATUN TILAN VUOKRATASON MUUTTAMINEN 

 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta anne-
tussa laissa (jäljempänä voimaanpanolaki) säädetään kunnan järjestä-
män perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pe-
lastustoimen käytössä olevien toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueen 
hallintaan. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan toimitilat siirtyvät hyvinvointi-
alueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. 
  
Voimaanpanolain 22 § 3 momentin mukaan vuokrasopimuksessa sovitun 
vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liit-
tyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. 
   
Kunnan tulee laatia selvitys siirtyvistä sopimuksista 28.2.2022 mennessä. 
Siirtyvien vuokrasopimusten vuokratasoa voidaan Kuntaliiton tulkinnan 
mukaan tarkistaa ennen 28.2.2022 laadittavaa selvitystä. 
  
Kohteiden vuokrasopimusten siirtyessä kunnan ja hyvinvointialueen väli-
siksi, tulee varmistaa, että vuokra on oikealla tasolla ja se kattaa kiinteis-
tön todelliset kustannukset. 
  
Esityslistan liitteenä on Jämijärven kunnan ja Posan välinen vuokrasopi-
mus ja siihen lisättävä liite, jossa vuokrataso määritetään uudelleen.  
  
Posan jäsenkuntien ja hyvinvointialueen kiinteistövalmistelijoiden kanssa 
on valmisteltu jäsenkuntien kuntien ja kuntayhtymän välisten sopimusten 
tarkastamista vuokra-asetuksen mukaiseen tasoon. Uusi vuokrataso tulee 
voimaan 1.12.2022 eli ennen sopimusten varsinaista siirtymistä hyvin-
vointialueelle, mikä tapahtuu 1.1.2023. 
 
Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 21.2.2022 (6 §), että Posan ja 
jäsenkuntien välisiä vuokrasopimuksia voidaan tarkastella uudelleen.  
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuu-
den vuokralle antamisesta ja ottamisesta toistaiseksi euromäärän ollessa 
enintään 75 000 euroa, jonka alla ko. kiinteistön vuokrataso jää.  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän 
ja Jämijärven kunnan välisen vuokrasopimuksen liitteiden mukaisena. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  

____ 
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42 § SITOUTUMINEN SUOMEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMAN HAKUUN 

 
Satasoten johtoryhmän esityksestä Satakunnan maakuntahallitus on 
päättänyt, että Satakuntaliitto toimii hakijana Suomen kestävän kasvun 
ohjelman (RRF) ensimmäisessä haussa. Satakunnan hyvinvointialueen 
väliaikainen valmistelutoimielin VATE on osaltaan hyväksynyt hankehaun 
15.2.2022. 
 
RRF-haku edellyttää kerättäväksi kaikilta Satakunnan kunnilta ja sote-
kuntayhtymiltä sitoutumisvahvistukset hankkeeseen, josta ilmoittamista 
Satakuntaliitto pyytää 16.3. mennessä. 
 
Liitteenä on 18.2.2022 STM:öön lähetetty Satakunnan RRF -haun ensim-
mäisen vaiheen hakemus ja siihen liittyvä sisällöllinen aineisto. Sitoutumi-
nen tarvitaan, jotta STM:n hankehaun kriteerit täyttyvät. 
 
Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus päättää toimialansa hank-
keisiin ja poikkihallinnollisiin hankkeisiin osallistumisesta. 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta sitoutuu esitetyllä tavalla 
Satakuntaliiton hankkeeseen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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43 § OSALLISTAVA BUDJETOINTI 

 
Jämijärven vuoden 2022 talousarvioon on varattu 10 000 euron summa 
käytettäväksi osallistavaan budjetointiin, mikä on kunnanvaltuuston ko-
kouksessa myös erikseen todettu (KV 13.12.2021, 52 §). Osallistuvalla 
budjetoinnilla toteutetaan 8.11.2021 jätettyä valtuustoaloitetta. 
 
Osallistuva budjetointi voi edellyttää toimia miltä tahansa toimialalta, joten 
asia kuuluu kunnanhallituksen toimialaan hallintosäännön 29 §:n mukaan. 
 
Valmistelussa olevassa Jämijärven kuntastrategiassa lähdetään keskus-
televan demokratian korostamisesta sekä siitä, että etsitään malleja kun-
talaisten ja erilaisten organisaatioiden osallistamiseksi. Yksi tällainen malli 
on osallistava budjetointi. 
 
Osallistava budjetointi toteutettaisiin niin, että kuntalaiset, Jämijärvelle re-
kisteröityneet yhteisöt ja muut kunnan jäsenet voisivat esittää hankkeita 
tai toimenpiteitä, joiden kustannus kunnalle olisi enintään 5000 euroa. 
Osallistavan budjetoinnin yhteydessä saa tehdä laajempia esityksiä, jotka 
kerätään talousarvion 2023 käsittelyn yhteydessä erikseen harkittaviksi. 
Vuoden 2022 määrärahasta rahoitettavat hankkeet tulisi olla toteutetta-
vissa vuoden 2022 aikana. 
 
Ehdotuksia hankkeista voi tehdä 10.4. asti, jonka jälkeen kunnanhallitus 
valitsee äänestykseen päätyvät hankkeet ja päättää äänestystavasta. 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta toteuttaa osallistavaa bud-
jetointia esittelytekstissä esitetyllä tavoin. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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44 § POIKKEAMISLUPA / KIINTEISTÖLLE PERKIÖRANTA 

 
Kiinteistöille Perkiöranta, 181-403-2-187 haetaan poikkeamislupaa loma-
asunnon laajentamiselle Jämijärven rannalle. Alueella ei ole voimassa 
olevaa kaavaa. Tontti on muodostunut vuonna 1998. Kyse on olemassa 
olevasta rakennuspaikasta. Tontin pinta-ala on 11614 m2. Tontilla on en-
nestään loma-asunto 68,3 m2 ja aitta 15,3 m2. Loma-asunnon laajennuk-
sen pinta-ala on n. 24,2 m2, joten loma-asunnon kooksi tulee yhteensä 
92,5 m2. Tontin yhteenlaskettu kerrosala on rakennettavan laajennuksen 
jälkeen n. 108 k-m2. Rakennus sijaitsee n. 35 metriä keskivedenkorkeu-
desta. Tieyhteys on Niemeläntieltä. 
 
MRL 72 § Suunnittelutarve ranta-alueella 
Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa 
rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttä-
misestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. 
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakenta-
misen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan 
loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan 
rakentamisen vuoksi. 
 
MRL 171 § Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkea-
misen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai 
muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta 
tai muusta rajoituksesta.  
Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:  
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle;  
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista; tai  
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheut-
taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  
 
Esitetty poikkeaminen ei johtaisi merkittävään rakentamiseen, koska eh-
dotusvaiheessa olevan rantayleiskaavan mukaan ranta-alueelle kokonais-
rakennusoikeus on yhteensä 180 k-m2. Voimassa olevan rakennusjärjes-
tyksen mukaan rakennettaessa ranta-alueelle saa loma-asunnon kerros-
ala olla 80 m2 25 metrin etäisyydessä keskivedenkorkeudesta, saunan 25 
m2 ja talousrakennuksen 15 m2 eli yhteensä 120 k-m2. Rakennettava 
kerrosala loma-asunnon osalta ylittää 15,6 % rakennusjärjestyksen mu-
kaisesta loma-asunnon rakennusoikeudesta ja kokonaisrakennusoikeu-
den osalta ylitystä ei ole. Loma-asunnon osalta ylitys (15,6 %) voidaan 
katsoa vähäiseksi ylitykseksi ja poikkeamisella hyväksyttävän.  
 
Poikkeaminen ei haittaisi luonnonsuojelua, koska hakemuksen mukainen 
rakennus ei kuormittaisi ympäristöä. Kiinteistön omistaja on lisäksi velvol-
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linen kaikissa tilanteissa huolehtimaan, ettei aiheuta haittaa ympäristöl-
leen jätevesillä, joten mikäli rakennettu järjestelmä ei olisikaan riittävä ra-
kennuksen käyttöasteeseen, voi ympäristöviranomainen velvoittaa päivit-
tämään sen, jos omistaja ei itse asiaa hoida lain velvoittamana oma-aloit-
teisesti. 
 
Rakentajia on kohdeltava tasapuolisesti ja myönteinen poikkeamispäätös 
edellyttää, että muita hakijoita kohdellaan samalla tavalla. 
 
Naapureita on kuultu, eikä heillä ole huomautettavaa hakemuksesta. 
 
Valmistelija: tekninen johtaja Anne Järvenranta, Siikaisten kunta, p. 044 
720 1028 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus myöntää kiinteistölle Perkiöranta, 181-403-2-187, poik-
keamisluvan hakemuksen mukaisesti 24,2 m2 loma-asunnon laajennuk-
selle. 
 
Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimai-
suudesta lukien ja tänä aikana tulee hakea rakennuslupa. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 42–44 

 

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 11.3.2022 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:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi   

Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 

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: 37–41 

 

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

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

 


