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Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2022   

Kunnanhallitus  

 

KOKOUSAIKA Maanantai 25.4.2022 klo 20.02–20.15  

KOKOUSPAIKKA Jämijärven Osuuspankin kokoustila 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

Satu Jokela 

Lassi Koivunen 

Samuli Kujansuu, puheenjohtaja 

Miia Sjöman 

Pentti Virtanen 

Maarit Rantanen 

Antti Lähteenmäki 

 
MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Timo Sorvali, valtuuston puheenjohtaja 

Antero Karppinen, valtuuston I varapuheenjohtaja 

Olli Seppälä, valtuuston II varapuheenjohtaja 

Markus Ojakoski, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä § 74 

Maija Sieppi, talous- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä  
ASIAT § 70 - 74 

PÖYTÄKIRJAN 

ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

Samuli Kujansuu                  Maija Sieppi, pöytäkirjanpitäjä  

 

                                             Markus Ojakoski, pöytäkirjanpitäjä §                     

                                             74 

PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja to-

dettu kokouksen kulun mu-

kaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-

malla varustettu nimikirjaimil-

lamme. 

Tarkastusaika  

Kunnanvirasto ___.____.2022  

 

 

Pentti Virtanen                 Maarit Rantanen 

    

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2022 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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70 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
   
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

71 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Pentti Virtanen 
ja Maarit Rantanen.   

 
 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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72 § ILMOITUSASIAT 

 
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 

 
a. Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan pelastuslaitoksen ta-

lousraportit maaliskuulta 
 

b. Kankaanpään kaupunki, maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä, ti-
linpäätös ja toimintakertomus 2021 

 
c. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kunnan vesihuollon jär-

jestämisvastuu ja muut velvollisuudet sekä vesihuollon varautu-
misen valvonta 

 
2. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lausuntopyynnöt 

- Työ- ja elinkeinoministeriö 21.4.2022: Täydennyslausuntopyyntö 
kunnille: luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttami-
sesta 

 
3. Kiinteistönluovutusilmoitukset ajalla 8.4.–21.4.2022 ( 1 kpl )  

  
4. Viranhaltijapäätökset 

-Talous- ja hallintopäällikkö, Eduhouse- koulutuspalvelun käyttöönotto/ 
tarjouksen hyväksyminen 19.04.2022 § 2 

 
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. Kunnanhallitus päättää olla käyttämättä etuostolain mukaista etu-
osto-oikeuttaan edellä oleviin kiinteistökauppoihin. 

  
Kunnanhallitus päättää lisäksi, ettei edellä mainittuihin lausuntopyyntöihin 
anneta lausuntoa. 
 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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73 §  OSALLISTAVA BUDJETOINTI  

 

KH 28.2.2022 § 43 
 
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 rekisteröityneet 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.  
 
 

KH 11.4.2022 § 65 
 
Kuntalaiset, Jämijärvelle rekisteröidyt yhteisöt ja muut kunnan jäsenet 
ovat voineet ja voivat esittää 10.4.2022 asti hankkeita tai toimenpiteitä, 
joiden kokonaiskustannus kunnalle on enintään 5 000 euroa. Yhteensä 
kunta on varannut vuoden 2022 talousarvioon 10 000 euroa osallistuvaan 
budjetointiin käytettäväksi.  
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6.4. mennessä ehdotuksia oli tullut 10 kappaletta. Kaikki esitykset toimite-
taan 10.4. jälkeen kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus päättää jatkotoi-
menpiteistä.  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Toimitetaan myöhemmin. 

 
    __________________ 
 
KH 25.4.2022 § 73 

10.4. mennessä saapui 26 ehdotusta.   

Ehdotuksissa on kolme sellaista, jotka ovat viranomaistoimintaan liittyviä 
tai ulkopuolisen toimijan ratkaistavia asioita. Ehdotukset toimitetaan kui-
tenkin rakennustarkastajalle, ELY-keskukselle ja Metsähallitukselle.   

Äänestystä ajatellen ehdotuksista karsitaan sellaiset, joita on tarkoitus 
joka tapauksessa toteuttaa eli:  

 liikuntakerhon jatko  
 Käsityö- ja askartelukerho  
 Laituri urheilukentän rantaan  
 Perhepuistoon vesitemppurata viikoksi  
 Jämijärven kesälehti  
 Venerannan tien kunnossapito  
 Liikuntavälineitä lainattavaksi kirjastoon. Asia tulee huomioida ta-

lousarvion 2023 valmistelussa.   
  

Kaksi ehdotuksista on kunnan aluehallintovirastolle jättämässä lähiliikun-
tapaikkahakemuksessa, jonka osalta ei ole vielä tietoa, saadaanko lähilii-
kuntapaikkaan rahoitusta:   

 Kuntoportaat  
 Frisbee-kenttä liikuntapuistoon  

Näiden osalta kunnanhallitus käsittelee ehdotukset erikseen, kun lähilii-
kuntapaikan rahoituksesta on aluehallintoviraston päätös.    
Ehdotuksista seuraavat siirretään talousarviokäsittelyssä tai vastaavan 
tason menettelyssä huomioitaviksi:  

 Keskustan viihtyisyyden parantaminen. Ehdotus edellyttää suunni-
telmallisuutta.   

 Laadukas pump track. Ehdotus sellaisenaan ylittää todennäköisesti 
aiemman päätöksen mukaisen 5 000 euron rajan.   

 Markunlahden siistiminen. Ehdotus edellyttänee jatkovalmistelua.   
 Markunlahden kota/laavu. Ehdotus ylittää todennäköisesti 5 000 

euron rajan.   
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 1-2. –luokkien oppilaiden vuorohoito  
 Digitaalinen valomainos. Ehdotus ylittää todennäköisesti 5 000 eu-

ron rajan.   

Äänestettäviksi ehdotuksista jäävät seuraavat:  

 Yleisövessa keskustan puistoalueelle  
 Kesäkioski keskustaan nuorten työllistämiseksi  
 Keppihevoskenttä  
 Skuuttaamiseen sopiva alue  
 Karuselli leikkipuistoon   

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542.   

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Äänestettävissä ehdotuksista toteutetaan kaksi eniten ääniä saanutta eh-
dotusta. Äänestys toteutetaan nettiäänestyksenä 2.-13.5.2022.   

Käsittely  Kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta siten, että nettiäänestys toteute-
taan 20.5.2022 saakka. Kunnanhallitus hyväksyi em. muutosehdotuksen 
yksimielisesti.  

Päätös  Äänestettävissä ehdotuksista toteutetaan kaksi eniten ääniä saanutta eh-
dotusta. Äänestys toteutetaan nettiäänestyksenä 2.-20.5.2022.   
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74 §  TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKÖN VALINNAN VAHVISTAMINEN 

 

KH 07.02.2022 § 22  
 
Talous- ja hallintopäällikön viran haltija on irtisanoutunut 1.2.2022 lukien. 
Virka julistettiin haettavaksi kunnanhallituksen kokouksessa 3.1.2022.  
 
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 hallinto-
päällikön tehtävä on kunnan viranhaltijajohtoryhmätasoinen tehtävä ja ta-
lous- ja hallintopäällikön esimies on kunnanjohtaja. Lähtökohtaisesti ta-
lous- ja hallintopäällikkö on yleishallinnon toimialapäällikkö ja kunnanjoh-
tajan sijainen.  
 
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.  
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Kunnanhallitus päätti 3.1.2021 valita haastattelutyöryhmään kunnanjohta-
jan, talous- ja hallintopäällikön, kunnanhallituksen puheenjohtajat sekä 
kunnanvaltuuston puheenjohtajiston. Kunnanhallitus valtuutti haastattelu-
ryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat hakijat, päättämään tarvit-
taessa haun jatkamisesta ja haussa tarvittavien kartoitusten tekemisestä 
sekä tekemään ehdotuksen virkaan valittavasta Virkaan saapui neljä ha-
kemusta määräaikaan mennessä. Hakua varten perustettu valintaryhmä 
valitsi 25.1. kaikki hakijat haastateltavaksi.  
 
Hakijat haastateltiin 1. ja 2. helmikuuta 2022. Haastatteluryhmä päätyi 
2.2.2022. esittämään, että tehtävään valitaan HTM Maija Sieppi ja varalle 
DI / Tradenomi (YAMK) Timo Oravainen. Valinnassa painottui kokemus 
vastaavien tehtävien hoitamisesta erityisesti kunnassa.  
 
Maija Siepillä on kokemuksensa, koulutuksensa ja henkilökohtaisten omi-
naisuuksiensa perusteella parhaat edellytykset virkasuhteen menestyk-
selliseen hoitamiseen.  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus päättää valita talous- ja hallintopäälliköksi Maija Siepin ja 
varalle Timo Oravaisen.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
henkilöstä.  
_____ 

KH 25.4.2022 § 74 
 Hallintosäännön § 56 mukaan ehdollisen valintapäätöksen vahvistami-

nen, ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottami-
sesta päättänyt viranomainen. Valtuuston ehdollisen valintapäätöksen 
vahvistaa kuitenkin kunnanhallitus. Ehdollisen valintapäätöksen raukea-
misen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt 
viranomainen. 

 
 Maija Sieppi on ottanut talous- ja hallintopäällikön viran vastaan 

15.3.2022 ja on toimittanut 19.4.2022 päivätyn hyväksyttävän lääkärinto-
distuksen terveydentilastaan. 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus vahvistaa talous- ja hallintopäällikön valinnan.  
 
Käsittely Merkittiin pöytäkirjaan Maija Siepin esteellisyys (esteellisyyden peruste 

osallisuusjääviys) ja pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän käsittelyn 
ajan kunnanjohtaja Markus Ojakoski. 
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Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET § 70- 74 
 

Pykälät: 73  

 

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 2.5.2022 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 

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: § 70, 71, 72, 74 

 

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

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

 
 


