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  SAMULI KUJANSUU                         MARKUS OJAKOSKI 
Samuli Kujansuu  Markus Ojakoski 

 
 



 
Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2022   

Kunnanhallitus  

KOKOUSAIKA Maanantai 2.5.2022 klo 19.00–19.26 

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 

Maija Sieppi, talous- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä  
ASIAT § 77 - 84 

PÖYTÄKIRJAN 

ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

Samuli Kujansuu                  Maija Sieppi, pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja to-

dettu kokouksen kulun mu-

kaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-

malla varustettu nimikirjaimil-

lamme. 

Tarkastusaika  

Kunnanvirasto ___.____.2022  

 

 

Antti Lähteenmäki                 Satu Jokela 

    

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2022 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

kunnanjohtaja Markus Ojakoski 
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77 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
   
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 

78 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antti Lähteen-
mäki ja Satu Jokela.    

 
 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Jämijärven kunta Päivämäärä Sivu 
Kunnanhallitus 2.5.2022 79 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

79 § ILMOITUSASIAT 

 
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 

 
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko, kokous 3.4.2022 

 
Satakunnan sairaanhoitopiiri ky, yhtymähallitus, TOIMINNAN JA 

TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK / 2022 25.4.2022 Pöytäkirja 

 
Satakuntaliiton maakuntahallituksen tiedote 25.4.2022; Maakuntahalli-
tus hyväksyi Satakunnan kulttuuristrategian 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennöintisopimusten ylimääräiset 
indeksitarkistukset vuonna 2022 

 
2. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lausuntopyynnöt 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö:  
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi toimeentulo-
tuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

 

Väyläviraston investointiohjelma 
(https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8f1116
7b-fb8d-44bc-a03c-0505e7d90cd8&proposalLanguage=da4408c3-39e4-
4f5a-84db-84481bafc744)  
 

3. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraava kuulemiskirje 
 

Fimea: Jämijärven apteekin muuttaminen sivuapteekiksi 
 

4. Kiinteistönluovutusilmoitukset ajalla 22.4.–28.4.2022 (1 kpl)  
  

5. Viranhaltijapäätökset 
- 3 § Talous- ja hallintopäällikkö, Jämijärven kunnanviraston pitäminen 

suljettuna 4.-31.7.2022 
- 4 § Talous- ja hallintopäällikkö, julkisuuslakiin perustuva päätös tie-
don antamisesta 
-5 § Talous- ja hallintopäällikkö, hallintosihteerin toimen täyttäminen 
 
 

 
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. 

  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8f11167b-fb8d-44bc-a03c-0505e7d90cd8&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8f11167b-fb8d-44bc-a03c-0505e7d90cd8&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8f11167b-fb8d-44bc-a03c-0505e7d90cd8&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
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Kunnanhallitus päättää lisäksi, ettei edellä mainittuihin lausuntopyyntöihin 
anneta lausuntoa. Lausunto Fimean kuulemiskirjeeseen annetaan viran-
haltijapäätöslausuntona. 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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80 §  JÄMIJÄRVEN NUORISOVALTUUSTON VALTUUSTOALOITTEET  

 

Jämijärven nuorisovaltuusto on jättänyt kunnanvaltuustolle liitteenä olevat aloit-

teet ja niitä koskevan lausunnon. Toisessa aloitteessa ehdotetaan läsnäolo- ja 

puheoikeutta teknisessä lautakunnassa ja toisessa ehdotetaan, että valtuusto-

ryhmät nimeäisivät nuorisovaltuustolle kummivaltuutetut.  

Jämijärven kunnan hallintosäännössä ei ole valtuustoryhmien sisäistä toimintaa 

sääteleviä määräyksiä. Kuntaliiton hallintosääntömallissa todetaan, että ”Val-

tuustoryhmien sisäistä työskentelyä ei säännellä hallintosäännöllä, vaan ryhmät 

toimivat itse hyväksymiensä menettelysääntöjen mukaan.” Valtuustoryhmien 

osalta sääntelyvelvoite henkilöiden nimeämisestä tehtäviin ei siten liene tavan-

omaista.  

Asia on kuitenkin nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi erittäin tär-

keä. Samoin mahdollisuus vaikuttaa teknisessä lautakunnassa. 

Oheismateriaali: 

- aloitteet Jämijärven nuorisovaltuusto 

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 Kunnanhallitus 

1) ehdottaa tekniselle lautakunnalle, että tekninen lautakunta 

myöntää Jämijärven nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja 

puheoikeuden tekniseen lautakuntaan 

2) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto vetoaa val-

tuustoryhmiin, jotta nämä nimeäisivät Jämijärven nuorisoval-

tuustolle kummivaltuutetut 

Päätös   Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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81 §  JÄMIN PERHEPUISTON LAAJENTAMINEN 

 

Vuoden 2022 talousarviossa on yhtenä tavoitteena vuodelle 2022 perhe-

puiston laajennuksen kaavoittaminen, johon on varauduttu 25 000 euron 

investointimäärärahalla. Perhepuiston nykyiset vapaa-ajantontit on myyty 

tai varattu kahta lukuunottamatta. Tonttien kysyntä on kasvanut aiem-

masta vuoden 2020 loppupuolelta alkaen.  

Laajennuksen kaavoittamiseen on saatu tarjous A-insinöörit Civil Oy:ltä. 

A-insinöörit ovat olleet toteuttamassa Jämijärven rantaosayleiskaavan sitä 

aiemmin työstäneen konsultin jätettyä työn kesken. A-insinöörit ovat myös 

toteuttaneet Jämijärven kirkonseudun viimeisimmän asemakaavamuutok-

sen. A-insinööreillä on siten hyvä olosuhteiden tuntemus Jämijärven 

osalta sekä uskottava mahdollisuus toteuttaa kaavoitus vuoden 2022 ai-

kana.  

Kaavoitusta koskeva tarjous liitteenä 81.1.  

Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asema- ja yleis-

kaavan laadinnan käynnistämisestä.  

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus hyväksyy A-insinöörit Civil Oy:n tarjouksen Jämin perhe-

puiston asemakaavoituksesta. 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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82 §  SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA 2050 / LAUSUNTOPYYNTÖ  

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt Satakunnan maakuntakaavan 
2050 laadinnan käynnistämisestä viime vuoden lopulla. Maakuntakaavaprosessi 
on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. 
 
Satakunnan maakuntakaava 2050 laaditaan kaikki maankäyttömuodot kattavana 
kokonaismaakuntakaavana, jolloin käsitellään alueiden käytön ja yhdyskuntara-
kenteen periaatteet sekä kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet koko maakun-
nan alueella. Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan keskeisenä lähtö-
kohtana ovat voimassa olevat Satakunnan maakuntakaava, Satakunnan vaihe-
maakuntakaava 1 ja Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, joiden kaavamer-
kintöjä ja määräyksiä tarkastellaan uudistuneiden valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden, uusimpien selvitysten, suunnitelmien ja inventointitietojen 
nojalla. Tarkoituksena on, että voimaan tullessaan maakuntakaava 2050 ku-
moaa Satakunnan aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat. 
 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 aloitusvaiheessa on laadittu osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, joka on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen viral-
linen asiakirja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa Sa-
takunnan kunnille, asukkaille ja yhdistyksille, viranomaisille ja sidosryhmille sekä 
muille kaavoituksesta kiinnostuneille tietoa Satakunnan maakuntakaavan 2050 
prosessin lähtökohdista, alustavista tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutus-
menettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta. 
 
Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelman luon-
nos on asetettu julkisesti nähtäville palautteiden antamista varten. Osallistumis- 
ja arviointi- suunnitelma on nähtävillä 13.5.2022 asti Satakuntaliiton viras-
tossa, Satakunnan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Satakuntaliiton verkkosi-
vuilla: https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/vireilla-olevat-
maakuntakaavat/aloitusvaihe/. 
 
Satakuntaliitto on lähettänyt kunnille, viranomaisille ja sidosryhmille lausunto-

pyynnön Satakunnan maakuntakaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitel-

masta. Kaavan tarkemmat tavoitteet määritellään kaavaprosessin kuluessa vuo-

rovaikutteisesti kuntien, viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Satakuntaliitto 

on osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevan lausuntopyynnön yhteydessä 

pyytänyt kunnilta, viranomaisilta ja sidosryhmiltä esityksiä kaavan tavoitteiksi. 

Kunnan hallintosäännön 29 §:n pääsääntö on, että kunnanhallituksen antaa kun-

nan lausunnot.  

Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että kaavoituksen keskeisiin 

tavoitteisiin kuuluu elinvoimaan liittyvät tavoitteet. Tältä osin ehdo-

tus osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on osin puutteellinen.  

Kohdassa 2.1.2 Valtakunnalliset strategiat ja suunnitelmat ei 
mainita kovinkaan laajasti elinkeinopoliittisia valtakunnallisista oh-
jelmista / strategioista / tavoitteista. Luulisi, että sellaisiakin löytyisi 
mainittavaksi, mutta en tutkinut asiaa ainakaan vielä. 

 

https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/vireilla-olevat-maakuntakaavat/aloitusvaihe/
https://satakunta.fi/alueiden-kaytto/vireilla-olevat-maakuntakaavat/aloitusvaihe/
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Samoin kohdassa 4.1 Yleiset tavoitteet elinvoimatavoitteet tulisi 
olla vahvemmin esillä. 

 
Elinvoimaan liittyviä selvityksiä tai selvitystarpeita voisi olla myös 
kohdassa 6 Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvityk-
set. Tekstissä ilmaistaan, että "Satakunnan maakuntakaavan 2050 
selvitystarpeita tarkastellaan aloitus- ja valmisteluvaiheessa.". 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee tältä osin valmistella si-
ten, että elinvoimaan liittyviä selvitystarpeita, tavoitteita, ohjelmia ja 
strategioiden kartoitetaan riittävässä määrin.  
 

Käsittely   Kunnanjohtaja muutti päätösehdotusta seuraavasti: 
 

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että kaavoituksen keskeisiin 
tavoitteisiin kuuluu elinvoimaan liittyvät tavoitteet. Tältä osin ehdo-
tus Satakunnan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta on osin puutteellinen.   

 
Kohdassa 2.1.2 Valtakunnalliset strategiat ja suunnitelmat ei mai-
nita kovinkaan laajasti elinvoimapoliittisista valtakunnallisista ohjel-
mista, strategioista tai tavoitteista.  

  
Kohdassa 4.1 Yleiset tavoitteet elinvoimatavoitteet tulisi olla vah-
vemmin esillä.  

  
Elinvoimaan liittyviä selvityksiä tai selvitystarpeita tulisi olla mainit-
tuna myös kohdassa 6 Satakunnan maakuntakaavan 2050 selvi-
tykset. Tekstissä ilmaistaan, että "Satakunnan maakuntakaavan 
2050 selvitystarpeita tarkastellaan aloitus- ja valmisteluvai-
heessa.".  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tulee tältä osin valmistella 
siten, että elinvoimaan liittyviä selvitystarpeita, tavoitteita, ohjelmia 
ja strategioita kartoitetaan riittävässä määrin.   

 

Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan myös täydentämään annet-

tua lausuntoa.  

Päätös   Muutettu em. päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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83 §  TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Jämijärven kunnanhallitus päätti 28.2.2022, § 40, avata teknisen johtajan viran 

haun 8.4. asti. Samassa kokouksessa käsiteltiin kelpoisuusehtoja sekä päätettiin 

haastattelutyöryhmästä. Samassa yhteydessä kunnanhallitus päätti, että kelpoi-

suusehdot ovat seuraavat: 

1) Teknisen alan korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opintoas-

teen tutkinto  

2) Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito  

3) Kokemus käytännön työtehtävistä ja suunnittelutehtävistä viran 

tehtäväkentällä  

4) Kokemus hallinnollisista tehtävistä viran tehtäväkentällä  

5) Hyvät IT-valmiudet  

6) Yhteistyökyky, asiakas- ja sidosryhmälähtöisyys sekä neuvotte-

lutaito. 

Lisäksi arvostetaan kokemusta toimimisesta kuntaympäristössä, 

kykyä visioida ja luoda uutta, näyttöjä kehittämistyöstä, taloushal-

linnollisesta osaamista, muuta kielitaitoa, viestinnällisiä valmiuksia, 

johtamisvalmiuksia, osoitettua paineensietokykyä, hankintalain tun-

temusta, tilaaja- ja sopimusosaamista.  

Haastattelutyöryhmän jäseniksi kunnanhallitus valitsi kunnanjohtajan, kunnan-

valtuuston puheenjohtajiston sekä kunnanhallituksen puheenjohtajiston, kunnan-

hallituksen jäsenet Lassi Koivusen ja Pentti Virtasen sekä teknisen lautakunnan 

jäsen Seppo Leponiemen. 

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli kolme kappaletta. Kaikki hakijat täytti-

vät kelpoisuusehdot ja osallistuivat valintaryhmän haastatteluihin 25.4.2022. 

Kunnanhallitus oli valtuuttanut haastattelutyöryhmän tekemään ehdotuksen valit-

tavasta henkilöstä.  

Haastattelutyöryhmän yksimielinen ehdotus valittavasta henkilöstä on Mika Wal-

lin. Valinnassa painottui merkittävä kokemus kaikki tehtävään liittyvät osa-alueet 

huomioiden sekä kokemus toimisesta kuntaympäristössä.  

Mika Wallinilla on kokemuksensa, koulutuksensa ja henkilökohtaisten ominai-

suuksiensa perusteella parhaat edellytykset virkasuhteen menestykselliseen hoi-

tamiseen. 

Hallintosäännön 54 §:n mukaan kunnanhallitus päättää teknisen johtajan valin-

nasta.  

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

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

Kunnanhallitus valitsee teknisen johtajan virkaan Mika Wallinin.  

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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84 §  TILAVARAUSJÄRJESTELMÄN HANKINTA 

 

Jämijärven kunnan talousarviossa on yleishallinnon tavoitteena, että otetaan 
käyttöön sähköinen tilavarausjärjestelmä, jolla omalta osaltaan varmistetaan 
kunnan omistamien tilojen mahdollisimman tehokas käyttö. 
 
Hankinnalla pyritään saamaan aikaan kokonaisratkaisu varaushallinnolle ja tuot-
teistetuille varauspalveluille modulaariseksi pilvipalveluksi. Palvelun tulisi kattaa 
opetustoimen, liikuntatoimen, vapaa-aika ja sivistystoimen tila- ja irto/vakiovuo-
rovaraukset, kuntosalin verkkokauppa ja tapahtumapalvelut. Järjestelmän tulisi 
mahdollistaa erilaisia optioita myöhempiä tarpeita varten. Varausjärjestelmäto-
teutuksen lisäksi järjestelmään yhdistettäisiin myös esimerkiksi verkkopalvelu-
maksaminen (Paytrail) ja älylukkojärjestelmä. 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 5098 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintopäällikön hankkimaan 
tilavarausjärjestelmän enintään 15 000 euron käyttöönottokustan-
nuksilla. Hankintaan voidaan käyttää kunnanhallituksen investointi-
varausta.  

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET § 77–84 
 

Pykälät: § 81, 83, 84 

 

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 16.5.2022 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: § 77–79, 80, 82 

 

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

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

 
 
 

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS ASIAAN 81 §  
 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus-
sopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös 
saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.  

 
I Oikaisuohje  
 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan 
hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen 
tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  
 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasia-
kirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.  
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Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuu-
desta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lä-
hettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto  
katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö  
 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole  
hankintayksikön hallussa.  
 
Toimitusosoite  
 
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
 
Hankintayksikön yhteystiedot:  
Jämijärven kunta 
 
sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi 
käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea 
muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.  

 

 

 

 


