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116 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
   
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

117 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja 
Antti Lähteenmäki.  

 
Päätös  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Satu Jokela ja 

Maarit Rantanen. 
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118 § ILMOITUSASIAT 

 
1. Kunnanhallitukselle saapuneet kirjeet: 
  
Sataedu, yhtymähallituksen kokous 18.8.2022  
- Talouden ja toiminnan raportointi Sataedun jäsenkunnille  

 
PoSan yhtymähallituksen päätös 30.08.2022 § 83 
- Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän purkaminen, PoSan 

jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajan vaiheeseen yksi (1) 
suunnitelmaosio 

 
Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 29.8.2022 § 120 
- toiminnan ja talouden katsaus 1–7 kk/ 2022  

 
Elykeskus 

- Nimeämispyyntö Satakunnan jatkuvan oppimisen yhteyshenkilöksi 
29.8.2022 
 
Satakuntaliitto 25.8.2022 

- Pohjois-Satakunnan liikennejärjestelmätyöryhmän perustaminen ja 
kunnan edustajan nimeäminen 
 
Satakunnan pelastuslaitos,  

- talousraportit 7/2022 22.8.2022 
 

2. Kiinteistönluovutusilmoitukset ajalla 12.8.–1.9.2022 (3 kpl)  
   

3. Viranhaltijapäätökset 
 
  Lausuntopyynnöt 
 

-  Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa aiheesta: 
Suositus salassa pidettävien asiakirjojen käsittelystä 
https://www.lausuntopal-
velu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8425202b-6f15-4ef7-a8cf-
f50a378c698b 

 

- Sosiaali- ja terveysministeriö 

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta eräisiin julk-
selle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19- epidemiasta aiheutuviin lisä-
kustannuksiin vuonna 2022 

 https://www.lausuntopal-
velu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bac22566-e230-413e-99b9-
e86be84de94f 

 
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 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8425202b-6f15-4ef7-a8cf-f50a378c698b
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8425202b-6f15-4ef7-a8cf-f50a378c698b
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8425202b-6f15-4ef7-a8cf-f50a378c698b
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bac22566-e230-413e-99b9-e86be84de94f
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bac22566-e230-413e-99b9-e86be84de94f
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=bac22566-e230-413e-99b9-e86be84de94f
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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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119 §  KUNNAN EDUSTAJAIN VALITSEMINEN SATAKYLÄT RY:N JA JÄMIJÄRVEN 
LÄMPÖ OY:N KOKOUKSIIN JA EHDOKKAAN VALITSEMINEN JÄMIJÄRVEN 
LÄMPÖ OY:N HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 

 
KH 30.08.2021 § 98 

 
Hallintosäännön 29 § kohdan 44 mukaan kunnanhallitus määrää kunnan 
edustajat yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- tai vuosikokouksiin ja vastaaviin 
sekä antaa tarvittaessa toimiohjeet edustajille sekä nimeää kunnan eh-
dokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilin- tai toiminnantarkas-
tajiksi. 
 
Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä: 
- Satakylät ry 
- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys  
- Satakunnan syöpäyhdistys ry 
- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 
- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry 
- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta  
- Asunto Oy Jämijärven Kauppakulma 
- Kiinteistö Oy Jäminsato 
- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki 
- Kiinteistö Oy Raharinne 
- Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry  
- Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy 
- Jämin Hiihtotunneli Oy 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 

Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajansa esittelyosassa mai-
nittujen yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin. 
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikaudekseen edustajansa 
yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin seuraavasti: 

  
Yhteisö Edustaja 
Satakylät ry Toni Ojala 
Kokemäenjoen vesiensuojeluyh-
distys  

Kati Mansikkamäki 

Satakunnan syöpäyhdistys ry Paula Muukkonen 
Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Tuomo Leikkola 
Jämijärven Vanhustentaloyhdistys 
ry 

Kati Mansikkamäki 

Asunto Oy Jämijärven Avennon-
ranta 

Pentti Virtanen 

Asunto Oy Jämijärven Kauppa-
kulma 

Pentti Virtanen 

Kiinteistö Oy Jäminsato Pentti Virtanen 
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Asunto Oy Jämijärven Avennon-
mäki 

Pentti Virtanen 

Kiinteistö Oy Raharinne Pentti Virtanen 
Lauhanvuori-Hämeenkangas 
Geopark ry 

Antero Karppinen 

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko 
Oy 

Timo Sorvali 

Jämin Hiihtotunneli Oy Timo Sorvali, varalla Samuli Ku-
jansuu 

 
_____ 

KH 05.09.2022 § 119  
    

Toni Ojala ei ole enää kunnan palveluksessa, joten olisi perusteltua valita 
hänen sijaansa toinen henkilö edustamaan kuntaa Satakylät ry:n vuosiko-
kouksissa.  
 
Kunnanhallituksen tulisi valita edustaja myös Jämijärven Lämpö Oy:n yh-
tiökokouksiin. Kunnanhallitus voi valita myös ehdokkaan Jämijärven 
Lämpö Oy:n hallitukseen. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajansa Satakylät ry:n ja Jä-
mijärven Lämpö Oy:n kokouksiin ja ehdokkaan Jämijärven Lämpö Oy:n 
hallitukseen. 

 
Päätös  Kunnanhallitus nimesi toimikaudekseen edustajaksi Satakylät ry:n kun-

nanjohtaja Markus Ojakosken ja Jämijärven Lämpö Oy:n kokouksiin Mar-
kus Ojakosken ja ehdokkaaksi Jämijärven Lämpö Oy:n hallitukseen Lassi 
Koivunen. 
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120 § ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA / KOTAOJA KRISTIINA, UUDEN JÄSENEN 
VALINTA TARKASTUSLAUTAKUNTAAN 

 
 
Kristiina Kotaoja on anonut eroa luottamustoimistaan 15.8.2022, tarkas-
tuslautakunnan jäsenyydestä ja kunnanvaltuuston varajäsenyydestä paik-
kakunnalta muuton vuoksi.  
 
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Koti-
kunnan vaihdos merkitsee kuntalain 71 §:n mukaisesti vaalikelpoisuuden 
menetystä.  
 
Kotaojan tilalle sosialidemokraattisen valtuustoryhmän 1. varajäseneksi 
siirtyy Anu Suoniemi.  
 
Kunnanvaltuusto valitsi 16.08.2021 tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:  
 
Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen  
Antero Karppinen, puheenjohtaja  Kreetta Alarotu  
Jonna Paattakainen,varapuheenjoht. Antero Hautamäki  
Kristiina Kotaoja   Mika Rajala  
Jarmo Huhtaniemi   Aila Sällilä  
Mervi Kailasto   Jari Silmunmaa 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpanosta säädetään Jämijärven kunnan hal-
lintosäännön 17 §:ssä. Jäsenten valinnan lisäksi valtuusto valitsee lauta-
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa 
tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talou-
den tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Kuntalain 75 §:n mukaan vaa-
likelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) 
pormestari ja apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jä-
senen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 
(434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tar-
koitettu läheinen; 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa 
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 5) henkilö, joka ei ole vaalikel-
poinen kunnanhallitukseen. Lisäksi valinnassa on otettava huomioon 
tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 
Liite 120.1 
- eropyyntö 15.8.2022 (ei julkinen liite, sisältää henkilötietoja/ EU:n yleinen 

tietosuoja-asetus, 2016/679, Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perus-
teella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistä-
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mällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistami-
sen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jon-
kin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.) 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto: 
1) myöntää eron Kristiina Kotaojalle kunnanvaltuuston varajäsenyy-

destä ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 

2) valitsee Kotaojan tilalle tarkastuslautakuntaan jäsenen toimikau-

deksi 31.5.2025 saakka 

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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121 § ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA / KOTAOJA KRISTIINA, UUDEN JÄSENEN 
VALINTA KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUKSI MIEHEKSI 

 
KH 9.8.2021 § 91  

 
Kiinteistön muodostamislain 6 §:ssä säädetään, että kunnanvaltuuston 
tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuus-
ton toimikautta vastaavaksi ajaksi.  
 
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot 
tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi 
voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.  
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikauttaan vastaa-
vaksi ajaksi vähintään kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä.  

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 ----- 
 KV 16.08.2021 § 33  

 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee toimikaut-
taan vastaavaksi ajaksi vähintään kuusi kiinteistötoimitusten uskottua 
miestä. Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kiinteistötoimi-
tusten uskotuiksi miehiksi Reijo Pihlajamäen, Petri Ihanamäen, Sami 
Muukkosen, Kyösti Salon, Pentti Virtasen ja Kristiina Kotaojan. 
 _____ 
 

KH 05.09.2022 § 122 
 
Kristiina Kotaoja on anonut eroa luottamustoimista paikkakunnalta muu-
ton vuoksi. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota päte-
västä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toi-
mielin. Kotikunnan vaihdos merkitsee kuntalain 71 §:n mukaisesti vaali-
kelpoisuuden menetystä.  
 
Tasa-arvolain mukaan valtion ja kuntien toimielimissä on oltava vähintään 
40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kun-
nan tulee edistää kaikessa toiminnassaan naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, jonka vuoksi Kotaojan tilalle 
uskotuksi mieheksi tulee valita nainen.  
 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto: 
1) myöntää eron Kristiina Kotaojalle kiinteistötoimitusten uskotun miehen 

tehtävästä 

2) valitsee Kotaojan tilalle kiinteistötoimitusten uskotun miehen 31.5.2025 

saakka 

Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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122 §   NUORISOVALTUUSTON NIMEÄMINEN KAUDEKSI 2022-2023 

 

Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisoval-
tuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toiminta-
edellytyksistä. 
 
Ehdokkaiden valinta pyritään toteuttamaan nuorisovaltuuston ratkaise-
malla tavalla ja kysymyksessä on sisällöllisesti siten valinnan vahvistami-
nen. Kaudelle 2022–2023 ehdokkaat on haettu nuorisovaltuuston toteut-
taman ilmoittelun perusteella eikä ehdokkaiden osalta ole suoritettu kar-
sintaa. Ehdokkaat ovat: 
 
Vilja Haapaniemi, puheenjohtaja 
Aada Eloranta 
Aleksi Koivumäki 
Sara Pietilä 
Helmi Raitinpää 
Minttu Jokela 
Olivia Lehtonen 
Lauri Tervalahti 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542  
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 
Kunnanhallitus valitsee esitetyt henkilöt Jämijärven nuorisovaltuuston jä-
seniksi kaudelle 2022–2023: 
 
Vilja Haapaniemi, puheenjohtaja 
Aada Eloranta 
Aleksi Koivumäki 
Sara Pietilä 
Helmi Raitinpää 
Minttu Jokela 
Olivia Lehtonen 
Lauri Tervalahti 

 
Käsittely  Satu Jokela (intressijääviys, hallintolain 28.1 § kohta 3 mukaisesti) ja Miia 

Sjöman (palvelussuhdejääviys, hallintolain 28.1 § kohta 4 mukaisesti) il-
moittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän kä-
sittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19:38-19:39. 

 
Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän pykälän ajaksi Pentti Vir-
tanen.  

 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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123 § LISÄLISTA 

 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 
     Kunnanhallitus ottaa asian kiireellisenä käsittelyyn lisälistalta. 
 
Päätös  Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
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124 §  JÄTEVEDEN PUHDISTAMON AUTOMATIIKAN UUSINTA 

 

TekLa 31.8.2022 § 23 

 

Jämijärven kunnan jäteveden puhdistamon automatiikka on vanhentunut ja tällä het-

kellä vikatilassa, josta sen palauttaminen ei ole onnistunut. Automaation uusimista 

tarvitaan, jotta kriittisimmät laite ohjaukset saadaan toimimaan, mm. tällä hetkellä 

jäteveden pudistusprosessiin käytettäviä kemikaaleja syötetään prosessiin manuaali-

sesti. Jätevedenpuhdistamo automatiikka vaatii pikaista uusimista, jotta jäteveden-

puhdistamolla saadaan turvattua tasainen puhdistusprosessi. 

 

Jäteveden puhdistamolle on kartoitettu sille sopivat automaatiolaitteisto, perusteena 

ollut sopivuus puhdistamon kokoluokkaan, laitteiston kestävyys ja luotettavuus, 

sekä automaatiolaitteiston huollon saatavuus.  

 

Automaation saneerauksesta on saatu tarjous Insta Automation Oy:ltä sisältäen seu-

raavat:  

- Tarvittavat tarvikkeet 37 650 € (ALV0%) 

- Töiden budjettihinta-arvio 72 000 € (ALV0%) 

- Arvioitu yhteishinta 109 650 € (ALV0%) 

 

Lisäksi saneerauksen yhteydessä pitää uusia jäteveden puhdistamo mittausanturit, 

jotka ovat kartoitettu automaatiosaneerauksen mukaisesti jätevedenpuhdistamolle 

sopivaksi. Mittausantureista on saatu tarjous Christian Berner Oy:ltä yhteishintaan 

22 817 € (ALV0%). 

 

Jämijärven kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosassa on varattu jäteveden 

puhdistamon saneeraukseen 120 000 € (uusitaan jätevedenpuhdistamon lietteen kui-

vauslaite ja välppä), jäteveden puhdistamolla tehtyjen huoltotoimenpiteiden avulla 

on saatu lietteen kuivauslaite  ja välppä toimintakuntoon, joten näillä laitteilla ei ole 

akuuttia uusimistarvetta, nämä tulisi huomioida vasta seuraavien vuosien investointi 

suunnitelmassa, nyt akuutein uusimistarve on jäteveden puhdistamon automatii-

kassa. 

 

Nyt tarvittavat automaatiosaneeraus (Insta Automation Oy:n tarjous) ja uusittavat 

mittausanturit (Christian Berner Oy:n tarjous) ylittävät arvioidulla yhteisarvoltaan 

(132 467 €), vuoden 2022 talousarvion investointi osaan varatun määrärahan 

120 000 €. 

 

Jäteveden puhdistamon automatiikan hankintaan sovelletaan Lakia vesi- ja energia-

huollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista. Tätä lakia sovelletaan myös hankintoihin vesihuolto-

laissa tarkoitettuun veden johtamiseen, käsittelyyn ja toimittamiseen talousvetenä 

käytettäväksi, jotka toimintaa harjoittava hankintayksikkö tekee tai järjestää, ja jotka 

liittyvät jäteveden tai huleveden poisjohtamiseen tai käsittelyyn. 
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Kynnysarvo, joka perustuu erityisalojen hankintadirektiiviin ilman arvonlisäveroa 

laskettuina, on 414 000 euroa tavaroita ja palveluja koskevissa hankinnoissa. 

  

 Valmistelija: tekninen johtaja Mika Wallin, 040 7699 182 

 

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta valitsee mittausantureiden toimittajaksi Christian Berner Oy. 

Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että jätevedenpuhdistamon 

automaatiosaneerauksen toteuttajaksi valitaan Insta Automation Oy. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 ___________ 

 
KH 05.09.2022 § 123 
 
 Liite 123.2 

 -tarjoukset liitteineen (ei julkinen tiedosto, laki viranomaisen toiminnan jul-
kisuudesta 1999/621 § 24 kohta 20) 

 
 Valmistelija: tekninen johtaja Mika Wallin, 040 7699 182 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 
 

Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että 
jätevedenpuhdistamon automaatiosaneerauksen toteuttajaksi valitaan 
Insta Automation Oy. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET § 116–124 
 

Pykälät: § 119, 122, 123, 124 

 

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 16.9.2022 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  

Puhelinnumero: 02 572 970  
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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: § 116–118, 120, 121 

 

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

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

 
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS ASIAAN § 124 
 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat-
kaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (han-
kintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoi-
kaisu). 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 tyy-
tymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua 
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallis-
tumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  
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Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen 
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä teh-
dystä ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä.  
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotetta-
vaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta sei-
kasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedok-
sianto  
katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen 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 mark-
kinaoikeuteen.  
 

 
 

 

 


