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LAUSUNTO VALITUKSEEN REISJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 19.9.2017 § 66 

 

KHALL § 1 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Reisjärven kunnan 

lausuntoa, joka koskee Tapani Saartoalan ja asiakumppa-

neiden tekemää kunnallisvalitusta Reisjärven kunnanval-

tuuston päätöksestä 19.9.2017 § 66, Reisjärven kunnan 

ehdollisesta sitoutumisesta määräalan ostamiseksi Met-

sähallitukselta perustettavaa motocrossratahanketta 

varten. Valitus liitteenä 1. Valituksen liitteitä 

oheismateriaalina. 

 Saartoalan ja asiakumppaneiden tekemän valituksen pe-

rusteluissa vedotaan mm seuraaviin näkökohtiin: 

 Motocross hankkeen sijaintivaikutukset alueen pohja-
vesialueeseen, 

 kyläyhteisölle ja ympäristölle aiheutunut meluhaitta, 
mukana asukkaiden nimilista, 

 luonnon monimuotoisuuden häiriintyminen/metsäpeurat, 

 kunnan yksipuolinen tuki ja sen kohdentuminen ja 

 kyläläisten aikaisemmat kokemukset alueella. 
 

Kja Ehdotus:  

Lausuntonaan Reisjärven kunta toteaa seuraavaa: 

 Reisjärven kunnanvaltuusto on tehnyt ehdollisen päätök-

sen maanhankinnasta Motocrossratahanketta varten. Reis-

järven kunta tekee päätöksen mukaan ensin aiesopimuksen 

(esikauppakirjan), joka toteutetaan lopullisesti, jos 

suunniteltu maa-alue n. 10 ha saa tarvittavat luvat mo-

tocrossratatoimintaa varten. Ensisijainen lupaviran-

omainen on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristö-

lautakunta, joka tekee päätöksen Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen lausunnon perusteella ympäristöluvasta. 

Ympäristöluvassa otetaan huomioon se, että suunniteltu 

motocrossalue ei turmele YmpäristönsuojeluL(527/2014) 

§ 17 mukaista pohjavesialuetta, vaikka sijoittuu va-

rauksena vedenottamon lähisuojavyöhykkeen läheisyyteen.  

 

 Mikäli suunnitellun motocross ratahankkeen alue saa 

myönteiset ympäristö- ym. luvat toiminnan suunnittelul-

le ja käynnistämiselle, Reisjärven kunta katsoo, että 

sillä on oikeus toteuttaa kiinteistökauppa lopullises-

ti. 

 Kunnanvaltuuston päätös on syntynyt oikeassa järjestyk-

sessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt 

toimivaltaansa, eikä päätös ole muutenkaan lainvastai-

nen.  
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LAUSUNTO VALITUKSEEN REISJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 19.9.2017 § 66 

(jatkoa) 

 

 Päätös: Puheenjohtaja avattuaan keskustelun, esitti 

seuraavaa lisäystä lausuntoon:  

 

Lisäksi Reisjärven kunta toteaa, että Saartoalan ja 

asiakumppaneiden valituksessaan esille nostama melu-

haitta on liioiteltu. Kerran kesässä järjestettävien 

jokamiesluokan autokilpailujen aiheuttama melu on eri 

asia kuin motocross-harjoittelusta johtuvat äänet. Ta-

paukset eivät ole vertailukelpoisia desibelitasoiltaan. 

Ravirata, jossa autokilpailut järjestetään, sijaitsee 

noin 1,5 kilometriä lähempänä Kangaskylän asutuskeskus-

ta kuin motocross-rataa varten hankittava alue. Kuten 

jokamiesluokan tapauksessa, myös motocross-harjoittelu 

tapahtuu tiettyyn vuorokauden aikaan. Melumallinnuksen 

mukaan meluhaittaa ei aiheudu. 

 

Motocross-rata-alue tullaan rajaamaan niin, ettei se 

häiritse luonnon monimuotoisuutta valituksessa väite-

tyllä tavalla. 

 

Motocross-ratahankkeen on myös osaltaan tarkoitus vä-

hentää valituksessa mainittua luvatonta yksityisten 

mailla ajamista. Koska yksityistä omistusoikeutta tulee 

kunnioittaa, on tarkoituksenmukaista, että kunta osal-

listuu hankkeeseen, joka mahdollistaa ajamisen turval-

lisella ja sille tarkoitetulla alueella. Motocross-

radan ylläpidosta vastaavan yhdistyksen edellytetään 

huolehtivan, että ajaminen tapahtuu rata-alueella. 

 

Kyseinen Metsähallitukselta hankittavaksi suunniteltu 

alue rajautuu kunnan maa-alueeseen siten, että koko 

alueen hyödyntäminen (esimerkiksi maa-aineksen otto) 

tulevaisuudessa taloudellisesti tehokkaalla ja ympäris-

töä kunnioittavalla tavalla on mahdollista. 

 

Tiedusteltuaan, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen 

yksimieliseksi lisäyksestä. 

 

 

Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi kunnanjohtajan 

ehdotuksen Jouni Tillin ehdottamalla lisäyksellä. 

 

Merkitään, että Sari Huuskonen poistui esteellisenä 

(intressijääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsitte-

lyn ja päätöksenteon ajaksi ja että Mikko Kinnunen saa-

pui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.12.  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   16.1.2018  4 2 

 

 

 

 

POIKKEAMISHAKEMUS  

 

KHALL § 2            ovat hakeneet poikkeamislupaa kaavan mukai-

sen loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi. 

Loma-asunto sijaitsee tilalla Kuusikkoranta RN:o 13:18. 

 

Liitteenä 2 poikkeamispäätösehdotus.  

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen ti-

lalle Kuusikkoranta RN:o 13:18 liitteenä 3 olevan ehdo-

tuksen mukaisesti. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SKDL:N KALAJAN OSASTO RY:N HAKEMUS VUODEN 2017 KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTA-

MISESTA 

 

KHALL § 3 SKDL:n Kalajan osasto ry hakee liitteen 3 (4.1.2018)  

 mukaisella hakemuksella vapautusta kiinteistöverosta 

verovuodelta 2017. Ko. vuonna hakijan kiinteistöveron 

määrä on ollut 55,19 €. 

Hakemustaan yhdistyksen edustaja perustelee yhdistykset 

varattomuudella, koska yhdistyksellä ei ole ollut toi-

mintaa vuoden 2007 jälkeen.  

 

Veronkantolain 38 a §:n 2 mom. ja 38 b § mukaisesti 

kunta voi hakemuksesta myöntää verovapautuksen ko. lain 

mukaisesti kannettavasta verosta 

1. jos vero- tai maksuvelvollisen veronmaksukyky on sai-
rauden, työttömyyden, elatusvelvollisuuden tai muun 

vastaavan syyn vuoksi olennaisesti alentunut tai jos 

siihen on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi eri-

tyisiä syitä; tai 

2. jos veron periminen on muusta erityisestä syystä il-
meisesti kohtuutonta. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus vapauttaa SKDL:n Kalajan osasto 

ry:n vuoden 2017 kiinteistöverosta hakemuksessa esite-

tyillä perusteilla. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNAN SUBVENTIOT HYÖTYELÄINTEN OMISTAJILLE ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA 

 

KHALL § 4  Eläinlääkintähuoltolain (16.10.2009/765) 22 § mukaan 

kunta voi osallistua 11 ja 13 §:ssä tarkoitetusta 

eläinlääkäripalvelusta kotieläinten omistajalle tai 

haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin. 

 

 Kunnaneläinlääkäri perii itselleen asiakkaaltaan virka-

ehtosopimuksen kunnaneläinlääkäritaksan mukaisen palk-

kion ja matkakustannusten korvauksen. Kunnalla on mah-

dollisuus osallistua eläinlääkäripalvelusta eläimen 

omistajalle aiheutuneisiin kustannuksiin (subventio). 

Kunnan on mahdollista päättää oman alueensa subventi-

oista, vaikka eläinlääkintähuolto olisi annettu yhteis-

toiminta-alueen järjestettäväksi. Subventiot sisältyvät 

tällöin kunnan omaan talousarvioon ja kunta päättää 

subventioiden maksamisen perusteista.  

 

Reisjärven kunta on maksanut subventioita vuosina 2013–

2015 n. 4.500 e/vuosi, vuonna 2016 n. 2.500 e ja arvio 

vuoden 2017 subventiomenoista on n. 2.500 e. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri, p. 0403008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää subventioiden maksami-

sesta vuonna 2018 seuraavaa: 

 

 Kunta osallistuu eläinlääkäripalvelusta hyötyeläinten 

(eläinten, joita omistaja pitää ammattimaisesti) omis-

tajalle tai haltijalle aiheutuneisiin matkakustannuk-

siin, siltä osin kuin eläinlääkärin matkakustannukset 

ylittävät eläimen omistajalta/haltijalta laskutettavan 

omavastuuosuuden (9,25 e, alv 0%). Eläinlääkäri laskut-

taa kunnalta matkakustannuksen omavastuuosuuden ylittä-

vän osan sekä arvonlisäveron ko. osuudelta. 

Subvention maksaminen edellyttää, että eläinlääkäri tu-

lee muualta kuin omalta paikkakunnalta päivystysaikana 

tai muuna aikana esim. sairausloma-ajan sijaisena ja 

että kutsuttu eläinlääkäri on Ppky Selänteen palveluk-

sessa. 

  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUTAKUNTIEN TÄYTTÖLUPAHAKEMUKSET  

 

KHALL § 5  Kunnan talouden tasapainottamistoimena, kunnanhallitus 

on ottanut täyttölupakäytännön käyttöön joulukuussa 

2017.  

 Tehtävän avauduttua lautakunnan alaisella toimialueella 

ja palveluissa suoritetaan arviointi, siitä millä vaih-

toehdolla palvelu voidaan toteuttaa. Palvelutarpeen ar-

vioinnissa otetaan huomioon myös muiden toimialueiden 

käytössä olevat resurssit. Sen jälkeen haetaan kunnan-

hallitukselta täyttölupa. Reisjärven kunnan täyttölupa-

käytäntö koskee sekä määräaikaisia että toistaiseksi 

voimassa olevia virka- ja työsuhteista. 

 

 

Virka/toimi 
Määräaikaisuus/ toistaiseksi voimassa 
oleva 

Sijoituspaikka Täyttöperuste 

Rakennusmies, määräaikainen 9.2.2018 
saakka 
 

Kiinteistöjen kunnossapito Asunnon kunnostustyö on 
aloitettu jo vuoden 2017 puo-
lella  

Määräaikainen siivooja  
1.1.-30.6.2018  

Ateria- ja puhtaanapito Tekninen ltk päätös 22.5.2017  

Keittiöapulainen, 
määräaikainen, 
9.1.-14.1.2018 

Ruokapalvelut Työloman sijaisuus 

Siivooja, keittiöapulainen, määräaikai-
nen  
2.1.-2.6.2018 (2h/koulupv) 

Tilapalvelut Petäjähovin siivous 

Perhepäivähoitaja/ryhmäperhe-
päivähoitaja, määräaikainen 
4.1.-31.12.2018 

Varhaiskasvatus Työloman sijaisuus,  
Varhaiskasvatuslain mukainen 
lasten ja henkilökunnan väli-
nen suhdeluku 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa täyttöluvan esi-

tetyllä perusteella. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Merkitään, että Antti Vedenpää poistui esteellisenä 

(intressijääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsitte-

lyn ja päätöksenteon ajaksi. 
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KUNNANHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 

 

KHALL § 6 Hallintosäännön 72 §:n mukaan kunnanhallitus tai lauta-

kunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitel-

mat. Ehdotus kunnanhallituksen alaisiksi käyttösuunni-

telmiksi vuodelle 2018 on liitteenä 4. 

 

  Valmistelija: hallintosihteeri, p. 0403008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alai-

set käyttösuunnitelmat vuodelle 2018 liitteen 4 mukai-

sesti. Käyttösuunnitelman toteuttamisessa otetaan huomi-

oon talouden tasapainottamissuunnitelman toteuttaminen. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 

 

KHALL § 7 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2017 § 96 talousar-

vion vuodelle 2018. 

Suomen Kuntaliiton talousarviosuosituksen mukaisesti 

valtuuston hyväksyttyä talousarvion saattaa kunnanhal-

litus talousarvion täytäntöönpano-ohjeineen lautakun-

tien noudatettavaksi. 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa ohjeistetaan käy-

tännön toimenpiteet talousarvion toteuttamiseksi. Ta-

lousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia lau-

takuntia, toimielimiä sekä niiden valitsemia vastuuhen-

kilöitä sekä määritellyin osin konserniyhtiöitä. Ta-

lousarviota täytäntöön pantaessa on huomioitava, että 

kunnanhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelys-

sä tekemät erillispäätökset ovat vastuualueita sitovia 

ja ne tulee sisällyttää käyttösuunnitelmaan. 

Reisjärven kunnan hallintosäännön 72 §:n mukaan kunnan-

hallitus tai lautakunta hyväksyy talousarvioon perustu-

vat käyttösuunnitelmat. 

Käyttösuunnitelmalla toimielimet asettavat valtuuston 

määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tar-

kennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloar-

viot seuraavien tasojen yksiköille (käyttötalousosa) ja 

kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatulo-

arvioiksi. 

Koska Reisjärven kunnan talousarvion 2018 ja suunnitel-

man2019-2020 hyväksymisen jälkeen, on kunnanhallitus 

asettanut talouden tasapainottamisryhmän, jonka työn 

tuloksena kunnan talousarvioon syntyneet säästöt ja 

muutokset päätetään erikseen kuntalain ja kunnan hal-

lintosäännön 73 §:n mukaisesti.  

 

Liite 5 Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohje. 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja, p. 0403008200 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 5 mukaisen 

vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja päät-

tää, että kunnanhallitus hyväksyy talousarviovuoden 

2018 käyttösuunnitelmat ja rakentamisohjelmat talouden 

tasapainottamisohjelman yhteydessä. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MAKSAMINEN VUONNA 2018 

 

KHALL § 8  Opiskelija-avustuksia maksettiin vuonna 2017  

32 opiskelijalle, yhteissummaltaan 5.440 euroa.  

Vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 48 opiskelijaa ja 

8.160 euroa.  

  Liitteenä 6 ehdotus opiskelija-avustushakemus  

-lomakkeeksi vuodelle 2018. Avustus on 170 eu-

roa/myöntämisehdot täyttävä opiskelija. 

 

  Valmistelija: hallintosihteeri, p. 0403008208 

 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy opiskelija-avustuksen 

myöntämisehdot vuodelle 2018 liitteenä 6 olevan hake-

muslomakkeen mukaisesti. Hakuaika vuoden 2018 avustuk-

seen päättyy 28.2.2018.  

 

   Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KIINTEISTÖVEROSELVITYS 

 

KHALL § 9 Selänteen kunnille on tehty tarjous kuntien rakennusre-

kisteri- ja kiinteistöselvityksestä. Reisjärven kunnan 

tarjous on jaettu oheismateriaalina. Selvityksissä kar-

toitetaan olemassa olevat kiinteistöt, niiden koot ja 

käyttötarkoitukset. Selvityksen tarkoituksena on var-

mistaa, että kunnan alueella olevista kiinteistöistä on 

rekistereissä oikeat tiedot.  

Kunnissa on saattanut jäädä eri syistä johtuen kiin-

teistöveron ulkopuolelle rakennusmassaa, joka ei sisäl-

ly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin. Tämä 

puolestaan merkitsee taloudellisia menetyksiä kuntien 

taloudelle, kun mahdolliset kiinteistöverotulot jäävät 

saamatta. Selvityksen perusteella tehdyillä kiinteistö-

kartoitusten ja päätösten perusteella on mahdollista 

saada lisää kiinteistöverotuloja ilman kiinteistövero-

prosentin korotuksia. Taloudellisten seikkojen ohella 

merkittävää on, että kiinteistöveroselvityksen ansiosta 

myös kiinteistön omistajien verokohtelu tasapuolistuu. 

Tämä koskee niin yksityisiä kiinteistön omistajia kuin 

yrityksiäkin.  

Kiinteistövero on kunnalle turvallinen, vakaa ja enna-

koitavissa oleva tulonlähde, jonka merkitys on jatku-

vasti kasvanut. Tulevassa maakuntauudistuksessa kiin-

teistöverotuotto jää kokonaan kunnan tulonlähteeksi 

toisin kuin tulovero ja yhteisövero, joita tullaan 

leikkaamaan. 

Verottajan ja väestötietorekisterin välillä on eroja 

rakennus- ja kiinteistöaineistoissa. Verottaja saa 

VRK:lta tiedot uusista rakennushankkeista, mutta ongel-

mana ovat kunnan olemassa olevien rakennusten virheet, 

puutteet ja muutokset. Muuttuneita tilanteita voi syn-

tyä myös siitä, että rakennusjärjestyksen määritykset 

ja tulkinnat ovat muuttuneet eri vuosikymmenten aikana.  

Tarjouksen kunnalle tehnyt CGI on tarjonnut laadunparan-

nustyötä, jossa ennen kiinteistöveroanalyysiä tulisi 

varmistaa seuraavat asiat: 

- rakennuksen sijainti tulee olla oikealla kiinteistöl-

lä, 

- kunnan rekisterissä olevilla rakennuksilla on oltava 

pysyvä rakennustunnus PRT, 

 analyysi tehdään vain rakennuksille, joilta löytyy 

PRT 

 puuteiden korjaus on yksi rakennusrekisterin yllä-

pitoon liittyvä kokonaisuus 

 ei koske purettuja rakennuksia 

 Kiinteistötietojen tulee olla ajan tasalla (kiin-

teistötietojen automaattipäivitys käynnissä). 
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KIINTEISTÖVEROSELVITYS (jatkoa) 

 

Vaihe I sisältää rakennusrekisterin tarkistusta (maan-

mittauslaitos, väestörekisterikeskus, rakennusvalvonta, 

verohallinto), jonka pohjalta saadaan tietoa mahdolli-

sista puutteista. Vaiheen 1 massakorjausta n. ½ pv, 

hinta 616 €, sekä lähtöaineiston hankintaa, josta vas-

taa kunta, ja sen analysointia ja (työ, käsittely jne), 

josta vastaa CGI, hinta-arvio 3696 € + kunnan hankkimat 

aineistot. 

Hankkeen II vaiheessa, selvitys vaatii lisää henkilöre-

sursseja rakennusvalvontaan esim. 2 henkilötyövuot-

ta/kunta ja kunnan on varatta tätä työtä varten erilli-

nen määräraha (60.000-70.000 €). Tässä vaiheessa kunnan 

kiinteistöt, jotka eivät rekisteritietojen mukaan ole 

ajan tasalla tai ovat puutteellisia, tulee tarkastaa ja 

tehdä asianmukaiset päätökset ja tiedot rekisterinpitä-

jälle ja verottajalle. 

 

Kja Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää toteuttaa CGI:tä tar-

jouksen mukaisesti ensimmäisen vaiheen kiinteistöselvi-

tyksen: lähtöaineiston analysoinnin ja rakennusrekiste-

rin massakorjauksen edellyttäen, että sopimus voidaan 

tehdä 31.12.2017 päättyneen tarjouksen hinnoilla. 

 Hankkeen II vaiheesta ja talousarviomäärärahan varaami-

sesta, kunnanhallitus päättään erikseen sen jälkeen, 

kun ensimmäisen vaiheen vertailutiedot ovat käytettä-

vissä. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.9.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

KHALL § 10  

  

§ 64 Määräalan myyminen Rinnepelto RN:o 45:16 kiinteistöstä. 

Ote lähetetty Johanna Puraselle, tekniseen toimeen ja 

laskentasihteerille. 

 

§ 65 Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen. Ote hallinto-

kunnille. 

 

§ 66 Ehdollinen sitoutuminen määräalan ostamiseen Metsähal-

litukselta motocrossratahanketta varten. Päätöksestä on 

tehty valitus Oulun hallinto-oikeudelle.  

 

§ 67 Reisjärven kunnan palkkiosääntö. Palkkiosääntö on toi-

mitettu hallintokunnille ja sääntö on julkaistu netti-

sivuilla. Palkkiosääntö tulee voimaan 1.10.2017. 

 

§ 68 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017. Tiedotetaan hallinto-

kunnille ja laskentasihteerille. 

 

§ 69 Alakoulun rehtorin viran perustaminen. Ote päätöksestä 

on toimitettu va. Sivistysjohtaja-rehtorille, Niemen-

kartanon koulun johtaja Jarmo Viljamäelle ja palkkasih-

teerille. 

 

§ 70 Kehitys- ja talouspäällikön virka. Kunnanhallitus ju-

listaa viran haettavaksi. 

 

§ 71  Puheenjohtajan nimeäminen/Jokilatvan opiston johtokun-

ta. Ote päätöksestä on toimitettu Jokilatvan opistol-

le/Kim Ojalle, Anna-Maija Hilliaholle ja Mikko Huusko-

selle. 

 

§ 72 Eron myöntäminen Saara Wecströmille valtuutetun ja kas-

vatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustoimis-

ta. Ote päätöksestä on toimitettu Saara Wecströmille, 

kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, luottamusmieskor-

tiston pitäjälle ja keskusvaalilautakunnalle. 

 

§ 72 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen ja henkilökoh-

taisen varajäsenen valitseminen. Ote päätöksestä on 

toimitettu kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, vali-

tuille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 

19.9.2017 päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi, lu-

kuun ottamatta valituksen alaista päätöstä, § 66. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 14.11.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

KHALL § 11 

  

 § 78 Puhe- ja läsnäolo-oikeutetun edustajan ja varaedustajan 

valitseminen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspal-

velukuntayhtymän hallitukseen. Ote päätöksestä on toi-

mitettu Soitelle, Jyrki Haloselle, Teuvo Nymanille ja 

luottamusmieskortiston pitäjälle. 

 

 § 79 Järviseudun jätelautakuntaa koskevan sopimuksen päivit-

täminen. Ote päätöksestä on toimitettu Alajärven kau-

pungille/Järviseudun jätelautakunnalle. 

 

 § 80 Kehitys- ja talouspäällikön virka. Kunnanhallitus ju-

listaa haettavaksi. 

 

 § 81 Tuloveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018. Ilmoi-

tus lähetetty verohallinnolle ja Kuntaliitolle. 

 

 § 82 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018. 

Ilmoitus lähetetty verohallinnolle ja Kuntaliitolle. 

 

 § 83 Ppky Selänteen hallintosääntö. Ote toimitettu Ppky Se-

länteelle. 

 

 § 84 Ppky Selänteen osavuosikatsaus 31.8.2017 ja lisämäärä-

raha käyttötalousosan kohtaan C633 Selännepalvelut. Ote 

päätöksestä on lähetetty Ppky Selänteelle ja laskenta-

sihteerille. 

 

 § 85 Ppky Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2018, ta-

loussuunnitelma 2019-2020. Ote päätöksestä on lähetetty 

Ppky Selänteelle ja laskentasihteerille. 

 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 

14.11.2017 päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. 

  

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 22.11.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

KHALL § 12 

  

§ 90 Uuden varavaltuutetun määrääminen Perussuomalaiset 

r.p.:lle/tiedoksianto. Ote päätöksestä on toimitettu 

Timo Tikkaselle ja Perussuomalaiset r.p.:lle. 

 

§ 91 Sivistysjohtaja-rehtorin viran täyttäminen. Ote päätök-

sestä on toimitettu sivistysjohtaja-rehtorin viran ha-

kijoille ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle. Kunnan-

hallitus on päätöksellään 13.12.2017 § 218 antanut 

Markku Puronhaaralle virkamääräyksen 15.1.2018 lukien. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 

22.11.2017 päätökset laillisena täytäntöönpannuiksi. 

 

  Ehdotus: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 

 

KHALL § 13  

 Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätök-

set: 

 Yleispäätökset: § 24–27 

 Henkilöstöpäätökset: § 14 

 Poissaolopäätökset: § 146, 147 

 Hankintapäätökset: - 

 

 

 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhalti-

japäätökset: 

 Asuntojen vuokraukset: § 41 

 

 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viran-

haltijapäätökset: § 65–68 

 

 

 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapää-

tökset: § 23 

 

 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asi-

oissa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 

 

KHALL § 14 Ppky Selänne 

- kuntayhtymähallituksen kokousptk 14.12.2017 

- ympäristölautakunnan kokousptk 13.12.2017 

 

Keski-Pohjanmaan liitto 

- maakuntahallituksen kokouspöytäkirja 18.12.2017 

 

Mela 

- Ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallinto-

kustannusten ennakoiden määrästä vuodelle 2018 

 

Kela 

- 8.12.2017 päätös työnantajan järjestämän työterveys-

huollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.-

31.12.2016.  

 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedok-

seen. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Paivi.Rossi
Konekirjoitusteksti
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KUNNANHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT V. 2018

MENOT 2018 TULOT 2018 NETTO 2018

6020 VALTUUSTO 33 000 € 0 € 33 000 €

6021 KUNNANHALLITUS 136 000 € 0 € 136 000 €

6022 HALLINTOTOIMI 283 000 € 10 000 € 273 000 €

6025 MUU YLEISHALLINTO 118 000 € 2 000 € 116 000 €

6040 TYÖTERVEYSHUOLTO 46 000 € 20 000 € 26 000 €

6042 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO 15 000 € 0 € 15 000 €

6050 JOUKKOLIIKENNE 17 000 € 3 000 € 14 000 €

6051 VEROTUS 67 000 € 0 € 67 000 €

6052 VELKANEUVONTA 2 000 € 0 € 2 000 €

6053 TOIMIKUNNAT 7 000 € 0 € 7 000 €

6057 TYÖLLISTÄMINEN 20 000 € 10 000 € 10 000 €

6058 KESÄTYÖLLISTÄMINEN 12 000 € 0 € 12 000 €

6061 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 141 000 € 25 000 € 116 000 €

C631 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 897 000 € 70 000 € 827 000 €

C632 ELINKEINOTOIMI 164 000 € 2 000 € 162 000 €

C64 MAASEUTUTOIMI 4 367 000 € 4 237 000 € 130 000 €

C633 PPKY SELÄNNE 12 340 000 € 90 000 € 12 250 000 €

0 €

C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI 225 000 € 0 € 225 000 €

KAIKKI YHTEENSÄ 17 993 000 € 4 399 000 € 13 594 000 €
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TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 

 

 

1 PERIAATTEET 

 

Kuntalain 110 § mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. 
Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät 
toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat. 

 

2 TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 

 

Kuntalain tavoitteena on varmistaa, että kunnan tehtävien ja taloudenhoito ovat 
kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat 
strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut 
talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä 
toimintaympäristön muutokset.   

Reisjärven talousarvio hyväksyttiin sekä vuosikatteeltaan että tulokseltaan 
alijäämäisenä. Myös suunnitelmavuodet osoittavat lähes 1milj. euroa/vuosi alijäämän 
lisääntymistä, ellei kunnan rakenteita ja toimintoja saada tasapainotettua. 

Kunnanhallitus on 13.12.2017 § 214 päättänyt aloittaa talouden tasapainottamistoimet 
ja työn tuloksena syntyneet säästöt ja muutokset päätetään erikseen ja sisällytetään 
vuoden 2018 talousarvio ja suunnitelmaan 2019-2020.   

Kunnanhallitus koordinoi tasapainottamistyötä ja asettaa lautakunta- ja 
toimielinkohtaiset valmisteluryhmät viranhaltijoiden tueksi. 

Tasapainottamisryhmät ovat: 

 Puheenjohtaja jäsenet 

Hallinto Jouni Tilli Teuvo Nyman 
Helena Kinnunen 
Kaarlo Paavola 
Raija Potila 
Päivi Rossi 

Kasvatus- ja koulutusltk 
 

Oili Kiviranta Timo Kemppainen 
Sari Huuskonen 
Markku Puronhaara 
Jarmo Viljamäki 

Vapaa-aikaltk 
 

Kimmo Parkkila Riina Kiiskilä 
Katri Parkkila 
Teijo Haapaniemi 

Tekninen ltk 
 

Johannes Mattila Jarno Saaranen 
Antti Vedenpää 
Sami Puputti 

Paivi.Rossi
Konekirjoitusteksti
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Tasapainottamistyön tulokset, jotka koskevat henkilöstöä ja kunnan rakenteellisia 
muutoksia, viedään yhteistoimintaelimen käsittelyyn ennen lopullista päätöksentekoa. 

Käyttösuunnitelmat 

Tasapainottamistyön tulokset ohjaavat myös kunnan käyttösuunnitelmien toteutumista 

ja henkilöstön palkkausta.   

Tämän vuoksi, lautakunnan toimittavat käyttösuunnitelmat kunnanhallitukselle 
hallintosäännön 72 §:n perusteella.   

Investointiosaan sisältyvä eri toimielimien yhteinen investointiohjelma ja sen 
perusteella tehty rakentamisohjelma käsitellään ja tuodaan osana 
tasapainottamisohjelmaa uudelleen käsiteltäväksi. 

 
 
3 TALOUSARVION MUKAINEN SITOVUUSTASO 

 
Käyttötalousosa 
Tehtävä 1 -tason määräraha on kunnanvaltuustoon nähden sitova toimintakate (netto). 
- Toimielimet jakavat tehtävä 1 -tason määrärahat alemmille tehtävätasoille. Tehtävä 

2:lle osoitettu raha on osamääräraha, jota ei saa ylittää ilman toimielimen hyväk-
syntää. 

- Organisaatiossa määrätty viranhaltija jakaa osamäärärahat pienempiin kokonai-
suuksiin alemmille tehtävätasoille (T3, T4,T5). Osamäärärahat ovat tällöin sitovia 
mainittuun viranhaltijaan nähden. 

Investointiosa 
- Investointiosa sitoo toimielimiä hankeryhmätasolla hallintosäännön ja toimielimien 

päätösten mukaisesti nettomenon suhteen. Investointiosan perustelut ovat sitovia. 
Rakentamisohjelma ei ole sitova. 

Tuloslaskelma 
- Tuloslaskelman euromäärät ovat kunnanvaltuustoon nähden sitovia.  
Rahoitusosa 
- Lainanoton osalta sitova taso on nettolainanotto 

 
 

4 HENKILÖSTÖ 
 

Kunnanhallitus on päättänyt 13.12.2017 §§ 222, että kunnan talouden sopeuttamistoi-

menpiteenä otetaan käyttöön kunnan virkojen ja toimien täyttölupamenettely. 

Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaa-

ditaan täyttö-lupa. 

Lyhytaikaiset sijaisuudet täytetään vain pakottavissa tilanteissa. Alle 14 päivän ja alle 

sijaisuuksiin voidaan palkata sijainen ilman täyttölupaa esimiehen päätöksellä, jos se 

on turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätöntä. Lyhyissä 1-5 päivän 
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sijaisuuksissa on osittainen kielto sijaisen palkkaamiseen ja suositus, että vain ehdotto-

maan tarpeeseen palkataan sijainen.  

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan täyttölupamenettely ei koske kunnan lo-
mituspalveluja. 

Virat ja toimet perustaa toimielin. Ylimääräistä henkilöstä ilman perustettua virkaa tai 

tointa ei saa ottaa. Projektityöntekijöiden, kausityöntekijöiden ja kesätyöntekijöiden 

palkkaamisesta päätetään projektin ja kesätyöntekijöistä tehtävän erillisen päätöksen-

teon yhteydessä. 

 

5 VASTUUT JA MENETTELYTAVAT 
 

Sopimukset 

Kaikki sopimukset, joissa Reisjärven kunta on osapuolena, laaditaan kirjallisesti.  

Toimivaltaisen viranomaisen tai viranhaltijan päätös ja sopimus ovat Sopimus ja päätös 

on kirjattava niin, että sopimus tulee Reisjärven kuntaa sitovaksi vasta sen jälkeen, kun 

sen on toimivaltainen viranomainen allekirjoittanut.  

Samoin sopimukselle määritellään vastuuviranhaltija, joko toimielimen tai viranhaltijan 

päätöksellä. 

 

Hankinnat 

Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, hallintosääntöä 

ja kunnan hankinta ja pienhankintaohjeita. 

Kunnan hankinta- ja pienhankintaohjeita ollaan uudistamassa vuoden 2018 aikana. 

Toimivalta hankinta-asioissa on todettu hallintosäännössä ja sen perusteella kunnan-

hallituksen päätöksellä. 

 

Taloudenhoitoon, palkka ja maksuihin liittyvät ohjeet 

Reisjärven talous- ja henkilöstöhallinto hoidetaan ostopalveluna peruspalvelukuntayh-

tymä Selänteen SELMA-palveluiden kautta.  

Taloushallinto Selman viimeisin tiedote 2/2017 (8.12.2017). 

 

Reisjärven kunnanhallitus 

 



REISJÄRVEN KUNTA
Reisjärventie 8 OPISKELIJA-AVUSTUSHAKEMUS
85900 REISJÄRVI

Saapunut pvm:

Vastaanottaja:

HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT
Hakijan suku- ja etunimet Henkilötunnus

IBAN/tiliyhteystieto: Puhelinnumero(t)

Sähköpostiosoite Kotikunta 31.12.2017

Tutkinto/Opintosuunta

Opiskelu alkanut pvm

Onko opiskelu: (katso myöntämisehdot)

      □      PÄÄTOIMISTA

Paikka ja aika

1.
opiskelija on oikeutettu 170 euron suuruiseen avustukseen.

2.

3.

päivä 31.12. Opiskelijan tulee opiskelun aikana asua muualla kuin Reisjärvellä.

4.

5.

6.

Hakemus toimitetaan 28.2.2018 mennessä osoitteella Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI. 

Kuoreen merkintä "Opiskelija-avustus".

Hakemuksesta tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella.

Opiskelija-avustusten hallinnoinnista vastaa kunnanhallitus. Opiskelija-avustukset myöntää kunnanjohtaja.

kalenterikuukaudessa.

Avustus maksetaan hakemusten perusteella maaliskuussa.

Osoite 

Reisjärvellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva tai lukion jälkeisiä opintoja suorittava

Avustuksensaajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä olla Reisjärven kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n,
väestölain 18 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen

Avustus tulee hakea 28.2.2018 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT

korkeakoulututkinnon suorittaminen. Myös ammatillisten opintojen tulee olla tutkintoonjohtavia. Opinnot katsotaan
päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on vähintään 2-3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Kun opintojen laajuutta ei ole
mitoitettu opintoviikkoina, edellytetään opetus- ja koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan 
hajoitteluun osallistumista vähintään 20 viikkotuntia. Etä- ja monimuoto-opiskeluna suoritettuja opintoja ei katsota
päätoimisiksi, jos säännöllistä kontaktiohjausta tai  -opetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen viikko

Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos niiden tavoitteena on 

Hakijan allekirjoitus
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS, YLLÄOLEVAT TIEDOT VAKUUTAN OIKEIKSI

    □    SIVUTOIMISTA

ASUMINEN OPISKELUPAIKKAKUNNALLA

OPISKELUA KOSKEVAT TIEDOT
Oppilaitoksen nimi

Opiskelupaikkakunta

Opintojen arvioitu päättymisaika

Hakijan osoite kotikunnassa

Paivi.Rossi
Konekirjoitusteksti
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