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MUUTOKSET VUODEN 2018 TALOUSARVION JA 2019 TALOUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖTALOUSOSIIN
KHALL § 54

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 päätti 13.12.2017 § 214 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 asetti
lautakunta- ja toimielinkohtaiset valmisteluryhmät
viranhaltijoiden tueksi.
Valmisteluryhmien tekemät ehdotukset esiteltiin ja
käytiin läpi valtuustoseminaarissa 18.4.2018.
Tasapainottamistoimenpiteiden vaikutus vuoden 2018
talousarvion käyttötalousosaan:

Hallintokunta
Hallintotoimi
Maaseututoimi
Selännepalvelut
Sivistystoimi
Vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
tuplakirjausten poisto
YHTEENSÄ

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Tulot, +lisäys
-vähennys

Menot,
+vähennys
Yhteensä
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
315 000,00 €
315 000,00 €
55 000,00 €
55 000,00 €
2 000,00 €
9 000,00 €
11 000,00 €
35 000,00 €
6 000,00 €
41 000,00 €

-553 000,00 €
-516 000,00 €

553 000,00 €
944 000,00 €

0,00 €
428 000,00 €

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MUUTOKSET VUODEN 2018 TALOUSARVION JA 2019 TALOUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖTALOUSOSIIN (jatkoa)
Tasapainottamistoimenpiteiden vaikutus vuoden 2019
taloussuunnitelman käyttötalousosaan:

Hallintokunta
Hallintotoimi
Maaseututoimi
Selännepalvelut
Sivistystoimi
- leasing -maksut
Vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
YHTEENSÄ

Tulot, +lisäys
-vähennys

Menot,
+vähennys
Yhteensä
4 000,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
315 000,00 €
315 000,00 €
182 000,00 €
182 000,00 €
-120 000,00 € -120 000,00 €
2 000,00 €
10 000,00 €
12 000,00 €
72 000,00 €
7 000,00 €
79 000,00 €
74 000,00 €
402 000,00 €
476 000,00 €

Liitteenä 1 tasapainottamistyöryhmien esitykset sekä
yhteenvetona tuloslaskelmavertailu.
Valmistelija: hallintosihteeri

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy tasapainottamistoimina yllä olevat muutoksen vuoden
2018 talousarvion sekä vuoden 2019 taloussuunnitelman
käyttötalousosaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

13.3.2018
2.5.2018
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PYHÄNET OY:N JA REISJÄRVEN KUNNAN OSAKKUUSYHTIÖN PERUSTAMINEN
KHALL § 37

Reisjärven kunta on käynyt neuvotteluja PyhäNet Oy:n
kanssa laajakaistarakentamisen yhteistyöstä ja siihen
liittyvistä yhtiöjärjestelyistä syksystä 2017 alkaen.
Kunnan ja PyhäNet Oy:n välille on muotoutumassa vaihtoehto, jossa Reisjärven kunta perustaa osakkuusyhtiön
yhdessä PyhäNet Oy:n kanssa. Osakkuusyhtiöstä käytetään
alustavasti nimeä R-Net Oy ja se tulisi toimimaan Reisjärven kunnan alueelle rakennettavan laajakaistaverkon
julkisen tuen hakijana, laajakaistaverkon rakentajana
ja ylläpitäjänä. Yhtiössä Reisjärven kunnalla tulisi
olemaan enemmistö osuus vähintään 60 % ja PyhäNetillä
vähemmistöosuus. Tavoitteena on, että laajakaistan rakentaminen Reisjärven kirkonkylän aloitetaan kesällä
2018.
Kaikkien osapuolten tavoitteena on edetä nopealla aikataululla siten, että yhtiön kaikki perustamisasiakirjat
ja osakassopimus valmistuvat ja tuodaan päätöksentekoon
maaliskuun loppuun mennessä.
Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy alustavan esityksen
osakkuusyhtiön perustamisesta ja valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan PyhäNet Oy:n kanssa perustettavasta yhtiöstä. Yhtiön perustaminen ja osakassopimus tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 55

Pyhänet Oy:n ja Reisjärven kunnan välisiä neuvotteluja
yhtiön perustamisesta on jatkettu. Pyhänet Oy:n hallitus käsittelee osakassopimusta kokouksessaan 27.4. Pyhäjärven kaupunginhallitus on antanut omistajanohjauksen toimenpiteistä yhteisyhtiön perustamiseksi Reisjärven kunnan ja Pyhänet Oy:n kesken. Neuvotteluissa on
käyty läpi yhtiön osakassopimuksen periaatteita, joita
molemmat osapuolet käyvät läpi omassa päätöksenteossaan. Reisjärven kunnanhallitus päättää yhtiön perustamisesta. Yhtiön perustamiskokous pidetään päätöksenteon
jälkeen. Lopulliset omistukseen ja toimintaan liittyvät
asiakirjat täydentyvät tulevan viikon aikana.
Kunnanvaltuusto hyväksynyt laajakaistarakentamisen
Reisjärven kunnan alueelle ja päättänyt 23.5.2017 § 23,
että sitoumus kunnan takausvastuusta ja muusta rahoitusosuudesta päätetään erikseen valtuustossa. Osakkeiden ja osuuksien hankkimisesta ratkaisuvalta hallintosäännön 7 4§ mukaan on kunnanhallituksella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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2018
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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PYHÄNET OY:N JA REISJÄRVEN KUNNAN OSAKKUUSYHTIÖN PERUSTAMINEN (jatkoa)
Liitteenä 2 perustettavan yhtiön osakassopimusluonnos,
jonka Pyhänet Oy on käsitellyt.
Osakassopimus on salainen liiketoimintaan liittyviltä
osiltaan.
Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä laajakaistan
rakentamista ja siihen liittyvää liiketoimintaa harjoittavan (työnimeltään R-Net Oy, jonka kotipaikka on
Reisjärvi) osakkuusyhtiön perustamisen Pyhänet Oy:n
kanssa liitteenä 2 olevan osakassopimusluonnoksen mukaisesti ja merkitsee sen osakepääoman.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Vapaa-aikalautakunta
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

12.04.2018
2.5.2018
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REISJÄRVEN YHDISTYSTEN YHTEINEN TEKOJÄÄ-MONITOIMIKENTTÄHANKE
Vapltk § 4

Reisjärvisten lasten ja nuorten vanhempien ja sitä
kautta useiden yhdistysten idean pohjalta lähdettiin
yhteistyössä selvittelemään ajatusta keskuskaukalon kehittämiseksi tekojää- ja monitoimikentäksi.
Tekojäätekniikan kautta on mahdollista turvata riittävän pitkä luistelukausi ja alustalle kaavaillun hiekkatekonurmen myötä kentästä saadaan kesäaikaan monikäyttöinen soveltuen lukuisille lajeille. Näin keskuskaukalo olisi ympärivuotisesti monipuolisessa ja tehokkaassa
käytössä.
Asiaa on valmisteltu alkuvuoden 2018 aikana lukuisissa
pienissä palavereissa ja 5.4.2018 pidettiin kunnantalolla yhdistysten kesken yhteinen palaveri, jossa päätettiin lopullisesti yhteisen hankkeen perustamisesta
ja hanketuen hakemisesta. Asian valmistelussa on oltu
kuntaorganisaation osalta yhteydessä kunnanjohtajaan,
tekniseen johtajaan, sivistysjohtajaan ja kunnanhallituksen puheenjohtajaan, joista kaikki kannattivat hankehakemuksen lähettämistä.
Hankkeen yksityisestä rahoituksesta niin rahallisen
kuin talkootyönkin osalta vastaavat hankkeeseen sitoutuneet kahdeksan yhdistystä ja hanketta hallinnoi Reisjärven kunnan vapaa-aikatoimi. Hankehakemuksen lopullisesta valmistelusta vastasi vapaa-aikasihteeri. Hanketukea on haettu Keskipiste Leaderiltä 11.04.2018 mennessä ja hakemus menee leaderhallituksen käsittelyyn
08.05.2018. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on verottomana 135 000 euroa. Hanketukea on haettu 87 750 euroa
ja rahallisesta osuudesta sekä talkootyöstä koostuvan
yksityisrahoituksen osuus on 47 250 euroa.
Kokouspäivänä Keskipiste Leaderiltä tulleen tiedon mukaan hanketukea on mahdollista saada haetun 65 %:n sijasta 50 % kokonaiskustannuksista. Tämä on toimintaryhmän linjaus niissä tapauksissa, kun hakijana on julkinen sektori. Hanketuki olisi näin ollen 67 500 euroa ja
yksityisrahoitus sama 67 500 euroa.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta
1) päättää anoa Leader-avustusta Reisjärven yhdistysten yhteiselle tekojää- monitoimikenttähankkeelle
kokousta edeltävänä päivänä jätetyn hankehakemuksen
mukaisesti ja
2) esittää kunnanhallitukselle, että kunta sitoutuu
hankkeeseen ja toimii hankkeen hallinnoijana.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2018
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Kokouspäivämäärä
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REISJÄRVEN YHDISTYSTEN YHTEINEN TEKOJÄÄ-MONITOIMIKENTTÄHANKE (jatkoa)
KHALL § 56

Liitteenä 3 hankesuunnitelma.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta sitoutuu
tekojää-monitoimikenttähankkeeseen ja vastaa hankkeen
hallinnoinnista, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Sari Huuskonen, Marko Pohlman, Helena
Kinnunen ja Teuvo Nyman poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi ja että toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Katri Parkkila.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2018
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Kokouspäivämäärä
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2.5.2018
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TEKNISEN TOIMEN TÄYTTÖLUPAHAKEMUKSET
KHALL § 57

Kunnan talouden tasapainottamistoimena, kunnanhallitus
on ottanut täyttölupakäytännön käyttöön joulukuussa
2017.
Tehtävän avauduttua lautakunnan alaisella toimialueella
ja palveluissa suoritetaan arviointi, siitä millä vaihtoehdolla palvelu voidaan toteuttaa. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon myös muiden toimialueiden
käytössä olevat resurssit. Sen jälkeen haetaan kunnanhallitukselta täyttölupa. Reisjärven kunnan täyttölupakäytäntö koskee sekä määräaikaisia että toistaiseksi
voimassa olevia virka- ja työsuhteista.
Tekninen toimi pyytää täyttölupaa seuraaville määräaikaisille tehtäville:

Virka/toimi
Määräaikaisuus/ toistaiseksi voimassa oleva

Sijoituspaikka

Täyttöperuste

Määräaikainen siivooja
1.7.-31.12.2018

Niemenkartano/päiväkoti

Määräaikainen siivooja
1.7.-31.12.2018
Määräaikainen siivooja
1.7.-31.12.2018

Kisatien koulu/
hammashoitola
Niemenkartano

Määräaikainen keittäjä
4.6. – 2.9.2018
Määräaikainen ruoanjakaja 7.5.-2.9.2018
Määräaikaiset puistotyöt 4.6. -8.7.2018

terveyskeskuksen keittiö

sivistystoimen tilajärjestelyt/
keittäjän osa-aikaisuus
sote- ja maakuntauudistus
perhepäivähoitajan siirto
Niemenkartanon siivoojan tehtäviin
neljän keittäjän vuosiloman sijaisuus
ruoanjakajan sijaisuus

terveyskeskuksen keittiö
kiinteistöjen pihat, leikkikentät, puistot, uimarannat

sivistystoimen kouluavustajan työllistäminen koulujen
lomanaikana

Liitteenä 4 perustelut täyttölupahakemuksiin.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat esitetyn
mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2018
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KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
KHALL § 58

Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001)
6 §:n mukaan kuntouttavan työtoiminnan järjestää kunta.
Kunta voi järjestää kuntouttavan työtoiminnan itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa.
Kunta vastaa riippumatta kuntouttavan työtoiminnan järjestämistavasta siitä, että toiminta järjestetään tämän
lain mukaisesti ja aktivointisuunnitelmassa tai monialaisessa työllistymissuunnitelmassa määritellyllä tavalla. (30.12.2014/1372)
Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain
(710/1982) mukainen sosiaalipalvelu. Maakuntauudistuksen
myötä työ- ja elinkeinotoimistojen toiminta lakkaisi,
julkiset työvoima- ja yrityspalvelut yhdistettäisiin
kasvupalveluiksi ja niiden järjestämisvastuu siirtyisi
maakunnille. Kunnilla ei olisi enää lakisääteistä velvollisuutta järjestää TYP-laissa (Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu laki)
tarkoitettuja palveluja ja myös kuntouttava työtoiminta
siirtyisi maakuntien järjestämisvastuulle. Siitä, minkälaisia työllistymistä tukevia toimia kunnille jää, ei
ole vielä tarkkaa tietoa.
Reisjärven kunta on hoitanut kuntouttavaa työtoimintaa
omana toimintana vuoden 2017 alusta lukien. Piia Turpeinen on toiminut kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan
tehtävissä 1.6.2017 alkaen ja hänen määräaikainen työsuhde päättyy 31.5.2018. Hyvin hoidettu kuntouttava
työtoiminta on näkynyt Kelalle maksettavan työmarkkinatuen osuuden pienentymisenä. Työtoiminnan järjestämiseen ja yhteistoiminnan kehittämiseen on suunnitteilla
kehityshanke.
Valmistelija: hallintosihteeri, p. 0403008208

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa Piia Turpeisen
työsopimusta kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävissä määräaikaisena ajalle 1.6.2018–31.12.2019. Määräaikaisuuden peruste on maakuntauudistus ja kuntouttavan
työtoiminnan siirtyminen maakunnan järjestämisvastuulle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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Pykälä nähtävissä kunnantalolla
KHALL § 59

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 60
Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätökset:
Yleispäätökset: § 11-12
Henkilöstöpäätökset:
Poissaolopäätökset: §:t 12-24
Hankintapäätökset:
Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset:
Asuntojen vuokraukset: Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: § 9

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat
ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2018
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Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu
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LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN KESKI- JA POHJOIS-POHJANMAAN LUONNONVARASUUNNITELMASTA
KHALL § 61

Metsähallitus on laatinut luonnonvarasuunnitelman Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sijaitseville
valtion maille ja vesille. Suunnitelmakausi kattaa vuodet 2018-2023.
Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmat ovat kaikille
Metsähallituksen vastuualueille yhteisiä, ja ne muodostavat pitkän aikavälin puitteet paikallisesti toteutettaville toimille valtion maa- ja vesialueilla.
Metsähallitus on laatinut luonnonvarasuunnitelman yhdessä keskeisten sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa
syksyn ja talven 2017-2018 aikana.
Metsähallitus pyytää lausuntoa Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelmaluonnokseen vuosille 2018-2023. Suunnitelma
vahvistetaan Metsähallituksen hallituksessa.
Luonnonvarasuunnitelma sekä toimintaohjelma Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaan maakuntien valtion maa- ja vesialueille 2018-2023 on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille sähköpostitse.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa Metsähallitukselle liitteen 5 mukaisen lausunnon Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan
luonnonvarasuunnitelmaluonnokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2018

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Hallitus / lautakunta

2.5.2018

47–61
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Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

54, 56, 60, 61

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

55, 57, 58, 59

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi
telefax: 08 776 010
Pykälät

55, 57, 58, 59
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 7.5.2018.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

puh. 029 56 42800 (vaihde)
fax: 029 56 42841

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

-

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

HALLINTORYHMÄ
TASAPAINOTTAVAT TOIMENPITEET TA- JA SUUNNITELMA VUOSILLE
Toimenpiteet

Henkilökunnan palkattomat vapaat
Lomien pitäminen ja vaikutus
tilinpäätökseen
Lomarahavapaat

Palvelurakenne ja muut hankkeet
Talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelujen järjestäminen

2018

2019

2020 Menettely

5 000

10 000

10 000

12 000

12 000

12 000

2018

2019

Erikoissairaanhoidon maksumuutos
Muut säästötoimet

Lomarahojen vaihto vapaaksi.

2020 Menettely
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen
ulkoistaminen uuteen yhtiöön v 2019
Rakennusvalvonta ja osa ympäristönsuojelusta jää
kuntien vastattavaksi maakuntavaiheessa.
Neuvoteltava uusi kuntayhteistyön malli Haapajärven,
Kärsämäen ja Pyhäjärven kanssa

Rakennusvalvonnan ja
ympäristöasioiden kuntayhteistyön
jatkaminen
Maakuntauudistuksen vaikutukset
Lomituspalvelut
Maaseututoimi
Palo- ja pelastuslaitos
Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut,
YHT.
Vuodeosaston kesäsulku

PALKKA- JA LOMARAHAMENOJEN VAIKUTUS KOSKEE
KOKO KUNTAA. Reisjärven kunnan oma malli
palkattomien vapaiden pitämiseksi jo kesällä 2018, kh
päätös.
Vuoden 31.12. loppuun mennessä pidettävä lomista
niin, että jäljelle jää max. 8 - 10 päivää.

Maakuntauudistuksen vaikutukset hallinnon alalla
Lomitushallinnon vaikutukset vähäiset

315 000
54 000

Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja
sosiaalitoimi.

315 000

Muutokset - 5 % + 2,5 % vuonna 2018

100 000
161 000

Tuloverot - ei korotusta
Kiinteistöverot Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin
sijoitetun pääoman kotiuttaminen (n.
165.000e)
YHTEENSÄ

Vuonna 2019
332 000

337 000

22 000

SIVISTYSTOIMI
TASAPAINOTTAVAT TOIMENPITEET TA- JA SUUNNITELMA VUOSILLE
Toimenpiteet

2020

Menettely

30 000

30 000

Kilpailutetaan kuljetukset. Laaditaan lukujärjestykset
siten, että aamulla on vain yksi kuljetus ja iltapäivällä
mahdollisimman vähän ja keskitettyihin toimipisteisiin.

10 000

30 000

30 000

Valitaan alakouluille yhteinen rehtori sekä yläkoululle
ja lukiolle yhteinen.

1 000

2 000

2 500

Valitaan oikeanlaiset liittymät.

4 500

Harkitaan tarkkaan kuinka monta rinnakkaista
valinnaisryhmää muodostetaan. Selvitetään
etälukiomahdollisuuden ja ryhmän muodostamisen
yhteismahdollisuudet.

1 000

Koko kunnan esioppilaiden ja 1-2 luokan oppilaiden
aamu- ja iltapäivähoito suoritetaan samassa pisteessä
koulunkäynninohjaajien toimesta.

2018

Kuljetusten kilpailuttaminen
Johtoa yhdistetään
Puhelinliittymien kilpailuttaminen

Ryhmien muodostamisen rajoittaminen

2 000

Aamu- ja iltapäivätoiminnan aloitus

Palvelurakenne ja muut hankkeet
Kaksisarjaisen alakoulun rakentaminen

2018

2019

2020

37 000

90 000

90 000

Menettely
Avustaja- ja lisäopettajatarve vähenee,
opetusvelvollisuushuojennukset vähenee.

20 000

40 000

Kalliit parakkiratkaisut poistetaan.
Henkilöstömitoituksella saadaan säästö. Keskitetään
varhaiskasvatuksen johto omaan kuntaan.

176 000

198 000

- 120 000

- 120 000

56 000

78 000

50 000

Leasing -maksut/alakoulu, valt
hyväksynyt lisämäärärahan 2018
60.000

NETTOSÄÄSTÖ
TÄSSÄ TAULUKOSSA VERTAILU
VUOTEEN 2018!
ELI SEURAAVILLE VUOSILLE EI UUTTA
SÄÄSTÖÄ SUMMANOSOITTAMA VAAN
PYSYVÄ SÄÄSTÖ VUOTEEN 2018
VERRATTUNA

3 000

1 000

Päiväkodin rakentaminen

YHTEENSÄ SÄÄSTÖT

2019

50 000

VAPAA-AIKATOIMI
TASAPAINOTTAVAT TOIMENPITEET TA- JA SUUNNITELMA VUOSILLE
Toimenpiteet

2018

2019

Henkilöstömitoituksen tarkastelu

5 000

5 000

5 000

Eläköityminen, työtehtävien uudelleenjärjestely

Toimintamenojen leikkaaminen

4 000

4 000

4 000

Ilmoituskulujen leikkaaminen, luopuminen SMstipendien jakamisesta

Toimintatulojen lisääminen

2 000

2 000

2 000

Sisäliikuntatilojen käyttöasteen kasvattaminen, tulojen
lisääminen

11 000

11 000

11 000

2018

2019

2020

YHTEENSÄ

Palvelurakenne ja muut hankkeet

2020

Menettely

Menettely

TEKNINEN TOIMI
TASAPAINOTTAVAT TOIMENPITEET TA- JA SUUNNITELMA VUOSILLE
Toimenpiteet
Viemärilaitoksen taksojen korotus

Kaukolämpölaitoksen taksojen korotus
Kiinteistömassan ja kiinteistökulujen
karsiminen
Vuokra-asuntojen vuokrien
tarkastaminen

Metsätuottojen kasvattaminen
Vakuutusten kilpailuttaminen

2018
10 000 €

2019
17 000 €

21 000 €

37 000 €

x

x

4 000 €

x
x

Palvelurakenne ja muut hankkeet
Liikelaitosten ja vuokratalojen
yhtiöittäminen
Henkilöstön toimintakyvyn ylläpito ja
edistäminen
Henkilöstöresurssien kohdistaminen
oikeisiin tehtäviin
Maakuntauudistuksen vaikutukset
Terveyskeskuksen keittiön siirtyminen
maakunnalle
-henkilöstö
Muut henkilöstömuutokset
-siivooja
-kalustonhoitaja
Tilapalvelut ja kiinteistötoiminta
yhdistetty, poistettu tuplakirjaukset,
netto 0 e

x

18 000 €

x
x

35 000 €

72 000 €

2018

2020 Menettely
17 000 € Taksoja korotetaan 25% 1.6.2018 alkaen
Taksojen korotus 10% 1.6.2018 alkaen, voidaan
toteuttaa myös myöhemmässä vaiheessa
37 000 € yhtiöittämisselvityksen jälkeen.

2019

20 000 € Korotukset vuosittain.
Metsänhoitosuunnitelma 2019-2029. Hoitotoimet
ajallaan. Tarkastellaan mahdolliset myytävät
metsätilat.
x
Nykyinen kustannus 30 000€
x
74 000 €

x

x

2020 Menettely
Teetetään esiselvityksen yhtiöittämisten talous- ja
henkilöstövaikutuksista
x
Työkyvyn ylläpitoon kannustaminen, puitteiden
järjestäminen, seuranta
x

x

x

x

-

-

-4

x

-1
-1

553 000
- 553 000

REISJÄRVEN KUNTA

TP 2016

TP 2017

TA 2018

MUUTOS
2018
-516 000 €

UUSI TA 2018

TS 2019

MUUTOS
2019

TOIMINTATUOTOT

9 448 445 €

9 600 028 €

9 403 000 €

8 887 000 €

9 407 000 €

TOIMINTAMENOT

-27 864 779 €

-27 964 810 €

-28 752 000 €

944 000 € -27 808 000 €

-28 648 000 €

402 000 € -28 246 000 €

TOIMINTAKATE

-18 416 334 €

-18 364 782 €

-19 349 000 €

428 000 € -18 921 000 €

-19 241 000 €

476 000 € -18 765 000 €

VEROTULOT
VALTIONOSUUDET

7 858 473 €
10 550 708 €

8 241 569 €
10 982 246 €

8 454 000 €
10 456 000 €

8 454 000 €
10 456 000 €

8 565 000 €
10 500 000 €

8 565 000 €
10 500 000 €

-7 153 €

859 033 €

-439 000 €

-11 000 €

-176 000 €

300 000 €

1 466 552 €
-1 406 385 €

248 338 €
-298 359 €

250 000 €
-200 000 €

250 000 €
-200 000 €

250 000 €
-200 000 €

250 000 €
-200 000 €

53 014 €

809 012 €

-389 000 €

39 000 €

-126 000 €

350 000 €

POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA
ARVONALENTUMISET
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

-1 462 950 €

-835 950 €

-835 950 €

-835 950 €

-835 950 €

16 750 €

-686 717 €
-244 000 €
-417 217 €

TILIKAUDEN TULOS

-1 393 185 €

-538 921 €

-1 224 950 €

-796 950 €

-961 950 €

-485 950 €

-1 393 185 €

-538 921 €

-1 224 950 €

-796 950 €

-961 950 €

-485 950 €

KÄYTTÖKATE
RAHOITUSTUOTOT
RAHOITUSKULUT

VUOSIKATE

74 000 €

UUSI TS 2019
9 481 000 €

POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Edellytämme, että metsähallituksen hallitus ja erityisesti sen ministeriöiden jäsenet puuttu
vat osaltaan tähän kehitykseen ja pyrkivät estämään lähivirkistys- ja luontoliikuntamahdolli
suuksien laajan alasajon. Luontopalveluiden budjetin on kyettävä turvaamaan palveluita
myös kansallispuistojen ulkopuolella. Retkeilyreitit, laavut ja taukopaikat on asetettava pai
noarvoltaan vastaavalle tasolle kansallispuistojen kanssa ja ne on nähtävä merkittävänä
paikallisena alueiden asukkaiden virkistyslähteenä.
Luontopalveluiden eriyttäminen omaksi budjettiyksikökseen ei ole ollut onnistunut ratkaisu.
Tämä jakolinja näkyy myös siinä, että Reisjärven kunnassa valtion maalla sijaitseva met
sämuseon alue on hakattu ja alueen kulttuuriperintö- ja luontoarvot on tuhottu vuosikym
meniksi. Metsähallituksen eri yksiköt eivät ole olleet tietoisia eri yksiköiden suorittamien
toimenpiteiden vaikutuksista.
On muistettava, että puun myynti ei ole ainoa metsähallituksen tulonlähde mailtaan. Myös
metsästys- ja kalastuslupia myydään laajasti - ja erityisesti muualle kuin kansallispuistoi
hin, metsähallitus saa vesialueidensa mukaisen korvauksen yleisistä viehekorttivaroista,
valtion maan virkistyskäyttöön liittyvistä yritystoiminnoista tulee vuokratuloa. Ei ole suota
vaa, että näihinkin tuloihin liittyvien palvelurakenteiden ylläpito sysätään nyt kuntien tai jär
jestöjen hoidettavaksi rakenteiden purkamisen uhalla.

Reisjärven kunta

Raija Potila
kunnanjohtaja

