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KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN 
 
KHALL § 177 Uuden kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan jokaisessa 

kunnassa tulee olla kuntastrategia. Laissa on määri-
telty asiat, jotka strategiassa tulee ottaa huomioon. 
Niitä ovat: 
• kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 
• palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, 
• kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelu-

tavoitteet, 
• omistajapolitiikka, 
• henkilöstöpolitiikka, 
• kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdol-

lisuudet 
• elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 
 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykyti-
lanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista 
ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttami-
seen. Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava 
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly-
tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (Kunta-
laki 110 §). Talousarvion tavoitteet tulee johtaa stra-
tegiasta ja ne pitää olla mitattavissa. Toimielinten 
velvollisuutena on raportoida sekä toiminnasta että ta-
loudesta ja näin otettava kantaa tavoitteiden toteutu-
miseen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, 
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden ta-
voitteet kunnassa toteutuneet, ja onko toiminta järjes-
tetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla 
(Kuntalaki 121:2.2 §). 
 
Reisjärven kunnan strategiatyö suunniteltiin aloitetta-
vaksi uuden valtuuston aloittaessa toimintansa syksyn 
2017 aikana. Strategiatyö on jo aloitettu. Kunta osal-
listuu yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kuntien kanssa Uusi 
kunta 2019 hankkeeseen, josta on saatavissa materiaa-
lia, jota voidaan hyödyntää kunnan nykytilan kartoitta-
misessa. 
 
Kuntastrategian valmisteluussa on tavoitteena kuulla 
laajasti kunnan eri väestöryhmien näkemyksiä mm. tule-
vaisuuden kuntapalveluista ja elinvoimasuuntauksista 
Reisjärvellä. Tulevaisuuden painopistealueiden ja omien 
vahvuuksien löytäminen on tarpeellisia, koska tulevai-
suuden kunnan on erotuttava joukosta. Yhteistä näke-
mystä ja visiota tarvitaan myös siksi, ettei kunnan 
strategista linjaa ole riittävän selkeästi kirjattu 
viimevuosien aikana. Kunnan luottamushenkilöt, johtavat 
viranhaltijat ja henkilöstö tarvitsevat näkemystä tule-
vaisuuden kehityssuunnista toimintansa tueksi. 
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KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 
 

Varsinainen strategian valmisteluvaihe toteutetaan työ-
pajamuotoisena luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 
yhteistyönä. Toteutus on suunniteltu marras 2017 -hel-
mikuulle 2018. Työn toteutuksessa eri työvaiheita oste-
taan Aluekehitys MDI:ltä ja Perlacon Oy:ltä tarvitta-
essa. Työohjelma oheismateriaalina. 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa Reisjärven 
kuntastrategian valmistelun ja toteutuksen esitetyn 
suunnitelman mukaisesti. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
KHALL § 156 Reisjärven kunta käynnisti kuntastrategian uudistustyön 

vuoden 2018 alussa kuntalaiskyselyllä, jossa kartoitet-
tiin kuntalaisten näkemyksiä Reisjärven kunnan nykyti-
lasta ja tulevaisuudesta.  Materiaalin pohjalta kunnan 
päättäjät, työntekijät, järjestöjen ja yrittäjien edus-
tajat ovat työstäneet eri työpajoissa helmi- kesäkuun 
aikana strategisan painopisteitä, tavoitteita ja toi-
menpiteitä. Valmistelun tueksi järjestettiin Reipas-
messuilla huhtikuussa painopistekysely kuntalaisille. 
Kyselyyn vastasi 230 henkilöä, joista 40 %:ia piti tär-
keimpänä tehtävänä elinkeinojen kehittämistä,24 % piti 
tärkeänä terveitä tiloja ja 20 % väestö- ja perhepoli-
tiikkaa merkittävinä kunnan strategisena painopistealu-
eena, loput painotukset kohdistuivat harrastuksiin, va-
paa-aikaan ja kuntamarkkinointiin. 

Kuntastrategia ulottuu vuoteen 2035 saakka, mutta sa-
malla siinä on linjattu tämän valtuustokauden loppuajan 
2019-2021 tavoitteet ja toimenpiteet. Strategian päi-
vittäminen ajoittuisi vuosille 2021-2022. 

Strategian keskeisinä läpileikkaavina teemoina ovat 
Reisjärven tarina - tietoisuus kunnan ainutlaatuisista 
vetovoimatekijöistä, kunnan toimintatapojen uudistami-
nen ja talouden tasapainottaminen. Strategia painottaa 
kunnan kiinnittämään erityistä huomioita seuraaviin 
toimintoihin: Elinvoimapolitiikka, terveet ja tilat ja 
hyvinvoivat kuntalaiset sekä väestö- ja perhepolitiikka 
keskiössä. Painopisteet ovat ajankohtaisia ja haastavat 
kunnan työtekijöitä ja luottamushenkilöitä toimimaan 
uudella tavalla, jotta Reisjärven vahvuudet asumisen, 
työssäkäynnin ja vapaa-ajanviettopaikkana kehittyy ja 
tulee huomioiduksi kuntarajojen ulkopuolellakin.  

 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.11.2018 277 1 
 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 

 
Kunnanhallitus ja valtuuston ja lautakuntien päätöksen-
teko johdetaan strategisten tavoitteiden painopisteiden 
mukaiseksi. Strategiaa hyödynnetään vuoden 2019 talous-
arvion ja suunnitelmavuosien tavoitteiden laadinnassa 
ja muiden toimenpideohjelmien toteutuksessa. 

Kunnan toimialat ja johtoryhmä toteuttavat strategiaa 
työssään. Strategian tavoitteiden toteutumista arvioi-
daan vuosittain tilinpäätöksen ja osavuosiraportoinnin 
yhteydessä.  

Strategiassa on tiivistetty kokonaistavoitteet, joiden 
toteutumista tämän valtuustokauden aikana 2019-2021 
seurataan: 

• Konsernivelan vähentäminen 5 %, 
• Vuosikate positiivinen suunnitelmakauden loppuun men-

nessä ja kattaa noin 1/3 poistoista. 
• Työllisyysaste suurempi kuin > 68 % 
• Järjestöjen, ym. toimijoiden ja kunnan välinen yh-

teistyö tiivistyy, kunnassa on hyödynnetty 1- 2 yh-
teishanketta toimikauden loppuun mennessä. 

• Lasten 0-14 vuotiaiden osuus ylittää valtakunnallisen 
keskiarvon 16,2 %. 

• Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 7 % 

Strategiassa esitetyistä valtuustokauden tavoitteista ja 
toimenpiteistä johdetaan vuosittain kunnan ja toimialo-
jen tavoitteet ja määritellään niille täsmälliset mit-
tarit. Mittarit esitetään vuosittain talousarvion yh-
teydessä. 

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiaprosessi jatkuu 
tarvittavien kehittämisohjelmien laadinnalla ja päivit-
tämisellä. Reisjärven kunnassa on voimassa oleva elin-
keinostrategia- toimintaohjelma ja hyvinvointiohjelma. 
Tavoitteena on, että strategia antaa valmiudet ja poh-
jan kaikelle Kuntalaissa todetuille Strategian tavoit-
teita tukevien ja strategiaa toteuttavien kehittämisoh-
jelmien pohjalta puolestaan toimialoilla laaditaan vuo-
sittaiset toimintasuunnitelmat. 

Liitteenä 1 Kuntastrategia 2035 tavoitteet tälle val-
tuustokaudelle 2019-2021. 

Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200 
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KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 
 
 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväk-

syy liitteen 1 mukaisen Reisjärven kuntastrategian vuo-
teen 2035 ja tavoitteet tälle valtuustokaudelle. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti muuttaa Reisjärven kunnan 

vision muotoon ” Reisjärvi on kukoistava kunta, jossa 
on turvallista asua, harrastaa ja tehdä työtä ystäväl-
listen ihmisten joukossa keskellä puhdasta ja kaunista 
luontoa.” 

 
Teema 3. päätettiin lisätä tavoite väestönkehityksen 
hallittu suunnanmuutos positiiviseksi suunnittelukauden 
loppuun mennessä. 

 
 Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan tekemään tar-

vittavat korjaukset ja stilisoinnit strategiaan. 
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ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA – AJAT SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA VUODEN 2019 
VAALEISSA 

 
KHALL § 157 Vuonna 2019 toimitetaan kolmet vaalit kuuden viikon vä-

lein. Oikeusministeriö suosittelee, että ennakkoäänes-
tyspaikat olisivat kaikissa kolmessa vaalissa samat ja 
että kunnanhallitus päättäisi niistä samalla kertaa. 
Oikeusministeriö on antanut ohjeet sen olettamuksen 
pohjalta, että maakuntavaalit toimitettaisiin europar-
lamenttivaalien kanssa samanaikaisesti. 

 
 Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019, ennakkoäänestyk-

sen ajanjakso kotimaassa on 3.-9.4.2019. Europarlament-
tivaalit ja mahdolliset samanaikaiset maakuntavaalit 
toimitetaan 26.5.2019 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso 
15.-21.5.2019.  

 
 Kunnanhallituksen tulee päättää yleisistä ennakkoäänes-

tyspaikoista ja niiden päivittäisistä aukioloajoista 
sekä vaalipäivän äänestyspaikasta ja huolehtia, että 
äänestyspaikat merkitään vaalitietojärjestelmän pohja-
tietojärjestelmään viimeistään perjantaina 25.1.2019 
klo 12 eduskuntavaalien osalta ja viimeistään perjan-
taina 8.3.2019 klo 12 yhdistelmävaalien osalta.  

 
 Vaalilain 9 §:n mukaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja 

on oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikan 
päivittäiset aukioloajat voivat olla arkipäivisin kello 
8.00–20.00 ja lauantaisin ja sunnuntaisin kello 9.00–
18.00. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ym-
pärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhalli-
tuksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayk-
siköt sekä rangaistuslaitokset (laitos). Vaalilain 9 § 
1 mom. 3 kohdan mukaan kaikkiin ympärivuorokautista 
hoitoa antaviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin on 
järjestettävä ennakkoäänestys. Käytännössä tämä edel-
lyttää yleensä laitoksessa ympärivuorokautista henkilö-
kuntaa. Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen laitok-
sissa oleville tulee järjestää mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaiset äänestysmahdollisuudet. Ennakkoäänestys 
laitoksissa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään 
kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. 

 Jokaisella äänestysalueella tulee olla vaalipäivän ää-
nestyspaikka.  
 
Ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulisi huomioida 
että:  
- ennakkoäänestyspaikkoja on riittävästi suhteutettuna 
äänestäjien määrään 
- paikkoihin on helppo tulla ja vaivatonta osata 
- paikkojen tulisi olla esteettömiä  
- paikkojen pitäisi olla mahdollisimman puolueettomia 
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VAALEISSA (jatkoa) 
 

- tilan on oltava riittävän suuri 
- sijainniltaan sovittava järjestyksen pitoon 
- vaalitietojärjestelmän käyttämiseksi paikalla tulee 
olla tarvittavat tietoliikenneyhteydet 
– kunnassa on oltava vähintään yksi äänestyspaikka 
avoinna jokaisena ennakkoäänestyspäivänä 

  
Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla 
mahdollisimman pysyviä, koska näin edistetään sitä, 
että äänestäjät tietävät ja muistavat, missä äänestys-
paikka on.  
 

 Yleinen ennakkoäänestyspaikka on ollut kunnan valtuus-
tosalissa siitä alkaen kun ennakkoäänestyksen järjestä-
misvastuu siirtyi kunnille. Kunnantalolla on valmiina 
tarvittavat tietoliikenneyhteydet. Tila on riittävän 
suuri. Ennakkoäänestyspaikka on ollut auki 

 - keskiviikkona ja torstaina klo 10-16 
 - perjantaina klo 12-17 
 - lauantaina ja sunnuntaina klo 11-14 
 - maanantaina ja tiistaina klo 12-17. 
 Torstaisin asiointikuljetus liikennöi aamupäivästä. 

Aloituspäivinä äänestäjiä on käynyt aamusta eniten ja 
iltapäivän tunteina ei juuri lainkaan. Samoin viikon-
loppuisin kävijät painottuvat alkuaikaan. 
 
Ennakkoäänestys laitoksissa on edellisissä vaaleissa 
järjestetty terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelu-
keskus Honkalinnassa, Esperi Hoitokoti Rantaniemessä, 
Palvelutalo Mansikassa ja Hoivakoti Paavolassa. 
 

 Kunnassa on yksi äänestysalue. Äänestysalueen Reisjärvi 
001 vaalipäivän äänestyspaikkana on ollut kunnantalon 
valtuustosali. 

  
 Valmistelija: toimistosihteeri, p. 040 3008202 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2019 toi-

mitettavissa vaaleissa 
 1)kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka 
on kunnantalon valtuustosali osoitteessa Reisjärventie 
8, 85900 Reisjärvi 
2) yleinen ennakkoäänestyspaikka on auki jokaisena en-
nakkoäänestyspäivänä seuraavasti: 
- keskiviikko ja torstai klo 10-16 
- perjantai klo 12–17 
- lauantai ja sunnuntai klo 11–14  
- maanantai ja tiistai klo 12-17 
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ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA – AJAT SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA VUODEN 2019 
VAALEISSA (jatkoa) 
 

 
3) laitosäänestyspaikkoina toimivat terveyskeskuksen 
vuodeosasto, palvelukeskus Honkalinna sekä Esperi Hoi-
tokoti Rantaniemi, Palvelutalo Mansikka ja Hoivakoti 
Paavola 
4) äänestysalueen Reisjärvi 001 äänestyspaikka on kun-
nantalon valtuustosali osoitteessa Reisjärventie 8, 
85900 Reisjärvi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2018  
 
KHALL § 158 Kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 11.10.2018 § 143 

merkinnyt tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2018 ja 
hyväksynyt jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälasku-
tuksen. 

Reisjärven osalta palvelujen ja hallinnon toteuma 
31.8.2018 on yhteensä 7.512.811 euroa, joka on 62,12 % 
talousarviosta. Reisjärvi on maksanut kuntayhtymälle 
tarkastelujaksolla maksuosuusennakoita 7.715.681 euroa. 
Kuntayhtymähallitus päätti palauttaa marraskuussa Reis-
järvelle toteuman ja ennakkolaskutuksen erotuksena 
202.870 euroa. Lisäksi kuntayhtymähallitus esittää pää-
töksessään, että Reisjärven osalta palvelujen ja hal-
linnon talousarvioon ei tehdä muutoksia. 

Reisjärven kunnan oman vuoden 2018 talousarvion alijää-
män pienentämiseksi kunnassa laadittiin keväällä 2018 
talouden tasapainottamisohjelma, jossa talousarviomuu-
toksena Selänteen maksuosuutta pienennettiin 315.000 
eurolla (KVALT 15.5.2018 § 24).   

Selänteen talousjohdon kanssa käydyssä keskustelussa on 
sittemmin ilmennyt, että Reisjärven kunnalle arvioidaan 
tulevan vuonna 2018 maksuosuuden palautusta jo saadun 
202.870 euron lisäksi. Arvio maksuosuuden lisäpalautuk-
sesta perustuu ylisuureen maksuosuuslaskutukseen. Vuo-
den 2018 talousarvion laadintaa ja maksuosuuden määrän 
laskentaa on ollut osaltaan vääristämässä Keski-Pohjan-
maan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vuo-
den 2016 maksuosuuden hyvitys 453.583 euroa, joka on 
saatu vuonna 2017.  

 Pöytäkirjanote Kuntayhtymähallitus 11.10.2018 § 143 ja 
osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2018 liitteenä 2. 

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.0443008505 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee peruspalvelukuntayh-
tymä Selänteen osavuosiraportin 1.1.-31.8.2018 tiedoksi 
ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

     
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2019 
 
 
KHALL § 159 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää 

jäsenkuntiensa väestölle lain säätämät sosiaali- ja ter-
veyspalvelut. Reisjärven kunta on peruspalvelukuntayhty-
män jäsenkunta. Kuntayhtymän menot kohdennetaan jäsen-
kunnille niiden asukasluvun perusteella. Reisjärven asu-
kasluku oli 2813 henkeä vuoden 2017 lopussa.  

Perussopimuksen 14 § mukaan kuntayhtymän talousarvio 
pohjautuu valtuustokausittain kuntien kanssa tehtäviin 
vuosisopimuksiin. Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 
2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 on käsitelty kun-
tayhtymähallituksessa 11.10.2018 § 144.  

Selänteen talousarvioesityksessä vuodelle 2019 Reisjär-
ven maksuosuus muodostuu seuraavasti: 

MAKSUOSUUS  TAE 2019 

Tukipalveluyksikkö Selma 176 965 

Muu hallinto 160 963 

Hyvinvointipalvelut 3 300 720 

Terveys- ja vanhuspalvelut 7 788 330 

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 254 450 

YHTEENSÄ 11 681 428 

Reisjärven osuus kaikista kuntayhtymän vuoden 2019 me-
noista on 18,3 %. 

Reisjärven maksuosuuksien kehitys vuosina 2014-2019: 

VUOSI 
 

MAKSUOSUUS 
 

MUUTOS 
ED.VUOTEEN 

MUUTOS 
% 

TP 2014 10 500 948     

TP 2015 10 950 292 449 344 4,3 

TP 2016 11 730 711 780 419 7,1 

TP 2017 10 823 379 -907 332 -7,7 

TA 2018 12 093 205 1 269 826 11,7 

TAE 2019 11 681 428 -411 777 -3,4 
 

Selänteen talousarvio vuodelle 2019 osoittaa vuoden 
2018 talousarvioon verrattuna menojen vähenemistä koko 
kuntayhtymän osalta -2,7 % ja Reisjärven kunnan osalta 
-3,4 %.  

Liitteenä 3 Ppky Selänteen ky-hallituksen 11.10.2018 
hyväksymä vuosisopimus ja talousarvio 2019 ja talous-
suunnitelma 2020-2021. 

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.0443008505 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2019 (jatkoa) 
 
KJA  Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 

valtuusto hyväksyy liitteen 3 mukaisen Peruspalvelukun-
tayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuo-
delle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2021. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 
Hallituksen jäsen Katri Parkkila ilmoitti esteellisyy-
destään ja poistui kokouksen tämän pykälän käsittelyn 
ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 § 3-kohta). 
 
Kunnanhallitus päätti ennen varsinaisen asian käsitte-
lyä yksimielisesti, että valtuuston 2. varapuheenjoh-
taja Teuvo Nyman ei esteellisenä osallistu tämän asian 
käsittelyyn. Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa 
hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla. 
Hallintosäännön 16 §, Hallintolain 29 §. 

 
Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Teuvo Nyman pois-
tui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen-
teon ajaksi (HallintoL 28.1 § 3 intressijäävi ja 5 yh-
teisöjäävi.) 
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TÄYTTÖLUPAHAKEMUKSET KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 
 
KHALL § 160 Reisjärven koulutoimi/Niemenkartanon koulu 

1) Koulunkäyntiohjaaja, määräaikainen ja osa-aikainen 
(16 h/vko), ajalle 7.1.-31.5.2019. Kustannukset kate-
taan opetusministeriön myöntämästä erityisen tuen ra-
hasta opetusryhmien pienentämiseen. 

2) Erityisluokan koulunkäynnin avustaja, 30h/vko, määrä-
aikainen täyttölupa 7.1.-31.5. 

 
Varhaiskasvatuksen vakanssit 
Varhaiskasvatukseen tarvitaan seuraavat täyttöluvat, 
jotta pystytään vastaamaan varhaiskasvatuslain mukai-
sesti kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavasti perhei-
den varhaiskasvatuksen tarpeeseen: 
1) PPH500 Perhepäivähoitaja 1.12.2018 - 31.12.2019 (Kol-

miperhepäivähoito)1.12.2018 alkaen tarvitaan perhe-
päivähoitaja lasten kotona tapahtuvaan perhepäivähoi-
toon. 

2) PPH514 Perhepäivähoitaja / ryhmäperhepäivähoitaja 
1.1.2019 – 31.12.2019 (Anjala) 

3) PPH518 Perhepäivähoitaja / ryhmäperhepäivähoitaja 
1.1.2019 - 2.6.2019 (Kirnut) 

Perustelut oheismateriaalina. 
 
KJA Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat esityksen 

mukaisesti.  

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MAATALOUSLOMITTAJAN TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN 
 
KHALL § 161 Pykälä nähtävissä kunnantalolla. 
 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.11.2018 287 7 
 
 
 
 
AVUSTUSHAKEMUS KIRPPUTORITOIMINTAAN  
 
KHALL § 162 Pentti Vuorenmaa on toimittanut kunnanhallitukselle 
 liitteen 4 mukaisen kirjeen (6.11.2018) kirpputoritoi-

mintaa pitävien yhdistysten puolesta. Kirjeessä yhdis-
tykset esittävät, että kunta tukisi kirpputoritoimintaa 
200 €/kk vuonna 2019. Toiminnassa on mukana yhdeksän 
yhdistystä. 
Kunta on avustanut kirpputoritoimintaa ylläpitäviä yh-
distyksiä toiminnan siirryttyä Ahavan kiinteistöön. 
Vuonna 2005 avustus oli 250 euroa/kk ja vuosina 2006–
2018 avustus on ollut 200 euroa/kk.  

   
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus avustaa kirpputoritoimintaa yl-

läpitäviä yhdistyksiä edelleen 1.1.2019 alkaen 200 €/kk 
vuoden 2019 loppuun asti. Tällöin tarkistetaan avustuk-
sen jatkotarve. Avustus maksetaan kuukausittain yhdis-
tysten ilmoittamalle yhteiselle tilille. Kunnalle on 
pyydettäessä esitettävä kirpputoritoimintaa ylläpitä-
vien yhdistysten toimintaa kuvaavia asiakirjoja kuten 
tiliotteita tai tilinpäätöksiä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 21.8.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
KHALL § 163 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että val-

tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk-
sessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhalli-
tuksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on 
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltä-
väksi.” 

 
 Valtuuston kokouksen 21.8.2018 päätökset: 
 § 45 Kunnanhallituksen jäsenen Sari Huuskosen henkilö-

kohtaisen varajäsenen valinta jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi 31.5.2019 saakka. 

 § 46 Maan hankinta Aho Tuomas 
 
 Päätöksistä ei ole määräajassa jätetty valituksia Poh-

jois-Suomen hallinto-oikeudelle, joten päätökset ovat 
saavuttaneet lainvoiman. 

 
 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen    

21.8.2018 päätökset laillisina täytäntöönpantaviksi ja 
täytäntöönpannuiksi. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 164 Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, talous- ja kehitys-

päällikön, toimistosihteerin, lomituspalvelupäällikön 
ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 

  
Kunnanjohtaja Raija Potila 

 Yleispäätökset  §:t 23 
Henkilöstöpäätökset  §:t  

 Poissaolopäätökset   §:t 50-51 
 Hankintapäätökset   - 
 
 Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast 
 Yleispäätökset  §:t  

Henkilöstöpäätökset  §:t  
 Poissaolopäätökset   §:t  
 Hankintapäätökset   - 
 
 
 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemi 
 Asuntojen vuokraukset §:t 35 
 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 

Yleispäätökset  §:t  
 
 
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 

Yleispäätökset  §:t  
 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asi-
oissa. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 165  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 

- yhtymähallitus, esityslista, 31.10.2018, 8/2018 
- yhtymähallitus, esityslista, 9.11.2018 9/2018 

Keski-Pohjanmaan liitto 
- maakuntahallitus, esityslista, 29.10.2018, 13/2018 
- maakuntahallitus, ptk, 15.10.2018, 12/2018 
- maakuntahallitus, ptk 29.10.2018, 13/2018 
- maakuntahallitus, esityslista, 12.11.2018, 14/2018 
- maakuntavaltuusto, esityslista, 8.11.2018, 3/2018 

Ylivieskan kaupunki 
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta, ptk, 

12.10.2018, 5/2018 
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta, esitys-

lista, 16.11.2018, 6/2018 

PPKY Selänne 
- kuntayhtymähallitus, ptk, 11.10.2018, 9/2018 

Soite 
- hallitus, ptk, 22.10.2018, 16/2018 
- hallitus, ptk, 5.11.2018, 17/2018 
- valtuusto, esityslista, 26.11.2018, 3/2018 

Pyhäjärven kaupunki 
- maaseutulautakunta, ptk, 28.9.2018, 2/2018 

Adressi Reisjärven vuodeosaston säilyttämisen puolesta 
 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedok-
seen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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LYHYTAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN KONSERNIYHTIÖLLE 
 
KHALL § 92  Reisjärven kunta ja PyhäNet Oy ovat perustaneet osak-

kuusyhteisön R-Net Oy:n, joka on Reisjärven kunnan ty-
täryhtiö. R-Net Oy toteuttaa Reisjärven kunnan alueen 
laajakaistarakennuttamisen/rakentamisen vuosina 2018-
2019. 

 
Kunnanvaltuuston päätöksen § 23 kohta 4/23.5.2017 § 23 
Reisjärven kunta sitoutuu vastaamaan Reisjärvelle ra-
kennettavan laajakaistan lainarahoituksesta, takauk-
sesta ja kuntaosuudesta yhtiöön. Yhtiö tulee hakemaan 
hankealueen laajuuden perusteella pitkäaikaista laina-
rahoitusta ja siihen omavelkaisen takauksen Reisjärven 
kunnalta. 
 
Nyt aloitettavan rakentamisurakan toteuttamiseksi, yh-
tiö tarvitsee väliaikaista rahoitusta ja anoo Reisjär-
ven kunnalta lyhytaikaista lainaa maksimissaan 500.000 
euroa. Laina maksetaan vuoden 2018 loppuun mennessä ta-
kaisin. Kunnanvaltuusto päättää Laajakaistarakentamisen 
lainarahoituksesta em. päätöksen mukaisesti. 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että se myöntää Reisjärven kunnan tytäryhtiölle R-Net 
Oy:lle lyhytaikaista rahoitusta enintään 500.000 euroa, 
lainan korko on 0,5 % ja laina tulee maksaa takaisin 
31.12.2018 mennessä.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  

Jouni Tilli, Marko Pohlman ja Päivi Rossi poistuivat 
esteellisinä (yhteisöjääviys) kokoushuoneesta tämän 
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohta-
jana toimi 1. varapj. Antti Vedenpää ja pöytäkirjanpi-
täjänä kunnanjohtaja Raija Potila. 

 
 Tiina Hirvinen oli kokouksessa paikalla tämän asian kä-

sittelyn ja päätöksenteon ajan, klo 20.56–21.06 ja toi-
mii toisena pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän 
osalta. 

 MK/TH 
 
 
VALT § 40 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Jouni Tilli, Marko Pohlman ja Päivi Rossi eivät esteel-

lisinä (yhteisöjääviys) osallistuneet tämän asian kä-
sittelyyn ja päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä toimi 
kunnanjohtaja Raija Potila. 
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KHALL § 166 R-Net Oy anoo jatkoaikaa kunnan myöntämälle lyhytaikai-

selle lainalle. Vastaavissa PyhäNet Oy:n hankkeissa on 
toimittu lyhytaikaisella rahoituksella niin kauan, sii-
hen saakka, että hanke on saanut Viestintäviraston tu-
kipäätöksen ja rahoituksen. 

 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuus-

tolle, että se myöntää jatkoaikaa 31.12.2019 saakka R-
Net Oy:n lyhytaikaiselle 500.000€ lainalle entisin lai-
naehdoin.  

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Jouni Tilli ja Marko Pohlman eivät esteellisinä (yhtei-
söjääviys) osallistuneet tämän asian käsittelyyn ja 
päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi 1. varapj. Antti 
Vedenpää. 
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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. 

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.
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REISJARVEN KUNNAN 

STRATEGIA 2035 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

Kunnanhallitus 14.11.2018 LIITE 1 § 156 
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 Kunnanvaltuusto 
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KHALL 14.11.2018 LIITE 2 § 158















































































KHALL 14.11.2018 LIITE 3 § 159



















































































































































REISJÄRVEN KUNTA 

85900 REISJÄRVI 

Reisjärven kunnanhallitus 

Reisjärven kirpputoriapitävät yhdistykset 6.11.2018 

Arvoisa vastaanottaja olemme olleet vuokralla 18.10.2004alkaen Kauko Ahavan 
kiinteistössä kirpputori toimintaa haijoittaen.Yhdistyksiä on ollut mukana kymmenen 
ja tällä hetkellä tulevalle kaudelle lähdössä yhdeksän 

Kiinteistö on siirtynyt Tero Ahavan nimiin 2015 

Pyydämmekin kuntaa jatkamaa11 avustusta vuokraan joka on vuoden 2018 aikana 
ollut 430 euroa+ sähkö kuukaudessa. Vuonna 2019 430 euroa + sähkö 

Vuonna 2018 kunta maksoi yhdistysten yhteiselle tilille 200 euroa kuukaudessa 
pyydämmekin samaa summaa myös vuodelle 2019 
Olemme laskeneet mikäli yhdistysten osuus vuokrasta nousee tulo jää niin 
pieneksi ettei toiminta enää kannata 

Laskutusta ovat hoitaneet Pentti Vuorenmaa ja Tuija Paananen 

Pyytäisimme kuntaa ilmoittamaan päätöksestään mahdollisimman pian 
jotta vuorolistat, vuokralaskut, sopimukset Tero Ahava11 kanssa 
sekä mahdollinen vuokrasopimuksen purku ja paikan tyhjennys 
saataisiin hoidettua kohtuuajassa. 

Muistuttaisimme edelleenkin että sekä psyykisten voimavarojen, 
että sosiaalisten kontaktien luojana kirpputori on oivallinen paikka ihmisille 
ja muillekin yhdistyksille,se tuo toimintaa ikäihmisten arkeen 
ja myös vähän rahaa Joka kyllä sitten palautuu ,joko lahjoitusten tai 
kuntalaisten oman terapian muodossa 
Reisjärvisten kuntalaisten käyttöön 

Ystävällisesti kfrpputoriapitävien yhdistysten puolesta 

�entti Vuorenmaa 

Reisjärvel lä 6.11 2018 

MK/ TT
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