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KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 

VALT § 60 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa 

nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liit-

teenä 1. 

 

 Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritti nimen-

huudon ja totesi seuraavaa: 

 Valtuutettu Marko Paalavuo on estynyt tulemaan kokouk-

seen ja hänen tilallaan on varavaltuutettu Tiina Nyman,  

 Valtuutettu Jarno Saaranen on estynyt tulemaan kokouk-

seen ja hänen tilallaan on 1. ja 2. varavaltuutetun es-

tyneenä ollessa 3. varavaltuutettu Timo Kemppainen ja 

että valtuutettu Simo Vedenpää on estynyt tulemaan ko-

koukseen ja hänen tilallaan on varavaltuutettu Asko 

Kestilä. 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

VALT § 61  Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu 

valtuusto kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen 

kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle 

sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoi-

keus.  

Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä 

tietoverkossa (kuntalaki 94 §). Kokouskutsussa on il-

moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 

asiat. 

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, 

kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

 Kokouskutsu on postitettu valtuutetuille sekä annettu 

tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille, kunnan-

johtajalle ja hallintosihteerille 12.9.2017. Kokouksen 

asialista on julkaistu kunnan internetsivuilla 

12.9.2017 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 

13.9.2017. 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi 

ja päätösvaltaiseksi. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

VALT § 62 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa 

maanantaina 25.9.2017 klo 9.00, sikäli kuin valtuusto 

ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

 

 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantar-

kastajaa. 

 

 Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Jyrki Halonen ja Esa 

Hirvinen. 

 

 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Huusko-

nen ja Helena Kinnunen. 
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

VALT § 63 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asia-

luettelon mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MÄÄRÄALAN MYYMINEN RINNEPELTO RNO 45:16 KIINTEISTÖSTÄ 

 

KHALL § 126 Reisjärven kunta on saanut ostotarjouksen Rinnepelto 

Rno 45:16 , nimisestä kiinteistöstä  erottuvasta eril-

lisestä noin 0,8 ha määräalasta. Ostotarjous on erilli-

sellä liitteellä.  Tarjous on 8.000 euroa. 

 

Reisjärven kunta on pyytänyt päivitetyn arvion alueen 

metsämaan arvosta. Arvion on tehnyt Metsänhoitoyhdistys 

Pyhä-Kala ky 2.8.2017. Sen perusteella arvo on 5.100 

euroa, eikä ylitä tarjousta. Kyseinen määräala sijait-

seen Vierikankaan tärkeällä pohjavesi- ja sen muodosta-

misalueella, määräala on pieni ja sijaitsee tien ja 

asutuksen läheisyydessä, jonka vuoksi määräalalla mah-

dollisesti olevat maa-ainesvarat eivät ole hyödynnettä-

vissä. 

Ostajan tarjouksen perustana on suojata oman viereisen 

tontin perinnerakentamisen arvoa ja tarkoituksena on 

säilyttää ostettava kohde puisto- ja suoja-alueena. 

 

Liitteinä 1-2: ostotarjous ja kauppakirjaluonnos. Ar-

viokirja määräalasta nähtävillä kokouksessa. 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja 0403008200 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuus-

tolle, että Reisjärven kunta myy 0,8 hehtaarin määrä-

alan Johanna Puraselle Helsingistä, Reisjärven kunnan 

Kalajan kylästä Rinnepelto 45:16 nimisestä tilasta hin-

taan 8.000,00 euroa erillisen kauppakirjan ehdoilla. 

Kaupan kohteesta on tehty arviokirja. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

MK/KP 

 

 

VALT § 64 Liitteinä 2-3: ostotarjous ja kauppakirjaluonnos. Ar-

viokirja määräalasta oheismateriaalina. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 

 

KHALL § 127  Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan  

   tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa,  

jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, 

sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä ta-

valla. 

 

   Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuoro-

kautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen 

sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta 

edellä mainitun ajan kuluttua. 

 

   Kuntalain perustelujen mukaan kunta voi melko vapaasti 

valita yleiset ilmoituslehtensä, kunhan valittujen leh-

tien yhteislevikki on suhteessa kunnan asukaslukuun 

riittävän laaja. Valtuuston päätöksen perusteena on ol-

tava kunnan ilmoitusten mahdollisimman tehokas tiedoksi 

saattaminen tiedon tarvitsijoille eli kuntalaisille. 

 

   Valmistelija: hallintosihteeri, p. 0403008208 

 

 Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kun-

nan ilmoitukset julkaistaan kunnan www-sivujen lisäksi 

seuraavasti: 

 

1. Lakisääteiset ilmoitukset saatetaan tiedoksi Reis-
järvi-lehdessä. 

 

2. Viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan kunkin 
virka- ja toimiryhmän tai yksittäisen viran/toimen 

osalta erikseen ao. viranomaisen päättämässä lehdessä. 

 

3. Ns. vapaaehtoiset ilmoitukset julkaistaan lehdissä ao. 
viranomaisen harkinnan mukaan. 

 

   Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

MK/KP 

 

 

VALT § 65  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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EHDOLLINEN SITOUTUMINEN MÄÄRÄALAN OSTAMISEEN METSÄHALLITUKSELTA MOTOCROSS-

RATAHANKETTA VARTEN 

 

KHALL § 128 Reisjärven motocrossradan toteutusta on suunniteltu en-

tiselle soranottoalueelle Kangaskylässä sijaitsevalle 

määräalalle Reisjärven Valtionmaa nimisestä kiinteis-

töstä RN:o 691-893-10-1. Vapaa-aikatoimi järjesti 

10.05.2016 motocrossratahankkeen käynnistyspalaverin, 

10.05.2016 Metsähallituksen ja kunnan maanhankintapala-

verin ja 17.05.2016 ratahankkeen kuulemistilaisuuden 

Kangaskylän Pitokartanossa. Näiden toimenpiteiden jäl-

keen motocrossratahanke on edennyt seuraavaan vaihee-

seen. 

 

Metsähallitus on tarjonnut 11.05.2016 Reisjärven kun-

nalle ostettavaksi noin 10 hehtaarin suuruista määrä-

alaa ko. kiinteistöstä hintaan 17 000 euroa. Tarjous on 

edelleen voimassa. Vapaa-aikatoimi tilasi 01.09.2016 

päivätyn motocrosradan meluselvityksen Sito Oy:tä, joka 

on infran, liikenteen, maankäytön, ympäristön ja digi-

taali palveluiden moniosaajayritys. Meluselvityksen mu-

kaan motoctossradan rakentamiselle ko. määräalalle ei 

ole esteitä. Motocrossradan rakentamisesta ja ylläpi-

dosta tulisi vastaamaan Reisjärven Moottorikelkkailijat 

ry.  Kun kiinteistökauppa on toteutettu, Reisjärven 

kunta tekee alueesta käyttöoikeussopimuksen Reisjärven 

moottorikelkkailijat ry:n kanssa. Yhdistys tulee muuta-

maan nimensä Reisjärven Moottorikerho ry:ksi, jos rata-

hanke toteutuu. 

 

Ympäristölupa-asiakirjat ovat viittä vaille valmiit lä-

hetettäväksi viranomaisille. Ympäristöluvan hakijana on 

Reisjärven Moottorikelkkailijat ry. 

Reisjärven motocrossradan suunnitelma on pyydetty Suo-

men moottoriliiton motocrossin päävalmentaja Jussi Veh-

viläiseltä, joka on itse ajajana yltänyt mitaleille MM-

tasolla. 

 

Nyt suunniteltu aiesopimus Reisjärven kunnan ja Metsä-

hallituksen välillä tehdään ehdollisena. Aiesopimus 

tehdään ehdollisena ja siinä suunniteltu kiinteistö-

kauppa Valtionmaa 691-893-10-1 nimisestä kiinteistöstä 

toteutetaan vain, jos kaupan kohteena oleva alue saa 

Ympäristöluvan ja sitä voidaan käyttää Motocross toi-

mintaan.  Kunnanhallitus esittää tässä vaiheessa aieso-

pimuksen valtuustolle, jotta se hyväksyy aiesopimuksen 

ja valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan kiinteis-

tökaupan, aiesopimuksen ja tämän esityksen perusteiden 

mukaisesti. 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja p. 0403008200 ja vapaa-ai-

kasihteeri, p. 0403008490 
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EHDOLLINEN SITOUTUMINEN MÄÄRÄALAN OSTAMISEEN METSÄHALLITUKSELTA MOTOCROSS-

RATAHANKETTA VARTEN (jatkoa) 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, 

että se valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan kiin-

teistökaupan Metsähallituksen kanssa n. 10 hehtaarin 

määräalan ostamisesta Reisjärven Valtionmaa nimisestä 

kiinteistöstä RN:o 691-893-10-1 kauppahintaan 17.000 

euroa. 

 

Kiinteistökaupasta laaditaan aiesopimus ehdollisena si-

ten, että se ei johda kiinteistökaupan toteutumiseen, 

jos kaupankohdetta Valtionmaa 691-893-10-1 ei voida 

käyttää suunniteltuun käyttötarkoitukseen motocrossra-

tana.   

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

MK/KP 

 

 

VALT § 66 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, Sari Huus-

konen ehdotti Mikko Suontakasen ja Asko Kestilän kan-

nattamana, ettei kiinteistökaupasta laadita aiesopi-

musta eikä määräalaa osteta. 

 

 Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu 

ehdotus, puheenjohtajan totesi, että asiasta tulee suo-

rittaa äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimen-

huutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat poh-

jaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Sari 

Huuskosen ehdotusta äänestävät EI. 

 

 Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai 14 ääntä ja 

Huuskosen ehdotus 3 ääntä. Äänestysluettelo liitteessä 

1.  

 

 Valtuusto päätti äänin 14-3 hyväksyä kunnanhallituksen 

ehdotuksen. 

 

 

 Merkitään, että Sari Huuskonen jätti kirjallisen eriä-

vän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan (liite 4). 
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REISJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 

 

KHALL § 151 Voimassa oleva palkkiosääntö on vuodelta 2001. Palkkio-

säännön uudistaminen ja palkkioiden korottaminen on 

tullut usein eteen mm. aloitteiden muodossa.  

Liitteenä 1 oleva palkkiosääntöluonnos on tehty Kunta-

liiton ohjeiden mukaisesti ja siinä on otettu huomioon 

asioita laajemmin kuin voimassa olevassa palkkiosään-

nössä. Viranhaltijoiden palkkiot määräytyvät saman oh-

jeen mukaisesti. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväk-

syy liitteen 1 mukaisen luottamushenkilöiden palkkio-

säännön. Palkkiosääntö tulee voimaan 1.10.2017. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

TH/SH 

 

VALT § 67  Liitteenä 5 palkkiosääntöluonnos. 

 

 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, Katri Park-

kila ehdotti Antti Vedenpään kannattamana, että tarkas-

tuslautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätetään 

800 euroa. Puheenjohtaja tiedusteltuaan totesi valtuus-

ton yksimieliseksi Parkkilan ehdottamasta muutoksesta. 

 

 Valtuusto hyväksyi yksimielisesti liitteen 5 mukaisen 

luottamushenkilöiden palkkiosäännön Parkkilan ehdotta-

malla muutoksella. Palkkiosääntö tulee voimaan 

1.10.2017.  
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017  

 

KHALL § 152 Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallituk-

selle raportoidaan puolivuosittain talouden tavoittei-

den toteutumisesta. Liitteenä 2 ovat käyttötalous- ja 

investointiosan toteutumisvertailut, tuloslaskelma sekä 

hallintokuntakohtaiset talouden tunnusluvut 30.6.2017.  

 

 Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toteutu-

misvertailut, tuloslaskelman ja talouden tunnusluvut 

30.6.2017 ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

TH/SH 

 

 

VALT § 68 Liitteenä 6 käyttötalous- ja investointiosan toteutu-

misvertailut, tuloslaskelma sekä hallintokuntakohtaiset 

talouden tunnusluvut 30.6.2017. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.8.2017  64 

Kunnanhallitus   6.9.2017  241 3 

Valtuusto    19.9.2017  113 10 

 

 

ALAKOULUJEN REHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN 

 

Kasv. ja koultk § 48  

Koululautakunta on kokouksessaan 27.5.2017 § 30 nimen-

nyt alakoulujen vararehtoriksi lv. 2017-2018 koulunjoh-

taja Jarmo Viljamäen. 

Monissa keskusteluissa on tullut ilmi, että alakou-

luilla on tarpeen olla oma virkarehtori, joka koordi-

noisi esim. esiopetuksen ja alakoulujen kokonaisuutta. 

Tähän virkaan siirrettäisiin suurimman alakoulun eli 

Niemenkartanon koulun johtaja. 

 

Haapajärvi on ilmoittanut, että he eivät voi enää ensi 

syksystä lähtien myydä lukion rehtorin tehtäviä. Täl-

löin joudutaan miettimään lukion rehtorin tehtävien 

hoitamista.  

 

Yhtenä toimivana ratkaisuna voisi olla kahden tehtävä-

kokonaisuuden muodostaminen. Toisen muodostaisi alakou-

lujen rehtorin tehtävät siten, että Leppälahden ja Ka-

lajan koulunjohtajat säilyisivät. He vastaisivat edel-

leen oman yksikkönsä päivittäisjohtamisesta, mutta ala-

koulujen rehtori vastaisi kokonaisuudesta. Alakoulujen 

rehtoriuteen sisältyisi myös kolmiportaisen tuen ja 

siihen liittyvien oppilashuollollisten asioiden johta-

minen ja yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta alkaen. 

Samoin esiopetuksen suunnittelu ja koordinointi.  

 

Yhtenä kokonaisuutena voisi olla sivistysjohtajan teh-

tävät sekä lukion ja yläkoulun rehtorin tehtävät.  

Myös jokin muu tehtäväjaottelu rehtoreiden kesken on 

mahdollista. 

Samalla voitaisiin tarkastella myös varhaiskasvatuksen 

kokonaistilannetta. 

 

Alakoulujen rehtori voisi toimia myös sivistysjohtajan 

sijaisena (päätös asiasta esim. hallintosäännössä). 

 

Vuosiluokkia 1-6 käsittävän koulun rehtorin palkkaus on 

12-23 palkkaperusteryhmän mukaisesti toisessa kalleus-

luokassa tällä hetkellä 3664,11-3935,08 euroa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun otetaan huomioon 

lukion rehtorin tehtävien hoitaminen näiden rehtoriko-

konaisuuksien puitteissa (eli ei makseta enää Haapajär-

velle), tulee pikemminkin säästöä. 

 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta  28.8.2017 65 

Kunnanhallitus   6.9.2017  242 3 

Valtuusto    19.9.2017  114 10 

 

 

ALAKOULUJEN REHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN (jatkoa) 

 

 

Sivj/reht Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esit-

tää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, 

että 1.8.2018 alkaen perustetaan alakoulujen rehtorin 

virka (sisältää myös Niemenkartanon koulunjohtajan teh-

tävät), johon siirretään Niemenkartanon koulun johtaja. 

Nykyinen Niemenkartanon koulunjohtaja täyttää viran pä-

tevyysvaatimukset ja häntä on kuultu asiasta 4.8.2017 

ja 11.8.2017.  

 Viranhaltijalain (§ 24) mukaan toiseen virkasuhteeseen 

siirtäminen on mahdollista, kun viranhaltija täyttää 

kelpoisuusehdot ja häntä on kuultu.  

Tehtäväkokonaisuuksien tarkemmasta hoitamisesta pääte-

tään, kun henkilöt ovat selvillä. 

   

 Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

TK KA 

 

 

KHALL § 153 Hallintosäännön 65 § mukaan viran perustamisesta päät-

tää kunnanvaltuusto ja 66 § mukaan lautakunta päättää 

alaisensa vakinaisen henkilökunnan valinnasta. Virkaan 

siirtämisen ehdoista päätetään Viranhaltijalain 24 

§:ssä. 

Koko sivistystoimen toimialan tehtävistä ja Kasvatus- 

ja koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan organi-

saatiosta ja tehtävistä päätetään valtuuston päätök-

sillä ja hallintosäännön määräyksillä. Kunnan voimassa 

olevan hallintosäännön mukaan sivistystoimi muodostaa 

laajan toimialan, jonka kokonaisuutta tulee johtamaan 

sivistysjohtaja-rehtori. Tehtävien ja vastuiden jakami-

nen edellä mainitulla tavalla on tehtävän laaja-alai-

suuden vuoksi perusteltua jo hyvissä ajoin vuoden 2018 

talousarvion valmisteluvaiheessa. 

  

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kas-

vatus- ja koulutuslautakunnan päätös hyväksytään sen 

esittämässä muodossa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

TH/SH 

 

VALT § 69  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   6.9.2017  243 4 

Valtuusto    19.9.2017  115 11 

 

 

 

KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA 

 

KHALL § 154 Reisjärven kuntaan on suunniteltu uuden viran perusta-

mista tukemaan kunnan elinvoimatehtävän täyttämistä ja 

talousjohtamisen terävöittämistä. Kun toimenkuva muo-

dostuu kunnan kehittämistehtävästä, hanketyöstä, ja ta-

loushallinnon tehtävistä, voidaan hallinto-osaston työ-

panokset eri henkilöiden kesken suunnata oikealla ta-

valla kattamaan tulevaisuuden toimintatarpeet. Tehtä-

vänimike kehitys- ja talouspäällikkö, mutta työtehtävät 

osittain kehitysjohtajapainotteisia. Viran täyttämi-

sellä on suunniteltu saatavan lisäresurssia ja osaamis-

panosta myös kunnan yhtiöittämistehtäviin. 

Tehtävän kustannukset katetaan hallintojohtajan virkaan 

varatusta määrärahasta.  

Kehitys- ja talouspäällikön viran kelpoisuusehtona ovat 

soveltuva korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva 

AMK tasoinen koulutus sekä riittävä kokemus vaativista 

taloushallinnon ja suunnittelun tehtävistä.  Korkeakou-

lututkinto voisi olla ekonomin, KTM:n tai AMK:n tut-

kinto. Kokemus hanketyöstä, esimies tai johtotehtävistä 

sekä yritystoiminnasta katsotaan eduksi. Tehtävään va-

littavalta edellytetään talouden tunnuslukujen, kustan-

nuslaskennan ja rahaliikenteen tuntemusta.  

Kehitys- ja talouspäällikkö on kunnanhallituksen ja 

hallinto-osaton alainen viranhaltija, joka toimii joh-

toryhmän jäsenenä ja on kunnanjohtajan välitön alainen.  

 Kunnan palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että 

virkaan valittava henkilö antaa tehtävän hoidon tervey-

dellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu 

tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tut-

kimuksiin. Virkavaali on ehdollinen, kunnes kunnanhal-

litus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen 

perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvi-

tys on annettava 2 kk kuluessa päätöksen tiedoksisaan-

nista. 

 Hallintosäännön 66 §:n mukaan, kunnanvaltuusto valitsee 

johtoryhmän jäsenet. Koska virkaa on ajateltu kunnan-

hallituksen alaiseksi viraksi, esitetään, että virka-

vaalin suorittaa kunnanhallitus. 

 Palkkaus määräytyy Kvtes:in 01AS1040 mukaan, josta teh-

täväkohtainen palkka määritellään henkilön koulutuksen 

ja työkokemuksen perusteella on vähintään 3000 euroa. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   6.9.2017   244 4 

Valtuusto    19.9.2017  116 11 

 

 

 

KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA 

 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle  

1) kehitys- ja talouspäällikön viran perustamista ja 
esittää viran täyttämistä siten, kunnanvaltuusto val-

tuuttaa kunnanhallituksen suorittamaan virkavaalin, 

ja että 

2) kehitys- ja talouspäällikön virka julistetaan haet-
tavaksi toistaiseksi voimassa olevana, 6 kk koe-

ajalla, 

3) viran palkkamääräraha käytetään talousarviossa hal-
lintojohtajan palkkaukseen varatusta määrärahasta, 

4) virka on kunnanhallituksen alainen,  
5) kunnanhallitus suorittaa virkavaalin ehdollisena ja 

vahvistaa sen lopullisesti henkilön terveydentilasta 

saadun selvityksen perusteella, 

6) palkkaus määräytyy kvtes:in mukaan. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  TH/SH 

 

 

VALT § 70  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   13.6.2017  161 21 

Valtuusto    20.6.2017  86 26 

Kunnanhallitus   6.9.2017  254 13 

Valtuusto    19.9.2017  117 12 

 

PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN/ 

JOKILATVAN OPISTON JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 95 Jokilatvan opiston perussopimuksen 5.2 §:n mukaan joh-

tokuntaan valitaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille hen-

kilökohtaiset varajäsenet. Sopimuskunnat nimeävät jäse-

net ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 

Nivala kolme (3) jäsentä ja varajäsentä sekä Haapa-

järvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi kukin kaksi (2) jäsentä 

ja varajäsentä.  

 

Johtokunnan varsinaisista jäsenistä yksi nimetään pu-

heenjohtajaksi, jonka valitsee toimikauden puheenjohta-

jakunnan valtuusto. Johtokunta valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan.  

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäse-

net Jokilatvan opiston johtokuntaan toimikaudeksi 

1.6.2017-31.5.2021. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  EJ/KP 

 

 

VALT § 50 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita Jokilat-

van opiston johtokuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset 

varajäsenet Helena Kinnusen ehdotuksen mukaisesti seu-

raavasti: 

 

 Jäsen   Varajäsen  

 Hilliaho Anna-Maija  Puurula Elsi 

 Huuskonen Mikko  Koskela Erkki M. 

 

 

KHALL § 163 Alkaneella valtuustokaudella Jokilatvan opiston johto-

kunnan puheenjohtajana toimii Reisjärven kunnan edus-

taja. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää 

valitsemistaan varsinaisista jäsenistä toisen Jokilat-

van opiston johtokunnan puheenjohtajaksi. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 TH/SH 

 

VALT § 71 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti nimetä Anna-

Maija Hilliahon Jokilatvan opiston johtokunnan puheen-

johtajaksi Reisjärven puheenjohtajakauden ajaksi Helena 

Kinnusen ehdotuksen mukaisesti. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   6.9.2017  255 14 

Valtuusto    19.9.2017  118 13 

 

 

 

ERON MYÖNTÄMINEN SAARA WECKSTRÖMILLE VARAVALTUUTETUN SEKÄ KASVATUS- JA KOU-

LUTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN LUOTTAMUSTOIMISTA 

 

KHALL § 164 Saara Weckström pyytää eroa Perussuomalaiset r.p.:n 

2.varavaltuutetun sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan 

jäsenen luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton 

vuoksi 1.10.2017 lukien. 

 

 Kuntalain 71 §:n (yleinen vaalikelpoisuus) 1 kohdan mu-

kaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, 

jonka kotikunta kyseinen kunta on. 

 

 Kuntalain 78 §:n (vaalikelpoisuuden menettäminen) en-

simmäinen momentti kuuluu: ”Jos luottamushenkilö menet-

tää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimitelin to-

teaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta 

päätöksen tekee valtuuston.” 

 

 Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaa-

lilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuus-

ton toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaa-

lilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä 

määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntain 17 §:n mu-

kaisesti. Varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalitulok-

sen mukaisesti. Jos asianomaisen vaaliliiton, puolueen 

tai yhteislistan varavaltuutetut loppuvat eikä kaikkia 

varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi, määrä jää va-

jaaksi. 

 

 Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto 

1. myöntää Saara Weckströmille eron kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan jäsenen luottamustehtävästä 1.10.2017 

alkaen 

2. toteaa Saara Weckströmin luottamustoimen Perussuoma-
laiset r.p.:n 2. varavaltuutettuna päättyvän 

1.10.2017  

3. merkitsee tiedokseen, että vaalilain 93 §:n mukaan 
valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakun-

taa määräämän uuden varavaltuutetun 1.10.2017 alkaen 

kuntalain 17 §:n mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

TH/SH 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto    19.9.2017  119 13 

 

 

 

ERON MYÖNTÄMINEN SAARA WECKSTRÖMILLE VARAVALTUUTETUN SEKÄ KASVATUS- JA KOU-

LUTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN LUOTTAMUSTOIMISTA (jatkoa) 

 

VALT § 72  Päätös: Valtuusto yksimielisesti 

1. myönsi Saara Weckströmille eron kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan jäsenen luottamustehtävästä 1.10.2017 

alkaen 

2. totesi Saara Weckströmin luottamustoimen Perussuoma-
laiset r.p.:n 2. varavaltuutettuna päättyvän 

1.10.2017  

3. merkitsi tiedokseen, että vaalilain 93 §:n mukaisesti 
valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakun-

taa määräämän uuden varavaltuutetun 1.10.2017 alkaen 

kuntalain 17 §:n mukaisesti. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   6.9.2017  256 15 

Valtuusto    19.9.2017  120 14 

 

 

 

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN 

VALITSEMINEN  

 

KHALL § 165 Valtuusto on päätöksellään 20.6.2017 § 35 valinnut kas-

vatus- ja koulutuslautakunnan jäsenet seuraavasti: 

 

 Jäsen   Varajäsen  

Kiviranta Oili, pj.   Haikola Piia 

Kemppainen Timo, vpj. Kärkkäinen Veijo 

Assinen Kari   Kokkoniemi Juha 

Paalavuo Minna   Haukipuro Henna 

Hyvönen Juha-Matti   Aho Harri 

Weckström Saara   Hirvinen Tiina 

Nyman Tiina   Savelainen Maria  

 

 

 Saara Weckströmin muuttaessa 1.10.2017 pois paikkakun-

nalta ja valtuuston todettua Weckströmin luottamustoi-

men päättyväksi, tulee hänen tilalleen valita kasvatus- 

ja koulutuslautakunnan jäsen sekä henkilökohtainen va-

rajäsen 1.10.2017 alkaen jäljellä olevaksi toimikau-

deksi 1.6.2017–31.5.2021.  

 

 Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see Saara Weckströmin tilalle kasvatus- ja koulutuslau-

takunnan jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajä-

senen 1.10.2017 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

1.6.2017–31.5.2021. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 TH/SH 

 

 

VALT § 73 Päätös: Valtuusto valitsi kasvatus- ja koulutuslauta-

kunnan jäsenen ja varajäsenen 1.10.2017 alkaen jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi Mikko Suontakasen ehdotuksen mu-

kaisesti seuraavasti: 

 

 Jäsen  Varajäsen 

 Kauko Niemi Tiina Hirvinen  

  

  



Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite, telefaxnro ja sähköpostiosoite
    
   Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
   Isokatu 4, 3. krs, PL 189
   90101 OULU
   puh. 029 56 42800       fax: 029 56 42841
   sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

Markkinaoikeus 14 päivää
Erottajankatu 1-3, PL 118
00131 HELSINKI   
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     puh. 010 364 3300      fax: 010 364 3314

Pöytäkirja on julkaistu kunnan internesivuilla 26.9.2017.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

        Liitetään pöytäkirjaan

Valitusviran-  
omainen ja 
valitusaika

64, 66, 67, 69–73

60-63, 65, 68 

Kieltojen      
perusteet

12160–73
VALTUUSTO

19.9.2017



Sivu 122
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin päätökseen haetaa muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjat on toimitettva valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusaiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle         Liitetään pöytäkirjaan

Valitusasia-     
kirjojen         
toimittaminen



VALT 19.9.2017 LIITE 1  

REISJÄRVEN KUNTA NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  

VALTUUSTO

19.9.2017

KHALL Huuskonen

LÄSNÄ POISSA JAA EI TYHJÄÄ

Halonen Jyrki x x

Hirvinen Esa x x

Huuskonen Sari x x

Kinnunen Helena x x

Kinnunen Mikko x x

Kiviranta Oili x x

Niemi Pauli x x

Nyman Teuvo x x

Paalavuo Marko x

Paavola Kaarlo x x

Parkkila Katri x x

Saaranen Jarno x

Suontakanen Mikko x x

Tilli Jouni x x

Vedenpää Antti x x

Vedenpää Simo x

Vähäsöyrinki Arto x x

VARAVALTUUTETUT:

Nyman Tiina x x

Kemppainen Timo x x

Kestilä Asko x x

YHTEENSÄ 17 3 14 3

VALT § 66
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