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REISJÄRVEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS, VUOSIRAPORTTI 2018 
 

KHALL § 146 Kuntalain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin edistämi- 
26.8.2019 nen. Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia, niihin vaikutta-

via tekijöitä väestöryhmittäin ja kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, 
joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hy-
vinvoinnista ja toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosit-
tain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi 
hyvinvointikertomus. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Reisjärven kunnan laaja 
hyvinvointikertomus 2017-2020 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 12.12.2017 § 97. 

 Reisjärven kunnan hyvinvointiryhmä on työstänyt vuoden 2018 hyvinvointikerto-
muksen vuosiraportin kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. 

Mukana valmistelussa ovat olleet hyvinvointiryhmässä toimivat kunnan työnte-
kijät ja Ppky Selänteen työntekijät. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti sisäl-
tää kertomuksen kunnan asukkaiden hyvinvoinnin tilasta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä, joita on tarkasteltu erikseen talouden ja elinvoiman sekä eri väestö-
ryhmien sisällä, normaalia vuosiraporttia tarkemmin laajemman näkökulman 
muodostamiseksi. Indikaattoreina on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kautta 
saatujen tilastotietojen vertailu verrokkikuntien ja Pohjois-Pohjanmaan maakun-
nan tietoihin. Verrokkikuntana toimivat Ppky Selänne kuntayhtymän kunnat. 
 

 Liite: Hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2018 

 Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 
vuodelta 2018 ja esittää raportin kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TALOUDEN JA TOIMINNAN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. -30.6.2019 
 
KHALL § 147 Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen § 119 sekä kunnanjohtajan 1.10.2018 tarken- 
26.8.2019 taman raportointiohjeen mukaan vastuualueiden on raportoitava talousarvion to-

teutumisesta kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Lisäksi vuoden 2019 talous-
arvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti vastuualueille on annettu erilliset, tar-
kemmat raportin muotoa koskevat raportointiohjeet. Nykyistä uudistettua raportti-
mallia on toteutettu kuluvan vuoden alusta lähtien. 

 
Vuoden 2019 tammi-kesäkuun toimintatuottojen toteuma on 49,5 % ja toimintaku-
lujen 49,9 %. Toimintakate on toteutunut 50,1 %:sesti. Toteuma ja tilinpäätösen-
nuste ei sisällä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen huhtikuun osavuosiraportilla 
ennakoimaa 290.000 euron talousarvion ylitystä Reisjärvelle. Selänteen suhteen 
odotamme uudempia talouslukuja kunnan tilinpäätöksen lopullisen toteuman arvi-
ointiin. 
 
Verotulojen pieneneminen jatkuu ennakkotietojen mukaan edelleen. Vuonna 2018 
verotulot jäivät yli 400.000 euroa alle talousarvion. Myös kuluvalle vuodelle viimei-
sin elokuun ennakkotieto näyttää samansuuruista alenemaa. Verotilitysten piene-
neminen johtuu Kuntaliiton mukaan pääasiassa tulorekisteriongelmista ja verotuk-
sen joustavasta valmistumisesta. Näin ollen verotulojen ennakointi ja kuukausikoh-
tainen verotilitysten vertailu edellisiin vuosiin on vaikeutunut. 
 
Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisina. Rahoitustuottojen toteuma tar-
kastelujaksolla on 118 %, mikä selittyy suotuisan kurssikehityksen hyödyntämisestä 
saaduilla arvopapereiden myyntivoitoilla. Rahoituskulujen toteuma on 49 %. 
 
Vuosikate on puolenvuoden toteumassa 419.594 euroa positiivinen, jonka perus-
teella tilinpäätösennuste osoittaa vuosikatteen jäävän alle 400.000 euron. Tähän ei 
kuitenkaan sisälly Selänteen mahdollisesti talousarvion ylittäviä menoja eikä kun-
nan kiinteistöistä aiheutuvia alaskirjauksia. Pelkästään Niemenkartanon koulun 
opetussiipien purkamisesta syntyvä tasearvojen pienentäminen vie vuosikatteen 
lähes nollille. Kunnan ja kuntakonsernin vuosikate on ehdottomasti saatava pysy-
mään positiivisena vuoden 2019 tilinpäätöksessä, jotta kunta ei ajaudu kriisikunta-
menettelyyn. Tämä tarkoittaa kaikilla toimialoilla erittäin tiukkaa talouskuria, mitä 
varten kunnanhallitus on 19.8.2019 asettanut myös hankintakiellon. 
  
Investoinnit ovat käynnistyneet vasta osittain toteuman ollessa 14 %. Myös kaikkia 
aloittamattomia investointeja ja niiden tarpeellisuutta tarkastellaan tapauskohtai-
sesti erittäin kriittisesti, säilyttäen kuitenkin kuntalaisten palvelutarpeen. 
 
Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja sen tunnuslukujen, kuluvan vuoden toteuman ja 
tiedossa olevien epävarmuustekijöiden perusteella käynnistettiin loppukeväällä 
uusien talouden tasapainottamistoimenpiteiden hakeminen. Niiden lisäksi tarvi-
taan vielä uusia rakenteellisia muutoksia. 
 
Oheismateriaalina Osavuosiraportti 1.1.- 30.6.2019 
 
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505 
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TALOUDEN JA TOIMINNAN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. -30.6.2019 
 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen valtuustolle osavuo-

siraportin 1.1.-30.6.2019 ja edellyttää vastuualueilta kaikessa toiminnassa kustan-
nustietoisuutta ja jatkuvaa oman yksikön talouden seurantaa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2019 
 
KHALL § 148 Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun 
26.8.2019  lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion 

rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellis-
ten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.  Tuen tarpeen arvi-
oinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisten 
valtionosuuden korotusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään kunnille 
maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden 
yhtä suuri. 

 
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt 
suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. 
Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. 
Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös 
muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina 
vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa 
tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.  

 
Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, 
että kunta toteuttaa kuntalain 188 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mu-
kaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto 
koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä. 
 
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 
10.000.000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 
2 momentin mukaan avustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään 
ajan kohtaan mennessä. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että hakemukset tulee 
toimittaa 30.8.2019 mennessä.  
 
Hakemuksen liitteessä tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita 
kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. 
Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilas-
toista. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin 
mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle 
myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. 
 
Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa avustusten käytölle hy-
väksytyn talouden tasapainottamissuunnitelman lisäksi seuraavat ehdot: 

 
1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa 

olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttötalous- että investointime-
noja. Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoi-
menpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta. 
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HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2019 
 

2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, 
jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta.  

 
Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velan hoitokustannuksiin, alijäämien katta-
miseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin. 

Edellä mainitun tasapainottamissuunnitelman lisäksi hakemukseen pyydetään liittä-
mään liitelomakkeet täytettyinä. Liitteessä kuvataan seuraavat seikat: 
 
1. Kunnan yksilöidyt talousvaikeudet, joihin haetaan harkinnanvaraista valtion-

osuuden korotusta sekä perustelut, jotka osoittavat edellä mainitut vaikeudet 
poikkeuksellisiksi tai tilapäisiksi. Lisäksi yksilöitynä talousvaikutusten ajankohta 
ja euromääräinen vaikutus kunnan talouteen. 
 

2. Kunnan omat toimenpiteet poikkeuksellisen tai tilapäisen taloudellisen tilankor-
jaamiseksi, esimerkiksi veroprosentti, taksat, lainoitus tai menosäästöt.  

 
Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainmi-
nisteriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain 49 §:n 6 momentin 
mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päättää valtionapuviranomainen. 
Myönnetyt avustukset maksetaan kuitenkin vuoden 2019 loppuun mennessä. 
 
Reisjärven kunnan talouden tilanteessa on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden 
perusteella harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen on perustel-
tua.  Kunnan heikkoon taloudelliseen tilaan vaikuttavat merkittävimmin  
- verotulojen jääminen jo toisena vuotena peräkkäin noin 400.000 € alle talous-

arvion laadinnan perusteena olleen veroennustekehikon 
- valtionosuudet ovat pienentyneet kahtena kahtena perättäisenä vuotena yh-

teensä lähes 400.000 euroa 
- sosiaali- ja terveyspalveluja sekä taloushallintopalveluja tuottavan Peruspalve-

lukuntayhtymä Selänteen menojen vuosittainen kasvu 
- menneiltä vuosilta kasautuneet koulujen ja päiväkotien sisätilaongelmat, jotka 

ovat vaatineet välttämättömiä korjaus- ja uudisrakentamistoimia. 
 
Kunnan vuoden 2018 tilinpäätös oli noin 1 miljoona euroa talousarviota heikompi ja 
taseeseen syntyi kerralla katettavaa alijäämää 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 
talousarvio laadittiin 102.000 euroa alijäämisenä. Kuluvan vuoden toteumaennuste 
osoittaa yli 500.000 euron alijäämää, jolloin taseen katettava alijäämä kasvaa 1,7 
miljoonaan euroon. 
 
Reisjärven kunnan tuloveroprosentti on ollut jo vuosia korkealla tasolla. Vuodesta 
2014 lähtien 22,00 % ja 22,50 % vuodesta 2018. Kunta on investoinut asuin- ja lai-
tosrakennusten kunnostuksiin ja uusien rakentamiseen yhteensä yli 10 miljoonaa 
euroa viimeisen 4 vuoden aikana. Mittavien rakennusinvestointien seurauksena  
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HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2019 
 

kunnan lainakanta on kasvanut erittäin korkeaksi, ollen 11.009 euroa asukasta koh-
den.  Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.5.2018 talouden tasapainottamistoimia 
vuosille 2018-2020. Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019-2021 taloussuunni-
telma on laadittu edellä mainitut käyttötalouden tasapainottamistoimet ja uudet 
toiminnan tehostamistoimet huomioiden. Vuoden 2019 keväällä määritettiin uusia 
tasapainotustoimia ja viimeisimpänä kunnanhallitus asetti toimialoille hankintakiel-
lon. 
 
Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta on tarkoituksenmukaista hakea 
1.750.000 euroa vuonna 2019. Valtionosuuden korotus käytettäisiin pääasiassa ta-
seen alijäämän kattamiseen osana taloudentasapainottamisen muita toimenpiteitä. 
Näin kunta voisi keskittyä toiminnallisten ja rakenteellisten vaikuttavuudeltaan pit-
käkestoisten tasapainottamistoimien työstämiseen.  
 
Hakemukseen liitetään kunnan talouden tasapainottamistoimet ja muut tarvittavat 
selvitykset ja perustelut.  
 
Oheismateriaalina: Hakemusluonnos 

 
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505 
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden 
korotusta 1.750.000 euroa vuodelle 2019 sekä valtuuttaa ja kehitys- ja talouspäälli-
kön tarvittaessa täydentämään hakemusta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään, että Oili Kiviranta saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 
16.36.  
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REISJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRAUSPERIAATTEET 
 

 
KHALL § 149 Reisjärven kunnassa määritellään vuokra-asunnoille yhtenäiset vuokrausperiaat- 
26.8.2019 teet. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrausperiaatteet koskevat kunnan suoraan 

omistamien vuokratalojen asuntojen lisäksi Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalojen 
omistamia asuntojen vuokrausta. 

 
Lisäksi määritellään ARA:n suosituksen mukaan vuosittain hyväksyttävän varalli-
suuden enimmäisrajat Arava-lainoitettuja asuntoja hakeville.  

 
Liitteenä 1 Reisjärven kunnan vuokrausperiaatteet vapaarahoitteisiin ja aravalai-
noitettuihin vuokra-asuntoihin. 

 
  Valmistelija: vt. toimistosihteeri 044 3008 202 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää Reisjärven kunnan vuokra-asuntojen vuokraus-

periaatteet liitteen mukaisesti. Vuokrausperiaatteet tulevat voimaan 1.9.2019. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Merkitään, että Antti Vedenpää poistui kokouksesta esteellisenä (HL § 28.1) tä-
män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
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KIINTEISTÖNOMISTAJIEN ESITYS SUSISAAREN SILLAN JA PENKEREEN POISTAMISEKSI 
 
KHALL § 41 Osa Susisaaren ja Kumpuniemen kiinteistöjen omistajista on hakenut kunnalta 

oikeutta penkereen ja sillan poistamiseen Susisaaren ja Niittusaaren väliltä.  Silta 
on rakennettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä 15.2.2008 ja 
kunta on saanut Kyrönladen kunnostamiseen ja sillan rakentamiseen EAKR rahoi-
tusta ohjelmakaudella 2007-2013.  Kiinteistöjen omistajat katsovat, että silta ja 
penger vaikuttavat veden vaihtumiseen ja veden laatuun heikentävästi Kyrönlah-
della. Kyrönlahden kunnostusprojekti on päättynyt 31.12.2010. 

 Toimenpiteiden jouduttamiseksi tekninen johtaja on hakenut syksyllä 2017 lupaa 
sillan ja penkereen poistamiseksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-liikenne- ja ympä-
ristökeskukselta. ELY-keskus on myöntänyt luvan päätöksellään PO-
PELY/2199/2017, koska EAKR-projektin pysyväissäännös on 5 vuotta. ELY-keskus 
on hyväksynyt sillan ja penkereen poiston sillä edellytyksellä, että sille hankitaan 
Susisaaren kaikkien kiinteistönomistajien kirjallinen suostumus.  

 Mikäli mahdollista siltamateriaali tulisi voida hyödyntää muussa käytössä. 
 
 ELY:n lausunto ja toimenpidelupa-anomus oheismateriaalina. 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus edellyttää, että kaikki Susisaaren ja Kumpuniemen kiin-

teistöjen omistajat ovat antaneet Ely-keskuksen edellyttämän kirjallisen suostu-
muksen ko. penkereen ja sillan poistamiseen, jonka jälkeen kunnanhallitus ottaa 
asian uudelleen käsiteltäväksi.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
KHALL § 150 Susisaaren ja Niittusaaren välisen maapenkasta ja sillasta on tullut paljon pa- 
26.8.2019 lautetta alueen asukkailta ja loma-asukkailta. Olosuhteet Kyrönlahdella ovat hei-

kentyneet merkittävästi vuodesta 2017. Veden vaihtuminen on hidastunut enti-
sestään sillä seurauksella, että lahti on kasvamassa umpeen ja haittaa mm. venei-
lyä. Vesialueen hyvällä kunnolla on merkittävä vaikutus kunnan strategisille tavoit-
teille, jotka painottavat kestävää kehitystä, asumisen laatua ja kuntalaisten hyvin-
vointia. Alueen asukkailta on tullut viesti, jonka mukaan he ovat valmiit talkoo-
työnä toteuttamaan sillan ja maapenkan poiston kunnan suunnitelmien mukai-
sesti. Lisäksi kunta pystyy hyödyntämään hyväkuntoiset siltaelementit muussa 
käytössä. 

  
 Koska osa asukkaista vastusti sillan ja penkan poistoa, tämä vesitaloushanke tar-

vitsee Vesilain 3 luvun 2 §:n mukaaan Aluehallintoviraston luvan ja poisto- ja läji-
tyssuunnitelman hankkeen toteuttamiseksi. Reisjärven kunta on valmistellut Poh-
jois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen sillan ja maapenkan poistamiseksi.  
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KIINTEISTÖNOMISTAJIEN ESITYS SUSISAAREN SILLAN JA PENKEREEN POISTAMISEKSI 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättä, 

- kumota edellisen päätöksensä, 
- hakea Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta Susisaaren ja Niittusaaren välisen 

maapenkan ja sillanpoistoa ja  
- panee täytäntöön poistotoimenpiteet, jos lupa poistolle myönnetään. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA LAIKSI KUNTALAIN 142 JA 144 §:N MUUTTAMI-
SESTA 
 
KHALL § 151  Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseen 
26.8.2019  kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta. Lausunto annetaan lausunto.fi palvelussa  

 6.9.2019 mennessä. Muutosehdotus on valmisteltu hallituksen esityksen muotoon 
virkatyönä valtiovarainministeriössä. Kesällä 2019 nimitettävä uusi hallitus päät-
tää esityksen antamisesta.  Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2020 samanaikaisesti kuin laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Muutok-
senhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että muutoksen-
haku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi 
valituslupaa. Esityksessä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtu-
nut valituslupamenettelyä koskeva kehitys sekä muut uudistustarpeet. 
 

 Muutos johtuu hallintolainkäyttöä koskevasta kehityksestä. Valituslupamenettely 
on tullut pääsäännöksi lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säätämisen myötä. 
Muutoksenhakujärjestelmä on jo kehittynyt siten, että nykyisin suureen osaan 
kunnan päätöksistä sovelletaan myös erityislakien johdosta valituslupamenette-
lyä. 

 Tavoitteena on selkeyttää kuntalain muutoksenhakujärjestelmää ottamalla vali-
tuslupasääntely mukaan kuntalakiin. Kuntalakiin edotetaan otettavaksi myös oi-
keudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia täydentävä säännös kunnan vi-
ranomaisen jatkovalitusoikeudesta. Kuntalakiin ehdotetaan kunnan jatkovalitusoi-
keuden osalta otettavaksi viittaus edellä mainittuun sääntelyyn sekä kuntalain 39 
§:ään. Kunnan jatkovalituksesta päättäisi siten kunnanhallitus tai kunnan hallinto-
säännössä määrätty viranomainen. 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus antaa hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 
142 ja 144 §:n muuttamisesta seuraavan lausunnon. 

 Esitetyt kuntalain muutokset ovat tarpeellisia ja kannatettavia. Valituslupamenet-
telyn käyttöönotto vähentää korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn tulevia 
asioita, nopeuttaa muutoksenhakuprosessiin kuluvaa aikaa ja selkeyttää muutok-
senhakuprosessia. 

 Reisjärven kunta puoltaa tehtyä esitystä ja pitää sitä perusteltuna ja tarkoituksen-
mukaisia. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TÄYTTÖLUPA HALLINTOTOIMI/MÄÄRÄAIKAINEN PALVELUSIHTEERI 
 

KHALL § 152 Kunnanhallitus on 19.8.2019 § 138 valinnut Sirpa Hirvisen hallintosihteerin avoi- 
26.8.2019 men viran hoitajaksi ajalle 1.9.2019-30.6.2020. Päätöksen seurauksena palvelusih-

teerin tehtävä jää ilman työntekijää. Palvelusihteerin sijoituspaikka on kunnanta-
lon neuvonta. 
 
Hallintotoimessa meneillään olevat lainsäädäntöön perustuvat ja muut kunnan 
kehittämistoimet edellyttävät myös palvelusihteerin tehtävän täyttämistä. Tehtä-
vän täyttäminen ei lisää hallintohenkilöstön määrää nykyisestä. Vuoden 2019 ta-
lousarviossa on palkkaukseen tarvittava määrärahavaraus. 
 
Kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2017 § 222 kunnan talouden sopeuttamistoi-
menpiteenä on otettu käyttöön kunnan virkojen ja toimien täyttölupamenettely, 
jonka mukaisesti avautuvien tehtävien sekä määräaikaisten palvelussuhteiden 
täyttäminen edellyttää kunnanhallituksen antamaa täyttölupaa. Täyttölupamenet-
tely koskee myös olemassa olevia virkoja ja työsuhteita. Hallintosäännön 
(18.12.2012) § 68 mukaan vastuualueen esimies päättää työvoiman käytöstä vas-
tuualueen sisällä.  
 
Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505 
    

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan määräaikaiselle palvelusihteerille 
hallintotoimeen ajalle 1.9.2019-30.6.2020. Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TIEDONOHJAUSSUUNNITELMAN TOS-PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ 
 
KHALL § 153  Reisjärven kunnassa on tehty vuoden 2019 talousarvion toiminnallisten tavoittei- 
26.8.2019 den ja määrärahan puitteissa hankintapäätös Innofactorin Dynasty 10 -asianhallin-

taohjelmistosta. Asiahallinnan keskeinen tekijä on tiedonhallinta, joka tulee lo-
pulta ohjaamaan kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin.  

 
Asiahallintaohjelmiston käyttöönotto edellyttää kunnan tiedonohjaussuunnitel-
maa (TOS), joka tiedonohjausjärjestelmässä ohjaa asiakirjojen käsittelyä. Tie-
donohjaussuunnitelma on osa sähköisen asioinnin kehittämistä. Tiedonhallintalain 
vaatimukset edellyttävät vastaanotettujen asiakirjojen muuttamisen digitaaliseen 
muotoon vuoteen 2022 mennessä.   

 
TOS laaditaan Alavieskan, Siikajoen ja Reisjärven kuntien yhteisprojektina, jota 
koordinoi Joki ICT Oy. Projektin tavoitteena on laatia tiedonohjaussuunnitelmat 
kokonaisuudessaan vuosien 2019 - 2021 aikana. Hanketta varten mukana olevat 
kunnat tulevat hakemaan kuntien digitalisaation edistämiseen tarkoitettua valti-
onavustusta. Avustus on tarkoitettu kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, 
datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien 
kehittämiseen. Avusta haetaan projektiin osallistuvien työaika- ja matkakustan-
nuksiin kuntien yhteishakemuksella. Hakuaika päättyy 5.9.2019. 
 
Kukin kunta laatii TOS-projektia varten oman projektisuunnitelman ja nimeää pro-
jektille ohjausryhmän. Reisjärven kunnan johtoryhmän on luontevaa toimia pro-
jektin ohjausryhmänä. 

 
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505 
    

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää TOS-projektin ohjausryhmäksi kunnan johtoryh-
män. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   26.8.2019  242 9 
 
 
 
 
KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VASIKKONIEMEN VP-ALUEELLE  
 
KHALL § 154 Kunnanhallitukselta anotaan käyttöoikeutta perustaa kasvimaa Hurmeranta RNo  
26.8.2019 nimisen tontin viereiselle kunnan omistamalle VP:ksi merkitylle asemakaava-alu-

eelle ja vesijättömaalle Vasikkoniemessä. Perusteluna anomukselle tontin nykyi-
nen omistaja Aleksi Kivioja perheineen toteaa, että hoitamattomana alue heinit-
tyy nopeasti. Korvauksena käyttöoikeudesta hän pitää alueen siistinä ja hoidet-
tuna. Alkuperäinen lupa tontin viereisen alueen käyttöoikeudelle on myönnetty 
edelliselle omistajalle kunnanhallituksen päätöksellä 5.8.1987 § 406 vastaavin pe-
rustein. 

 
 Käyttöoikeus voidaan myöntää Vasikkoniemen VP-alueelle ehdollisena niin, että 

se voidaan lakkauttaa kunnan kirjallisella ilmoituksella.  
 
 Karttaliite käyttöoikeusalueesta ja kasvimaasta. 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Aleksi Kiviojalle käyttöoikeuden omista-

mansa tontin vieressä olevan kaavassa VP-alueeksi merkityn ja liitteellä merkityn 
alueen Aleksi Kiviojalle. Käyttöoikeus voidaan lakkauttaa kunnan kirjallisella ilmoi-
tuksella. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KUNTAPELTO NIMISELLE PUISTOALUEELLE 
 
KHALL § 155 Marko ja Essi Heinonen anovat käyttöoikeutta omistamansa tontin viereiselle kun-  
26.8.2019 omistamalle Kuntapelto- nimisen kiinteistön puistoksi (VP) merkitylle asema-

kaava-alueelle kunnan teollisuusalueen vierestä. Perusteluna anomukselle tontin 
omistajat esittävät, että he kunnostavat ja siistivät puistoaluetta ja siten edistävät 
alueen viihtyvyyttä. 

 
 Käyttöoikeus voidaan myöntää Kirkonkylän asemakaava-alueelle kunnan omista-

man Kuntapelto nimisen kiinteistön karttaan merkitylle puistoalueelle ehdollisena 
niin, että se voidaan lakkauttaa kunnan kirjallisella ilmoituksella, eikä käyttöoikeus 
estä muiden asukkaiden kulkuoikeutta puistoalueelle kaavassa merkityllä reitillä. 

 Karttaliite käyttöoikeusalueesta ja kasvimaasta. 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Marko ja Essi Heinoselle käyttöoikeu-

den omistamansa tontin vieressä olevalle ja kaavassa ja liitteessä VP-alueeksi mer-
kitylle Kuntapellon kiinteistön osalle. Ehdolla, että käyttöoikeus ei estä muita kun-
nan asukkaita käyttämästä puistossa olevaa polkua tarvittaessa. Käyttöoikeus voi-
daan lakkauttaa kunnan kirjallisella ilmoituksella. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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