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KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 

 
KHALL § 213  Reisjärven kunnan hallintosäännön 15 § nojalla kunnanhallitus käsittelee asian  
16.12.2019 esittelijän esteellisyyden (HL 28.4) vuoksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
 

Reisjärven kunnanjohtaja Raija Potilan virkasuhde kuntaan on päättynyt 
18.11.2019.  
 
Kunnan johtamisjärjestelmästä ja kunnanjohtajasta säädetään kuntalaissa. Kunta-
lain 38 § mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallin-
toa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan 
valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja 
hän on virkasuhteessa kuntaan. Reisjärven kunnan hallintosäännön 69 § mukaan 
kunnanhallitus julistaa haettavaksi viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 § 1 mom. mukaan virka-
suhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 
14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä kunnan ilmoi-
tuksista säädetyllä tavalla. Viranhaltijalain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhtee-
seen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hake-
nut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja täyttää kelpoisuusvaatimukset. 
Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin hen-
kilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 § 1 mom. mukaan virkasuhteeseen ot-
tamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuhteeseen 
otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. 
Reisjärven kunnan hallintosäännön 71 § mukaan kunnanjohtajaksi voidaan valita 
henkilö, joka koulutuksensa tai käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella 
on katsottava tehtävään päteväksi.  
 
Viranhakuilmoituksessa voidaan kuvata kuntaa yleisesti ja haettavana olevaa teh-
tävää sekä niitä painotuksia, joita kunta huomioi, kun se suorittaa ansiovertailun 
kelpoisuusehdot täyttävistä ehdokkaista. Viranhakuilmoituksessa on syytä ilmoit-
taa myös virassa sovellettavasta koeajasta, joka lain mukaan voi olla enintään 
kuusi kuukautta sekä virkaan ottamisen edellytyksenä esitettävästä terveydentilaa 
koskevasta todistuksesta. Lisäksi hakuilmoituksessa on syytä mainita virkasuhteen 
alkamisajankohta sekä ulkopuolisen arvioitsijan käyttämisestä.  
 
Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli, puh. 040 590 6526 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että 
1) Reisjärven kunnanjohtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että haku alkaa 

18.12.2019 ja päättyy perjantaina 31. tammikuuta 2020 kello 15.00.  
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 
 

2) Virkaan valittavalta edellytetään hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja 
-talouteen sekä kokemusta vaativista johtamistehtävistä, ja että virkaan voi-
daan valita myös henkilö, joka on ennen vaalin suorittamista antanut suostu-
muksensa. 

 
3) Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkana, virkasuhteessa noudate-

taan 6 kk:n koeaikaa ja virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitet-
tävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. 

 
4) Hyväksyy liitteenä 1 olevan hakuilmoituksen. 

 
5) Viranhakuilmoitus julkaistaan Reisjärvi-lehdessä, Keskipohjanmaa-lehdessä ja 

Kuntalehdessä sekä työvoimahallinnon, Kuntarekry:n ja kunnan internetsi-
vuilla. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Marjut Silvast poistui esteellisenä (HL § 28.1 kohta 4) kokouksesta tämän asian 
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi 
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TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 

 
KHALL § 214 Kunnanhallitus on 26.9.2019 § 163 myöntänyt täyttöluvan toistaiseksi voimassa  
16.12.2019 olevaan hallintotoimen toimistosihteerin virkaan vuoden 2020 alusta alkaen. 
 
 Toimistosihteerin virka ilmoitettiin 6.11.2019 haettavaksi 20.11.2019 klo 15.00 

mennessä kunnan kotisivuilla ja työvoimahallinnon sivuilla julkaistulla ilmoituk-
sella.  

  
Määräaikaan mennessä saapui 13 hakemusta. Hallintotoimen esimies kehitys- ja 
talouspäällikkö ja hallintosihteeri haastattelivat 4 hakijaa.  
 

 Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
 Oheismateriaalina Hakuilmoitus ja yhteenveto hakijoista 
   

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 
 

Vt. kja   Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee hallintotoimen toimistosihteerin virkaan Sanna-
Maarit Rajalan ja varalle Satu Lindberg-Rauhalan.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 
 

 
KHALL § 215 Kunnanhallitus on 28.10.2019 § 189 myöntänyt täyttöluvan kuntouttavan työtoi- 
16.12.2019 minnan ohjaajan vakituiseen toimeen vuoden 2020 alusta alkaen. 
 
 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimi ilmoitettiin 6.11.2019 haettavaksi 

20.11.2019 klo 15.00 mennessä kunnan kotisivuilla ja työvoimahallinnon sivuilla 
julkaistulla ilmoituksella.  

 
Määräaikaan mennessä saapui 6 hakemusta, joista 2 hakijaa perui hakemuksensa. 
Hallintotoimen esimies kehitys- ja talouspäällikkö ja hallintosihteeri haastattelivat 
3 hakijaa.  
 

 Hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
 Oheismateriaalina Hakuilmoitus ja yhteenveto hakijoista 
   

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 
 

Vt. kja   Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimeen 
Juuso Korkiakosken ja varalle Kirsi Myllymäen. 

 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LOMITUSPALVELUPÄÄLLIKÖN VIRAN OSA-AIKAINEN HOITAMINEN 
 
KHALL § 216 Lomituspalvelupäällikkö on 30.11.2019 lähettänyt kunnanhallitukselle hakemuk- 
16.12.2019 sen viran osa-aikaisesta hoitamisesta 60 % työajalla 1.1.2020 alkaen. 
 
 Lomituspalvelupäällikkö on hoitanut virkaa 60 % työajalla lomatoimenjohtajan 

viranhaltijapäätöksellä 1.1.-31.3.2019, 1.4.-30.9.2019 ja 1.10.-31.12.2019. Päätös 
on perustunut työmäärän vähenemiseen lomatoimessa. Työajasta 40 % viranhal-
tija on työskennellyt toisen työnantajan palveluksessa.  

 
 Viranhoidon jatkumisesta 60 % työajalla on keskusteltu lomatoimen henkilöstön 

kanssa ja todettu sen olevan sekä tarpeellinen että toimiva. 
      

Hallintosäännön 67 § ja 68 § mukaan kunnanhallitus päättää alaisensa henkilöstön 
kerrallaan yli 6 kuukautta kestävän harkinnanvaraisen virka - ja työvapaan myön-
tämisestä. 
 
Oheismateriaali: hakemus 
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja, 044 3008 505 

 
Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää lomituspalvelupäällikölle osa-aikaisen 

viran hoitamisen 60 % työajalla hakemuksen mukaisesti 1.1.2020 alkaen tois-
taiseksi. Työtilanteen muuttuessa työaikajärjestelyä tarkastellaan uudelleen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TÄYTTÖLUPA / ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKA 

Kasv. ja koultk § 75 Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaan avattaviin virkoihin ja 
toimiin on haettava täyttölupa. Koulutoimessa on hyvin tarkasti katsottu keväällä 
2019, millä resurssilla selviämme lakisääteisestä opetustehtävästä. Alakoululla 
toimii kolme erityisopettajaa, joista yksi hoitaa myös varhaiskasvatuksen erityis-
opetusta, yksi laaja-alaista erityisopetusta ja yksi sekä luokkamuotoisen, että 
laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviä. Kisatien koululla toimii yksi päätoiminen 
tuntiopettaja laaja-alaisessa erityisopetuksessa. Kunnassa on yksi erityisluokan-
opettajan virka, jonka toimipaikka (luokka) on Kisatien koululla. 

Erityisluokalle yläkoululaisille on tarve vielä kevään osalta. Tulevassa talousarvi-
ossa on esitetty säästettäväksi virka kesäkuusta alkaen. Nykyisen viranhaltijan 
kanssa on tehty sopimus kevään ja irtisanoutumisen osalta. Asiasta on sovittu vi-
ranhaltijan, talous- ja kehitysjohtajan sekä sivistysjohtajan kanssa. Kantaa asiaan 
on kysytty myös johtavilta luottamusmiehiltä. 
Esitetyllä menettelyllä kunta säästää yli 4500 euroa ja toiminta ei muutu. 

Talousarviossa on varattu rahat erityisluokanopettajan palkkaukseen. 

Sivj/reht Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 
erityisluokanopettajan virkaan 1.1. – 31.5.2020 väliseksi ajaksi. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

KHALL § 217 
16.12.2019 
Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan Kasvatus- ja koulutuslautakunnan

esityksen mukaisesti.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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YHTEISTYÖSOPIMUS 2019-2020, ANNI ALAKOSKI 

KHALL § 218 Anni Alakoski on lähettänyt 13.8.2019 päivätyn yhteistyöesityksen kilpailukaudelle 
16.12.2019  2019-2020. 

Alakoski on kirjoilla Reisjärvellä ja edustaa Kainuun Hiihtoseuraa. Alakosken pääta-
voite kaudella 2019-2020 on menestyminen 23-vuotiaiden MM-kisoissa, vakiin-
nuttaa paikka maajoukkueessa Maailman Cup -kisoissa ja sijoittuminen kuuden 
parhaan joukkoon naisten SM-kisoissa. Tavoitteena on saavuttaa maailman 
huippu 2-4 vuoden kuluessa. 

Yhteistyöesityksen mukaan Reisjärven kunnan nimi/vaakuna tulee kilpailu- ja har-
joitteluasuihin ja mediatilaisuuksissa käytettävään vapaa-ajan asuun. Urheilijalla 
on käytössä maajoukkueasussa yksi oma logopaikka ja se on Alakoskella tällä het-
kellä vapaana. Kunnan merkin käyttö on sallittua niin ulkomailla kuin kotimaan 
kisoissakin.  

Reisjärven kunta saa puolestaan Anni Alakosken nimen ja kuvan käyttöoikeuden 
kunnan järjestämien tapahtumien yhteydessä ja kunnan imagomarkkinoinnissa. 
Lisäksi Alakoski sitoutuu olemaan mukana Maakuntaviesti-toiminnassa, jonka täh-
täin on Reisjärvellä järjestettävässä maakuntaviestissä vuonna 2024. 

Kunnalla ja Anni Alakoskella on ollut yhteistyösopimus kausina 2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019, jolloin Alakoski on edustanut Reisjär-
ven Pilkettä. 

Kunnanhallitus esittää (2.12.2019 § 207) valtuustolle vuosien 2020-2023 talous-
suunnitelmaan määrärahaa kuntamarkkinointiin. Kunnan näkyvyyttä ja julkisuus-
kuvaa oman kunnan ulkopuolella edistää urheiluasusteissa näkyvä kunnan 
nimi/vaakuna sekä urheilijan nimen ja kuvan käyttö kunnan markkinoinnissa.  

Yhteistyökorvausesitys on 2.500 euroa. Korvaus sisältyy kuntamarkkinoinnin mää-
rärahaan, mikäli valtuusto hyväksyy markkinointimäärärahan taloussuunnitel-
massa. Vaihtoehtoisesti korvaus maksetaan kunnanhallituksen menokohdasta. 

Liitteenä 2 yhteistyöesitys. 

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja, 044 3008 505 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen yhteistyöesityksen 
ja päättää esityksen mukaisesti yhteistyökorvaukseksi 2.500 euroa kaudelle 2019-
2020. 

Puheenjohtajan avattua keskustelun vt. kunnanjohtaja antoi muutetun pohjaeh-
dotuksen: Kunnanhallitus myöntää yhteistyökorvaukseksi 1.250 euroa kaudelle 
2019-2020. Vt. kunnanjohtaja neuvottelee tarkemmat yksityiskohdat urheilijan 
kanssa. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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REISJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN AVUSTUS VUODELLE 2019 
 

 
KHALL § 219 Reisjärven 4H-yhdistys on lähettänyt kunnanhallitukselle 26.11.2019 päivätyn esi- 
16.12.2019 tyksen, että kunta myöntäisi yhdistykselle 8.000 euron määrärahan palkkaukseen 

ja toiminnallisiin menoihin vuodelle 2019.  
 

Valtion ja kunnan tuella yhdistys edistää nuorten kohtaamista, koulutusta, työllis-
tämistä ja yritteliäisyyttä sekä hanketoiminta. Kunta on vuosittain avustanut 4H-
yhdistyksen toimintaa. Vuonna 2017 kunnan avustus on ollut 7.500 euroa ja 8.000 
euroa vuonna 2018. Vuonna 2019 kunta on maksanut yhdistykselle tukea 2.260 
euroa koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen. Yhdistys hakee kunnalta 
rahoitusta 8.000 euroa vuoden 2019 palkkauksiin ja toiminnallisiin menoihin. 
 
Yhdistyksen vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa 4.949,22 euron ylijäämää. Vuoden 
2019 talousarvio on laadittu kunnalta saatavan 7500 euron avustuksen mukaisena 
siten, että tilikauden tulos on nolla.    
 
Oheismateriaali 4H-yhdistyksen esitys 
 
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 
 

Vt.kja   Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Reisjärven 4H-yhdistykselle vuodelle 2019 toi-
minta-avustusta 7.500 euroa, jolle on määräraha kunnan vuoden 2019 talousarvi-
ossa. Avustus maksetaan menokohdalta 6025 Muu yleishallinto, 4740 Avustukset 
yhteisöille. 

   
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Sari Huuskonen poistui esteellisenä (HL § 28.1 kohta 2) kokouksesta tämän pykä-
län käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
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KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUSAJAT KEVÄÄLLÄ 2020 
 

 
KHALL § 220  Reisjärven kunnan hallintosäännön 6 § mukaan toimielin pitää kokouksensa päät- 
16.12.2019 tämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin pu-

heenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä 
tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Tällöin puheenjohtaja 
määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.  

 
Kunnanhallitus kokoontuu Kisatien koululla ja valtuusto kunnantalon valtuustosa-
lissa. Muutokset kokousaikatauluun tai -paikkaan ovat mahdollisia ja niistä sovi-
taan erikseen. 
 
Kunnanhallituksen kokoukset keväällä maanantaisin klo 15.00 
20.1. 
17.2. 
30.3.  
27.4. 
18.5. 
 
Kunnanvaltuuston kokoukset keskiviikkoisin klo 18.00 
29.1. 
26.2. 
22.4. 
10.6. 

 
Hallitus ja valtuusto voivat pitää myös iltakouluja tai seminaareja, joista sovitaan 
erikseen.  

   
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 
 

Vt. kja   Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hallituksen kevään 2020 kokousajat ehdotuksen 
mukaisesti. Valtuuston kokousajat siirretään valtuuston päätettäväksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 

KHALL § 221 Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, vs. toimistosihtee- 
16.12.2019 rin, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 

Vt. kunnanjohtaja Marjut Silvast 
Yleispäätökset  §:t
Henkilöstöpäätökset §:t
Poissaolopäätökset §:t
Hankintapäätökset  §:t

Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast 
Yleispäätökset  §:t
Henkilöstöpäätökset §:t
Poissaolopäätökset §:t 19-20
Hankintapäätökset  §:t

Vs. toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala 
Asuntojen vuokraukset §:t 32

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 
Yleispäätökset  §:t

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 
Yleispäätökset  §:t 46-51, 53

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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  pöytäkirjanpitäjä 
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ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 222  Ppky Selänne 
16.122019  -     Ympäristölautakunta, ptk, 7.11.2019, 3/19 
  -     Ky-hallitus, ptk, 21.11.2019, 10/19 
  -     Ky-hallitus, es.lista, 12.12.2019, 11/19 
  Mela 

- Ennakontarkistusilmoitus 

  Keski-Pohjanmaan liitto 
- maakuntavaltuusto, ptk, 28.11.2019 2/19 
- maakuntahallitus, es.lista, 16.12.2019, 11/19 

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
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MUUT ASIAT 
 
KHALL § 223  Antti Vedenpää tiedusteli hallitukselta linjausta liikuntatilojen käyttöön koulujen 
16.12.2019 loma-aikoina. Hallitus linjasi, että tilojen käyttö tehdään mahdollisimman helpoksi 

ja ovien aukiolo tulee järjestää koulujen loma-aikoina. 
 
 Sari Huuskonen tiedusteli kriteereitä kunnan jakamalle urheilijoiden sponsori-

tuelle. Kunnanhallitus totesi, että asia viedään valmisteluun ja tuodaan päätettä-
väksi. 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 16.12.2019 213-223 346
Kunnanhallitus

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

Pykälät

213, 220-223

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

Pykälät

214-219

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax
viranomainen
ja - aika

Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärventie 8 
85900  REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

214-219

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 19.12.2019.

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.

Oikaisuvaatimus- 
kirjelmän sisältö 
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

 Liitetään pöytäkirjaan



Sivu 

VALITUSOSOITUS 347
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
valitusaika 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 puh. 029 56 42800 (vaihde)
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite     Pykälät Valitusaika

        14  päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
vaatimus-/ - päätös, johon haetaan muutosta
valituskirjelmän - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sisältö ja - muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

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

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuin-
maksulaki 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.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.   Liitetään pöytäkirjaan

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.

Markkinaoikeus 

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.



REISJÄRVEN KUNTA 

Reisjärven kunta Y-tunnus 0189548-3
Reisjärventie 8 puh. 040 3008 111 www.reisjarvi.fi 
85900 Reisjärvi reisjarvi@reisjarvi.fi etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi 

Ei ole riemulla rajaa, kun Reisjärvelle ajaa! Haemme nyt 

KUNNANJOHTAJAA 

toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. 

Olemme rohkea, ripeä ja yhteisöllinen noin 2800 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 

Keski-Suomen risteyksessä. Haastamme sinut jatkamaan kehittämistyötämme yhdessä henkilöstön, 

luottamushenkilöiden, kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa kuntastrategiamme osoittamaa polkua pitkin. 

Uudet työpaikat ovat kullanarvoisia, joten luomme kasvun edellytyksiä sekä tuemme yritysten kehitystä 

paikallisesti ja alueellisesti. Järjestämme lähipalvelut vetovoimaisesti eri-ikäisten tarpeisiin innovatiivisesti 

vastaten. Teemme aktiivisesti työtä sen puolesta, että kuntalaiset voivat työskennellä, harrastaa ja asua 

terveissä tiloissa. Päiväkodin valmistuessa syksyllä 2020 meillä ovatkin Suomen puhtaimmat, uudet tilat aina 

varhaiskasvatuksesta lukioon saakka. 

Johtajana olet päämäärätietoinen, suunnitelmallinen, ennakkoluuloton ja yhteistyökykyinen. Olet perehtynyt 

hyvin kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliseen kokonaisuuteen ja talouden lainalaisuuksiin. Sinulla on 

kokemusta vaativista johtajatehtävistä, olet kuin kotonasi myös muutoksen keskellä. 

Viran kelpoisuusehtona on koulutuksen tai käytännön kokemuksen perusteella saavutettu pätevyys 

kunnanjohtajan tehtävään. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä viestintätaitoja sekä paineensietokykyä. 

Erityisesti painotamme hyvää elinkeinoelämän tuntemusta sekä verkostoitumistaitoja. Palvelussuhteen ehdot 

määräytyvät KVTES:n ja johtajasopimuksen mukaisesti. Hakijoille tai osalle heistä voidaan teettää 

soveltuvuusarviointi. 

Täytämme viran mahdollisimman pian. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran 

vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toivomme sinun esittävän 

hakemuksessasi palkkatoivomuksesi. 

Pyydämme toimittamaan hakemukset ansioluetteloineen ja työtodistuksineen pe 31. tammikuuta 2020 klo 

15.00 mennessä osoitteeseen Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi tai sähköpostilla osoitteeseen 

reisjarvi(at)reisjarvi.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. 

Lisätietoja antavat: 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli, puh. 040 590 6526, sähköposti jouni.tilli(at)reisjarvi.fi 

Valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Paavola, puh. 040 748 3981, sähköposti kaarlo.paavola(at)reisjarvi.fi 

Reisjärven kunnanhallitus 16.12.2019 
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Anni Alakoski 

Vhteistyöesitys Reisjärven kunta 

13.8.2019 

Esitän kohteliaimmin kuluneen kauden yhteistyöllemme jatkoa kilpailukaudelle 2019 - 2020 

Tausta 

4 SM mitalia nuorten sarjoista, naisten SM sprintissä 8. Kaksi kertaa viides (5.) 

Suomen Cupissa, maajoukkue-edustuksia, paras suomalainen naishiihtäjä Latvian 

Skandinavia Cupissa. Mukana Suomen joukkueessa maailman Cupissa, siinä parhaita 

saavutuksia viime kaudelta. 

Olen kirjoilla Reisjärvellä ja haluan tuoda jatkossakin esille kotikuntaani ja sen 

yrityksiä kilpailuissa ja kilpailu matkoilla. Reisjärven Pilkkeellä ei enää ollut 

mahdollisuuksia tukea minua edellisvuosien tapaan. Seura ilmoitti, että haluaa 

jatkossa keskittyä vain kasvattajaseuran rooliin, muutoksesta johtuen olin pakotettu 

seurasiirtoon. Edustan jatkossa Suomen tämän hetken parhaiten menestynyttä 

naishiihdon seuraa Kainuun Hiihtoseuraa joka on kahtena edelliskautena voittanut 

Suomen mestaruuden naisten viestissä, seuran muut kovat hiihtäjät on Anne 

Kyllönen ja Anita Korva. Koska uusi seurani on voittajasuosikki kaikissa tulevan talven 

monissa televisioitavissa viesteissä, se takaa valtavan hyvän näkyvyyden omille 

tukijoilleni tietysti 

Kauden aikana olin monissa mediatilaisuudessa haastateltavana. Kaikissa em. 

tilaisuuksissa Reisjärven kunta nousi esille ja näkyi myös sopimuksen mukaisesti 

vaatetuksessani. 

Tuleva kausi 2019 - 2020 

Tulevan kauden päätavoite on menestyminen 23v MM kisoissa Saksassa, 

vakiinnuttaa paikka maajoukkueessa Maailman Cup kisoissa ja naisten SM-hiihdoissa 

sijoittua kuuden (6) parhaan joukkoon. Valmentajani jatkaa Jussi Piirainen 

Hiihto on työni, johon panosta n kokopäiväisesti. Tavoitteena saavuttaa maailman 

huippu 2-4 vuoden kuluessa. Leirivuorokausia tulee n. 100 ja kauden budjettini on n. 

20 000 €. Siihen päälle tulee tietysti normaalit asumiskulut. 
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ESITYS YHTEISTYÖN SISÄLLÖKSI 

Reisjärven kunta nimi/ Vaakuna tulee kilpailu- ja harjoitusasuihin ja 

mediatilaisuuksissa käytettävään vapaa-ajan'asuun. Reisjärven Kunta saa nimeni ja 

kuvani käyttöoikeuden, kunnan järjestämien tapahtumien yhteydessä ja kunnan 

imagomarkkinoinnissa. Lisäksi sitoudun olemaan mukana Maakuntaviesti 

toiminnassa, jonka tähtäin on muutaman vuoden päästä omassa viestissä 

KORVAUS YHTEISTYÖSTÄ 

Esitän yhteistyökorvaukseksi edellisvuosien tapaan 2 500,00 € (yhteistyöstä laaditaan 

myöhemmin ns. kolmikantasopimus minun, kunnan ja Suomen Hiihtoliiton välillä) 

Toivon todella yhteistyöesitykseni sopivan Teille. Yhteistyön kautta olette 

merkittävällä tavalla auttamassa minua kohti unelmaani ja minä voin puolestani 

tuoda esille mediassa omaa kotikuntaani. 

Iloisin yhteistyöterveisin ! 

Reisjärvellä 13.8.2019 

Anni Alakoski 
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