
REISJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA
KUNNANHALLITUS  24/2021 

Aika: Tiistai 7.12.2021 klo 15.00 – 16.20 
Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 3 tai Teams 

Läsnä: Huuskonen Sari, pj. paikalla 
Paavola Kaarlo, 1. vpj teams 
Nyman Teuvo, 2. vpj paikalla 
Kiviranta Oili  poissa 
Vähäsöyrinki Arto teams 
Pohlman Marko teams 
Pietilä Ulla  teams 

Niskakoski Mervi, valtuuston pj.  paikalla 
Kinnunen Mikko, valtuuston 1. vpj. poissa 
Suontakanen Anja, valtuuston 2. vpj paikalla 
Silvast Marjut, kunnanjohtaja paikalla 
Ahmaoja Marianne, vt. talous- ja henkilöstöjohtaja poissa 
Haikola Piia, pöytäkirjanpitäjä paikalla 

Pöytäkirjantarkastajat: Teuvo Nyman ja Arto Vähäsöyrinki 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 15.12.2021 
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1. PERIAATELINJAUS MAHDOLLISESTA OSAKKUUDESTA ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN ALUEELLISEEN  
IN-HOUSE -YHTIÖÖN  
 
KHALL § 316 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelussa on käsitelty ateria- ja puh- 
7.12.2021 tauspalveluiden järjestämistä hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen. Suppea poliitti-

nen seurantaryhmä on hyväksynyt kokouksessaan 4.11.2021 linjauksen, että ate-
ria- ja puhtauspalveluihin voidaan perustaa alueellisia in-house-yhtiöitä. Tavoit-
teena olisi perustaa enintään 2-3 alueellista yhtiötä Oulun Tuotantokeittiö Oy:n 
lisäksi.  

 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen muutosjohtaja, vastuuvalmistelija sekä 
ateria- ja puhtauspalvelujen vastuuvalmistelija ovat lähettäneet kuntien ja kun-
tayhtymien johdolle 5.11.2021 tiedotteen, jossa toivotaan jatkovalmistelun vuoksi 
kuntaorganisaatioilta periaatelinjausta mahdollisesta osakkuudestaan alueellisissa 
In-house -yhtiöissä vuoden 2021 loppuun mennessä. Periaatelinjauksesta voi il-
moittaa vastuuvalmistelija Jari Karsikolle. 
 
Osakkuuteen valmiutensa ilmaisseiden kuntien kanssa perustetaan yhteinen oh-
jausryhmä/ohjausryhmät, joiden työskentelyä tukemaan hankitaan juridista ja ta-
loudellista asiantuntijapalvelua. Tavoitteena on, että yhtiöiden perustamiseen liit-
tyvät lopulliset päätökset on tehty osapuolten päätöselimissä kevätkaudella 2022.  
 
In-house -yhtiö on valtion, kunnan tai kuntayhtymän omistama ja niiden määräys-
vallassa oleva, tavallisesti osakeyhtiö, jolta tehdyt hankinnat voidaan toteuttaa 
ilman hankintalain mukaista kilpailutusta.  
 
Reisjärven kunnassa ateria- ja puhtauspalvelut kuuluvat teknisen toimialan alai-
suuteen. Hyvinvointialueella siirtyvien toimintojen säännöllisesti siivottavia neli-
öitä kunnassa on yhteensä 5018 m2.  
 
Sivistys- ja sote-toiminnoilla on omat keittiöt. Tällä hetkellä kuntaan tulee valmiit 
ateriat, jotka kypsennetään Kisatien koulun keittiöllä opetuksen ja varhaiskasva-
tuksen yksiköihin. Terveyskeskuksen keittiön toiminta on ulkoistettu 1.7.2021 yk-
sityiselle toimijalle. Ateriat terveyskeskuksen keittiöltä toimitetaan kaikkiin sote-
palvelujen yksiköihin sekä kotihoidon asiakkaille. Terveyskeskuksessa on myös 
mahdollisuus työpaikkaruokailuun. 
 
Sote-uudistuksen lähtökohtana on, että hyvinvointialueelle siirtyvien palveluiden 
tilat ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointialueelle.  
 
Tämän hetken tiedon mukaan ateria- ja puhdistuspalveluiden työntekijästä 1 olisi 
siirtymässä hyvinvointialueelle. Reisjärven kunnassa ateria- ja puhtauspalvelut on 
mahdollista tuottaa opetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköille jatkossakin kunnan 
omana toimintana.  
 

 
 
 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuntayhtym%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Osakeyhti%C3%B6
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1. PERIAATELINJAUS MAHDOLLISESTA OSAKKUUDESTA ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN ALUEELLISEEN  
IN-HOUSE -YHTIÖÖN  

 
Oheismateriaali  Tiedote ja suppean poliittisen ohjausryhmän esittelymateriaali 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200  
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Reisjärven kunta lähtee mukaan selvityk-
seen mahdollisesta osakkuudestaan alueellisissa in-house -yhtiöissä. Mahdolli-
sesta osakkuudesta päätetään erikseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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2. JOHTAVAN MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN 
 
KHALL § 317 Johtava maatalouslomittaja Leila Nybacka on irtisanoutunut toimestaan  
7.12.2021 20.10.2021 saapuneella kirjeellä siten, että työsuhde päättyy 29.11.2021. 
 

Leila Nybackan työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta keskeytyksettä, joten irtisano-
misaika on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 § 2 mom.). 
 
Hallintosäännön (Valt 18.10.2021) 55 §:n mukaan palvelussuhteen päättymisestä 
päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Työntekijän ilmoitus työsuh-
teen päättymisestä saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viran-
omaisen tietoon. 
 
Liite 1 Irtisanoutuminen 
 

  Valmistelija: Lomituspalvelupäällikkö 044 4457 741 
 
Kja   Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja toteaa Leila Nybackan työsuhteen 

johtavan lomittajan toimessa päättyneeksi 29.11.2021. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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3. SISÄLIIKUNTATILOJEN HINNASTO 1.1.2022 ALKAEN  
 
KHALL § 282   Reisjärven kunnassa ollaan siirtymässä sähköisen ajanvarauksen käyttämiseen 
1.11.2021  sisäliikuntatilojen varauksissa. Tavoitteena on käyttäjäystävällinen, asiakkaan nä-

kökulmasta helppo tapa varata vuoroja sisäliikuntatiloihin. Sähköisessä järjestel-
mässä vuoroja varatessaan asiakas näkee suoraan, milloin tila on mahdollista va-
rata ja milloin se on jo varattu.  

 
Sähköinen varausjärjestelmä mahdollistaa myös sen, että lasku varatuista liikunta-
vuoroista siirtyy automaattisesti myyntireskontran hoitajalle laskuttamista varten.  
 
Hinnastossa huomioidaan Kisatien Liikuntahalli ja kuntosali, Niemenkartanon lii-
kuntasali sekä hintoihin saatavat alennukset. Hinnastossa ohjeistetaan myös vuo-
rojen hakemiseen, mikäli halutaan varata vakiovuoro.  
 
Hinnasto tulee voimaan 1.1.2022 ja sitä sovelletaan vuodelle 2022 varattuihin lii-
kuntasalivuoroihin.  
 
Hallintosäännön (Valt 18.10.2021 § 112) 70 §:n mukaan kunnanhallitus päättää 
kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista, ellei se ole siirtä-
nyt toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.  
 
Liite 3 Sisäliikuntatilojen hinnasto  
 
Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja 044 3008 505 ja Palvelusihteeri 040 3008 
203  
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sisäliikuntatilojen hinnaston 
voimaan 1.1.2022 alkaen.  

 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmiste-
luun.  
 
Marko Pohlman poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. 

 
 
Sivltk § 58 Sen jälkeen, kun kunnanhallitus jätti asian uudelleen valmisteluun, on vapaa-aika- 
30.11.2021 sihteeri valmistellut sisäliikuntatilojen uudet käyttötaksat ja kiinteiden vuorojen 

jakoperusteet. Valmistelussa on otettu huomioon neljän vuoden ajalta kertyneet 
kokemukset vuorojen jaosta, käytöstä ja laskutuksesta. Taksaehdotuksessa hin-
noittelua on selkeytetty ja hinnankorotukset ovat maltillisia. Julius-varausjärjestel-
mään otetaan käyttöön yksittäisten vuorojen varauksissa sama kertahinta kaikille 
(merkitty punaisella). 

 
  Valmistelija: Vapaa-aikasihteeri 040 3008 490 
 

LIITE  Sisäliikuntatilojen hinnasto ja käyttövuorojen jakoperusteet 1.1.2022 alkaen.  
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3. SISÄLIIKUNTATILOJEN HINNASTO 1.1.2022 ALKAEN 
 
Sivj-reht  Ehdotus:  Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen sisäliikuntatilojen hinnas-

ton voimaan 1.1.2022 alkaen.  
 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Huuskonen poistui tämän pykälän käsitte-
lyn jälkeen klo 18.58. 
 

KHALL § 318 
7.12.2021  Liite 2  Sisäliikuntatilojen hinnasto ja käyttövuorojen jakoperusteet  
 
Kja   Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti liit-

teen olevan sisäliikuntatilojen hinnaston ja jakoperusteet voimaan 1.1.2022 al-
kaen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä sivulle 3 ensimmäiseen kappaleeseen: ”Korvaus-
velvollisuus koskee myös kunnan omia yksiköitä” 
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4.  KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 
 
KHALL § 319  Kunnanjohtaja Marjut Silvast kertoi ajankohtaisista asioista.  
7.12.2021   
  Päätös: Kunnanhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tiedokseen.  
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5. SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 320  
7.12.2021  Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, lomitus- 
 palvelupäällikön, lomatoimenjohtajan ja teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 
  

Kunnanjohtaja Marjut Silvast 
 Yleispäätökset   §:t  

Henkilöstöpäätökset  §:t  
 Poissaolopäätökset   §:t  
 Hankintapäätökset   §:t  
 
 Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja 
 Yleispäätökset   §:t 
 Henkilöstöpäätökset  §:t  
 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 

Yleispäätökset   §:t  
  
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 

Yleispäätökset   §:t  
 
Tekninen johtaja Ville Repo   
Hankintapäätökset  §:t 
Henkilöstöpäätökset  §:t  
 

 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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6.  ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 321  Ei ilmoitusasioita.    
7.12.2021   
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7.  MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
KHALL § 323  Ei muita mahdollisia asioita.    
7.12.2021 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 7.12.2021 316-323 472
Kunnanhallitus

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

Pykälät

316, 319-323

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

Pykälät

317-318

HL 48 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
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

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 15.12.2021

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 473
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.



KHALL 29.11.2021 § 317 LIITE 1 
 
 
 
 
 
 
Minä xxxx xxxxxxx  irtisanoudun, johtavan maatalouslomittajan toimesta niin, 
että pidän ensin kertyneet vuosilomat pois, joita on kolme päivää. Loman 
ajankohdat olisivat 25-26.11.2021 ja 29.11.2021. 

Irtisanoutuminen alkaisi  30.11.2021 

18.10.2021 Haapajärvi 
 
 
Ystävällisin terveisin 

xxxxx xxxxxxx 
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Mikäli tilan vuokralle ottanut aiheuttaa vahinkoa vuokraamalleen tilalle tai välineistölle, on hän tai 

hänen edustamansa yhdistys/yritys/yhteisö velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon 

Reisjärven kunnalle. Korvausvelvollisuus koskee myös kunnan omia yksiköitä. 

Koulujen liikuntatunneista ja kunnan omasta toiminnasta ei peritä sali maksuja. 

Vakiovuorot laskutetaan kaksi kertaa vuodessa: syys- ja kevätkauden päätteeksi. Laskutuksessa 

huomioidaan tilojen tilapäisestä käytöstä peruuntuneet käyttötunnit, mikäli käyttäjä ei ole saanut 

vastaavaa vuoroa tilalle. Kesäkaudelle 01.06.-31.08. vuorot laitetaan uudelleen haettavaksi. 

Sisäliikuntatilojen vakiovuorot laitetaan haettaviksi elokuussa ja kesän käyttövuorot toukokuussa. 

Hakemukseen tulee merkitä ensisijainen ja toissijainen kelloaika sekä päivämäärä, milloin 

käyttövuoro otetaan käyttöön ja mihin asti sitä tarvitaan. Vähintään kolmen kuukauden mittaiset 

vuorovaraukset ovat vakiovuoroja, joista maksetaan alennettu hinta. Liikuntatilojen 

käyttövuorojen jakamisesta vastaa vapaa-aikasihteeri. 

Kesäkaudelle eli 01.06.-31.08. väliselle ajalle vakiovuoron hinta on -50 %. Kesäajalta ei tule 20 %:n 

alennusta mahdollisesta toisesta tai useammasta viikkovuorosta. Lähinnä kesäkaudelle ajoittuvista 

mahdollisista tilojen huoltamiseen liittyvistä käyttökatkoksista ilmoitetaan erikseen. 

Kunta voi vuokrata liikuntasalin tai liikuntahallin, esimerkiksi messukäyttöön viikonlopuksi, ilman 

eri neuvottelua vakiovuorojen käyttäjien kanssa. Ottelutapahtuma menee aina vakiovuoron 

edelle. Peruuntuvat vakiovuoroajat hyvitetään laskutuksessa. 

Jos liikuntatiloihin on hakemuksia käsiteltäessä samalle päivälle ja kellonajalle useita 

vakiovuorotoiveita, on järjestys vuorojen jakamisessa seuraava: 

1. Kunnan koulu- ja vapaa-aikapalvelut

2. Kunnan muut palvelut ja yhteistyökumppanit (päivähoito, kansalaisopisto, Selän ne)

3. Reisjärvelle rekisteröityjen yhdistysten järjestämät alle 18 v. lasten ja nuorten vuorot

4. Reisjärvelle rekisteröityjen yhdistysten aikuisten vuorot

5. Muualle rekisteröityjen yhdistysten järjestämä toiminta

6. Reisjärviset yksityishenkilöt ja kaveri porukat

7. Muut

Mikäli hakijat ovat hakuhierarkiassa samalla tasolla, huomioidaan valinta seuraavassa 

ensisijaisjärjestyksessä: 

- Kisatien liikuntahalli: koko halli, 2/3 halli, 1/3 halli (1/2 halli tapauskohtaisesti harkiten)

- Niemenkartanon liikuntasali: koko sali, 1/2 Sali

Lasten ja nuorten käyttövuorot pyritään sijoittamaan arkisin iltapäivään tai alkuiltaan ja aikuisten 

vuorot myöhemmille ajoille. 
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