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REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Valtuusto 10.09.2020  116 1 

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

Kvalt § 61 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimen- 
10.09.2020 huuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1. 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa: 
- valtuutettu Helena Kinnunen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilal-

laan on 1. ja 2. varavaltuutetun estyneenä ollessa 3. varavaltuutettu Timo
Kemppainen

- valtuutettu Arto Vähäsöyrinki on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilal-
laan on 5. varavaltuutettu Johannes Mattila

- valtuutettu Jarno Saaranen on estynyt tulemaan kokoukseen eikä hänen tilal-
laan ole varavaltuutettua



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   10.09.2020   117 2 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
KValt § 62 Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on 
10.09.2020  vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuute-

tulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 94 
§). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. 

 
 Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol-

masosaa valtuutetuista on läsnä. 
 
 Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kunnan-

hallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja hallintosihteerille 04.09.2020. Kokouksen 
asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 04.09.2020 ja ilmoitus Reis-
järvi-lehdessä on julkaistu 02.09.2020. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   10.09.2020   118 3 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
KValt § 63 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa perjantaina 14.09.2020,  
10.09.2020 sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 
 
 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, vuorossa Katri 

Parkkila ja Marko Pohlman.  
 
 
 Päätös:  Katri Parkkila ja Marko Pohlman.  
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   10.09.2020  119 4 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Kvalt § 64 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti. 
10.09.2020 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   23.06.2020  211 1 
Valtuusto     10.09.2020  120 5 
 
TEKNISEN JOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN 
   
KHALL § 122  Tekninen johtaja Sami Puputti on 17.6.2020 päivätyllä ilmoituksella irtisanonut 
23.6.2020   virkasuhteensa Reisjärven kunnassa siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 

17.8.2020.       
 

Viranhaltijalain 40 § 2 mom. kohdan 3 mukaan viranhaltijan irtisanoessa 
virkasuhteensa irtisanomisaika on kaksi kuukautta, kun viranhaltijan ottaminen 
kuuluu valtuustolle. Hallintosäännön § 66 mukaan teknisen johtajan 
virkasuhteeseen ottamisesta ja § 70 mukaan eron myöntämisestä päättää 
valtuusto. 
 
Liite 1 Ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 044 3008 505 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tekninen johtaja Sami Puputin irtisanomis-
ilmoituksen tiedoksi ja ehdotta valtuustolle, että valtuusto myöntää hänelle eron 
teknisen johtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 17.8.2020. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kvalt § 65  
10.09.2020 
  Liite  Ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta. 
 
 
  Päätös: Hyväksyttiin.  
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   23.06.2020  212 2 
Kunnanhallitus   20.07.2020  220 1 
Kunnanhallitus   24.08.2020  229 2  
Valtuusto     10.09.2020  121 6 
 
TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
KHALL §   Tekninen johtaja Sami Puputti on irtisanoutunut siten, että hänen viimeinen 
23.06.2020 virantoimituspäivä on 17.08.2020.  
 

Hallintosäännön 66 § mukaan valtuusto päättää johtoryhmän jäsenenä toimivan 
teknisen johtajan valinnasta ja § 69 mukaan kunnanhallitus julistaa viran 
haettavaksi. Kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2017 § 222 avautuviin virkoihin ja 
toimiin täyttöluvan myöntää kunnanhallitus. 
 
Viranhaltijalain (304/2003) § 4 mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää jul-
kista hakumenettelyä, jollei virkaa täytetä lain edellyttämällä tavalla määräaikai-
sena ja sijaisjärjestelyin. Haettavaksi julistettavan viran hakuaika on vähintään 14 
kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä kel-
poisuus. 
 
Tekninen johtaja on kunnan teknisen toimialan johtava viranhaltija ja teknisen lau-
takunnan esittelijä sekä kunnan johtoryhmän jäsen. Hallintosäännön § 71 mukaan 
teknisen johtajan kelpoisuusehdot ovat 
- teknillisen korkeakoulun tai yliopiston rakennusinsinööriosastolla suoritettu dip-

lomi-insinöörin tutkinto sekä 
- perehtyneisyys maa- tai talonrakentamiseen tai vesihuoltotekniikkaan taikka  
- teknillisen opiston rakennusosastolla suoritettu insinöörin tutkinto sekä  
- käytännön kokemusta maa- tai talonrakentamiseen tai vesihuoltotekniikkaan 

liittyvissä tehtävissä. 
Liite 2  Teknisen johtajan viran tehtäväkuvaus 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 044 3008 505 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. myötää täyttöluvan teknisen johtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 
2. julistaa viran haettavaksi 15.07.2020 klo 15:00 mennessä 
3. nimeää rekrytointityöryhmään kunnanjohtajan lisäksi Jouni Tillin, Katri Parkki-

lan, Antti Vedenpään, Kaarlo Paavolan, Teuvo Nymanin, Oili Kivirannan ja Sari 
Huuskosen. 

4. valtuuttaa rekrytointiryhmän laatimaan hakuilmoituksen  
5. valtuuttaa rekrytointiryhmän päättämään ilmoituskanavat ja mahdollisten asi-

antuntijapalvelujen käyttämisestä rekrytointiprosessissa. 
 

Päätös: Rekrytointiryhmään lisättiin yksimielisesti Ulla Pietilä ja Johannes Mattila. 
Muilta osin pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
  Eija Siniluoto saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.18. 
 
  
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   23.06.2020  212 2 
Kunnanhallitus   20.07.2020  220 1 
Kunnanhallitus   24.08.2020  230 2 
Valtuusto     10.09.2020   122 6 
 
TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
KHALL §  Teknisen johtajan viran hakuilmoitus julkaistiin kunnan ilmoitustaululla ja 
20.07.2020 kotisivuilla, TE-Palvelujen verkkopalvelussa www.mol.fi, Kuntarekryssä sekä 

Kalajokilaakso-lehdessä. Viran hausta ilmoitettiin myös kunnan Facebook-sivuilla. 
Määräaikaan 15.07.2020 klo 15.00 mennessä saapui 4 hakemusta.  

 
Kaikki hakijat täyttivät koulutusvaatimukselle asetetut kelpoisuusehdot. 
Kunnanhallituksen 23.06.2020 § 123 rekrytointiryhmä kävi läpi hakemukset ja päätti 
esittää kunnanhallitukselle, että hakuaikaa jatketaan laajemman hakijamäärän 
saavuttamiseksi. 

 
Virkasuhteeseen ottamisesta voidaan perustellusta syystä päättää hakuajan 
jatkamisesta (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 4 §). 

 
Kunnallisen viranhaltijalain § 4.2 mukaisesti virkasuhteeseen ottamisesta päättävä 
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta 
hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Tässä tapauksessa 
perusteltu syy hakuajan jatkamiselle on se, että hakijoita on vain muutama ja 
kunnanhallitus katsoo tarpeelliseksi saada lisää hakijoita. Uutta hakumenettelyä 
koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset 
huomioon. 
Oheismateriaali: Hakijayhteenveto virkaa hakeneista henkilöistä 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

  
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää  

- jatkaa teknisen johtajan viran hakuaikaa 05.08.2020 klo 15:00 saakka  
- todeta, että virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon virkaa täyttäessä il-
man uutta hakemusta. 

   
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
KHALL § 131  Määräaikaan mennessä 05.08.2020 klo 15.00 teknisen johtajan virkaa haki 8  
24.08.2020 henkilöä, jotka kaikki täyttivät hakuilmoituksessa mainitut kelpoisuusehdot.  
 

Rekrytointiryhmä valitsi 19.08.2020 pidettyyn haastatteluun 5 hakijaa: 
Martti Kerkelä, Lappeenranta, Juuso Lahtinen, Pihtipudas, Markus Päivärinta, Sievi, 
Ville Repo, Haapavesi ja Janne Salonkari, Kempele. Salonkari perui hakemuksensa ja 
Kerkelä ei saapunut tilaisuuteen. 
 
Toisen hakukierroksen rekrytoinnissa, haastatteluprosessin valmistelussa ja 
haastatteluissa mukana on ollut Adecco Oy.  
 
Valinnan perustana on käytetty kelpoisuusehtoja ja hakuehdoissa mainittuja 
kriteereitä. Haastattelujen perusteella valikoitui virkaan parhaiten soveltuva henkilö 
eikä näin olleen haastateltavia lähetetä erilliseen soveltuvuustestaukseen 

 

http://www.mol.fi/


 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   23.06.2020  212 2 
Kunnanhallitus   20.07.2020  220 1 
Kunnanhallitus   24.08.2020  231 2 
valtuusto     10.09.2020  123 6  
 
TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 

Oheismateriaalina Hakijayhteenveto virkaa hakeneista henkilöistä 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

  
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdotta valtuustolle, että valtuusto  

1. toteaa, että kaikki 8 hakijaa täyttää viran kelpoisuusehdot  
 
2. suorittaa teknisen johtajan virkavaalin ehdollisena siten, että virkaan valitun 

on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveyden-
tilastaan ja että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koe-
aikaa 

 
3. valitsee teknisen johtajan virkaan ympäristöinsinööri Ville Revon. 

  
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

Valt § 66 
10.09.2020  Päätös: Hyväksyttiin.   
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   27.4.2020  147 7 
Kunnanhallitus      8.6.2020  190 7 
Kunnanhallitus     7.9.2020  246 1 
Valtuusto     10.9.2020  124 7 
 
KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
KHALL § 87  Valtuusto on perustanut kehitys- ja talouspäällikön viran 19.9.2017 § 70.  
27.4.2020 Virkaan on valittu (Valt 15.5.2018) Marjut Silvast. Marjut Silvast on valittu Reisjär-

ven kunnanjohtajaksi valtuuston päätöksellä 31.3.2020 § 31, joten kehitys- ja ta-
louspäällikön virka jää avoimeksi. 

  
 Kehitys- ja talouspäällikkö on johtoryhmän jäsen. Hallintosäännön mukaan johto-

ryhmän jäsenet valitsee valtuusto.  
  

Kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2017 § 222 avautuviin virkoihin ja toimiin 
täyttöluvan myöntää kunnanhallitus. Viranhaltijalain (304/2003) § 4 mukaan vir-
kasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Viran kelpoisuusvaa-
timuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva AMK-ta-
soinen koulutus sekä riittävä kokemus vaativista taloushallinnon ja suunnittelun 
tehtävistä. 

    
 Kunnan kehittämistehtävät ja taloudenpito edellyttää tehtävään kohdennettua 

työpanosta.  
   
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kehitys- ja talouspäällikön tois-

taiseksi voimassa olevaan virkaan ja valtuuttaa kunnanjohtajan käynnistämään 
kehitys- ja talouspäällikön hakumenettelyn. 

  
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
KHALL § 110     Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain § 4 mukaan virkasuhteeseen  
8.6.2020 hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 

§ 108:ssa säädetyllä tavalla. Kehitys- ja talouspäällikön viran hakuilmoitus julkais-
tiin 11.5.2020 kunnan ilmoitustaululla, TE-Palvelujen verkkopalvelussa www.mol.fi 
ja kunnan kotisivuilla sekä oli nähtävissä myös kunnan facebookissa.   

   
Määräaikaan 25.5.2020 klo 12.00 mennessä saapui 5 hakemusta. Kaikki hakijat 
täyttivät koulutusvaatimukselle asetetut kelpoisuusehdot. Kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja ja kunnanjohtaja kävivät läpi hakemukset ja päättivät esittää kunnan-
hallitukselle, että hakuaikaa jatketaan laajemman hakijamäärän saavuttamiseksi 
kehitys- ja talouspäällikön viran merkittävyys huomioiden.  

 
Kunnallisen viranhaltijalain § 4.2 mukaisesti virkasuhteeseen ottamisesta päättävä 
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta ha-
kumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä 
koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huo-
mioon. 
 

  

http://www.mol.fi/


REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 27.4.2020 147 7 
Kunnanhallitus   8.6.2020 190 7 
Kunnanhallitus   7.9.2020 247 1 
Valtuusto 10.9.2020 125 7 

KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Kunnanhallitus on valtuuttanut kunnanjohtaja käynnistämään hakumenettelyn. 
Virkaa täytettäessä voidaan käyttää rekrytointipalveluja haku- ja haastatteluvai-
heessa sekä soveltuvuusarvioinnissa tarpeen mukaan. Jatkettavaan hakuproses-
siin on kunnanjohtajan tueksi tarpeen nimittää työryhmä, joka valitsee myös käy-
tettävät rekrytointikanavat ja asiantuntijakumppanin. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 
- jatkaa kehitys- ja talouspäällikön viran hakuaikaa 31.7.2020 saakka
- todeta, että virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon virkaa täyttäessä

ilman uutta hakemusta
- nimetä jäsenet rekrytointityöryhmään.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Rekrytointityöryhmään nimettiin Jouni Tilli, 
Katri Parkkila, Antti Vedenpää, Kaarlo Paavola, Teuvo Nyman, Oili Kiviranta ja Sari 
Huuskonen. 

KHALL § 142  Määräaikaan mennessä 31.7.2020 klo 15.00 kehitys- ja talouspäällikön virkaa haki 
7.9.2020 11 henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät koulutusvaatimukselle asetetut kelpoisuus-

ehdot. Kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä vaihteli hakijoiden kesken.  

Rekrytointiryhmä valitsi 25.8.2020 pidettyyn haastatteluun seuraavat 5 hakijaa: 
Rauno Maaninka, Oulu,  Outi Ollila, Tornio, Kai Pouttu, Ruukki, Johanna Rautakoski 
ja Mika Ylikorpi. Ylikorpi perui hakemuksensa, joten häntä ei haastateltu. 
Hakemusten ja haastattelujen perusteella soveltuvuusarviointiin valittiin Rauno 
Maaninka ja Johanna Rautakoski. 

Haastatteluprosessin valmistelussa ja haastatteluissa mukana asiantuntijana on 
ollut Adecco Oy, joka myös toteutti soveltuvuusarvioinnit. Adecco Oy esittelee 
hakijayhteenvedon ja soveltuvuusarviointien tulokset kunnanhallitukselle 7.9.2020 
ennen tämän pykälän käsittelyä. 

Valinnan perustana käytetään viran kelpoisuusehtoja ja muita hakuehdoissa mai-
nittuja kriteereitä sekä haastattelujen ja soveltuvuusarvointien tuloksia.  

Oheismateriaalina Hakijayhteenveto virkaa hakeneista henkilöistä 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   27.4.2020  147 7 
Kunnanhallitus      8.6.2020  190 7 
Kunnanhallitus     7.9.2020  248 1 
Valtuusto     10.9.2020  126 7 
 
KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdotta valtuustolle, että valtuusto  

4. toteaa, että kaikki 11 hakijaa täyttävät viran koulutusvaatimukselle asetetut 
kelpoisuusehdot  

 
5. suorittaa kehitys- ja talouspäällikön virkavaalin ehdollisena siten, että virkaan 

valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus ter-
veydentilastaan ja että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukau-
den koeaikaa 

 
6. valitsee hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella ke-

hitys- ja talouspäällikön virkaan kehitysjohtaja Johanna Rautakosken. 
  

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
  
Valt § 67 
10.09.2020  Päätös: Hyväksyttiin.  
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KHALL  § 130  Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen § 119 sekä erillisen kunnan taloudesta  
24.08.2020 toiminnasta annetun raportointiohjeen mukaan toimialojen on raportoitava val-

tuustolle talousarvion toteutumisesta neljännesvuosittain.  
 

Vuoden 2020 tammi-kesäkuun toteuman perusteella varsinaisen toiminnan toimin-
takate on 9,8 milj. euroa, mikä vastaa 51,9 % toteumaa. Sote-menot ovat puolen 
vuoden toteuman mukaan 5,9 milj. euroa, mikä vastaa 48,9 % toteumaa.  
 
Verotulotulot jäivät 48,7 %:iin eli 108.710 euroa alle puolen vuoden talousarvion. 
Viimeisimmän kesäkuun verotuloennusteen mukaan verotulot tulisivat jäämään 
124.700 euroa alle alkuperäisen talousarvion. Kuluvana vuonna verotulotulojen ti-
litysviivettä kompensoidaan valtionosuuksiin 196.944 eurolla, joka kuitenkin vä-
hennetään seuraavan vuoden valtionosuustilityksissä. Koronavirustilanteen luoma 
epävarmuus luo epävarmuutta myös ennusteisiin. 
 
Peruspalvelujen valtionosuuteen on tehty kertaluonteinen verotulomenetysten 
valtionkompensaatio, joka on määrältään 1.624.583 euroa ja sisältyy vuoden 2020 
talousarvioon.  Tammi-kesäkuussa valtionosuustilitykset ylittävät talousarvion 
363.00 eurolla ja koko vuonna arviolta kaikkiaan 609.000 eurolla. 
 
Valtionosuuksien kasvun selittää maan hallituksen kunnille osoittama tukipaketti, 
jonka tarkoituksena turvata peruspalvelujen järjestämisen edellytykset ja helpottaa 
kuntien talouden haasteita vallitsevissa poikkeusoloissa. Tukipaketti koostuu use-
asta eri toimenpiteestä. 
 
Tammi-maaliskuun toteumaan perusteella koko tilivuoden tuloksen ennakoidaan 
jäävän lähelle nollatulosta. Talouden tasapainottamistoimet vuosille 2020-2023 on 
hyväksytty valtuustossa 27.05.2020. Siinä kirjatuista toimenpiteistä aiheutuvat ta-
lousarviomuutokset tuodaan hyväksyttäväksi syyskuun valtuustoon.  
 
Investoinneista suurin osa on vielä kesken, joten todenmukaisempi toteumatieto 
saadaan syyskuun toteumaraportissa. 
 
Oheismateriaalina Osavuosiraportti 01.01.- 30.06.2020  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200  
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen valtuustolle tiedoksi 
osavuosiraportin ajalta 01.01. - 30.06.2020 sekä edellyttää toimialoilta kaikessa toi-
minnassa kustannustietoisuutta, hankintakiellon noudattamista ja jatkuvaa oman 
yksikön talouden seurantaa.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
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Valt § 68 
10.09.2020  Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

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
   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

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 15.9.2020.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
julkaistu yleisessä tietoverkossa. 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

    Liitetään pöytäkirjaan

Valitusviran-  
omainen ja 
valitusaika

66 - 67

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

61 - 65, 68

Kieltojen      
perusteet

12961-68
VALTUUSTO

10.9.2020



VALT 10.9.2020 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  
VALTUUSTO

LÄSNÄ POISSA JAA EI TYHJÄÄ
Halonen Jyrki X
Hirvinen Esa X
Huuskonen Sari X
Kinnunen Helena X
Kinnunen Mikko X
Kiviranta Oili X
Niemi Pauli X
Nyman Teuvo X
Paavola Kaarlo X
Parkkila Katri X
Pohlman Marko X
Saaranen Jarno X
Tilli Jouni X
Vedenpää Antti X
Vedenpää Simo X
Vähäsöyrinki Arto X

VARAVALTUUTETUT:
Kemppainen Timo X
Mattila Johannes X

YHTEENSÄ 14 4
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