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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ 

KHALL § 33 Hallintosäännön 15 § mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia 
22.2.2021 käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. 

Kunnanhallitus on 14.1.2021 § 2 määrännyt hallintosäännön 18.1 mon. perus-
teella kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjäksi Sirpa Hirvisen.  

Hirvisen ollessa estynyt hoitamasta sihteerin tehtävää kunnanhallituksen kokouk-
sessa 22.2.2021, tulee kokoukselle määrätä pöytäkirjanpitäjä 

Khall pj Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokouksen 22.2.2021 
pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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VALOKUITUVERKON POISTOAIKA 

KHALL § 34 Reisjärven kunnan alueelle rakennettu valokuituverkko valmistui vuoden 2019 
22.2.2021 lopulla ja viimeiset maksuerät suoritettiin vuonna 2020. Valokuituverkon lopulliset 

kustannukset olivat yhteensä 2.141.011,16 euroa. Rakentamisen maksuosuudet 
jakautuivat valtion, hankkeen toteuttaneen teleyrityksen ja kunnan kesken siten, 
että kunnan 33 % osuus kokonaiskustannuksista oli 549.223,97 euroa.  

Valokuituverkon investointimeno on kirjattu kunnan kirjanpitoon pysyvien vastaa-
vien aineettomien hyödykkeiden ryhmään, kohtaan muut pitkävaikutteiset menot 
ja edelleen osallistuminen toisen yhteisön valokuituhankkeeseen. Kirjanpitolauta-
kunnan kuntajaoston suunnitelman mukaisia poistoja koskevan yleisohjeen mu-
kaan pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden han-
kintamenot tulee poistaa vaikutusaikanaan. Vaikutusajalla tarkoitetaan hyödyk-
keen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan pois-
toina kuluksi pääsääntöisesti sen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellista pito-
aikaa määriteltäessä voidaan käyttää apuna kokemusperäisiä tietoja vastaavien 
hyödykkeiden taloudellisista pitoajoista vastaavassa toiminnassa. 

Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan hyödyk-
keen ennakoidaan hyödyttävän kuntaa tuloa tuottamalla tai aikaa, jona hyödyk-
keen ennakoidaan hyödyttävän kunnan palvelujen tuottamista. Pysyvien vastaa-
vien hyödykkeen taloudellinen pitoaika on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen 
pitoaika, joka riippuu hyödykkeen teknisestä käyttökelpoisuudesta kunnan harjoit-
tamassa toiminnassa. Valokuituverkon omistava kunnan tytäryhtiö R-Net Oy il-
moittaa valokuituverkon käyttöajan olevan vähintään 25 vuotta, useimmin yli 50 
vuotta, ja mm. Pyhäjärven kaupungilla valokuituverkon poistoaika on 20 vuotta. 

Kunnan poistosuunnitelman (valt 6.5.2014 § 22) mukaan aineettomien hyödykkei-
den pitkävaikutteisten menojen ryhmään kuuluvien hyödykkeiden perustamisme-
nojen poistoaika on 5 vuotta. Poistoajan pidentäminen 20 vuoteen jakaa poistoja 
useammalle vuodelle siten, että vuosipoistojen määräksi muodostuisi 27.461,20 e. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy valokuituverkon 
rakentamisen poistoajaksi 20 vuotta tasapoistomenetelmällä poistolaskennan 
alusta alkaen. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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TALOUSARVIOMUUTOS INVESTOINTIKOHTEELLE KUITUVERKON RAKENTAMINEN VUODELLE 2020 

KHALL § 35 Valtuuston periaatepäätöksellä 23.5.2017 § 23 Reisjärven kunnan alueelle 
22.2.2021 on rakennettu valokuituverkko. Verkon rakentamiskustannukset vuosille 2017-

2019 jakautuivat valtion, hankkeen toteuttaneen teleyrityksen ja kunnan kesken 
siten, että kunnan osuus oli 33 % eli 549.223,97 euroa. Reisjärven kunta on mak-
sanut osuudestaan ennakkomaksuna 319.548,50 euroa. 

Vuoden 2019 tilinpäätökseen kunnan tytäryhtiö R-Net Oy sai tilintarkastajan oh-
jeistuksen hankkeen tukien käsittelyyn. Kunnan kirjanpidossa toimittiin vastaa-
valla tavalla konsernitilinpäätöksen sisäisten erien täsmäämiseksi. Kunta on mak-
sanut valokuituverkon rakentamisen loppueränä nettona 205.708,50 e vuonna 
2020. 

Vuoden 2020 talousarvion hyväksymisvaiheessa ei maksujärjestely eikä sen edel-
lyttämä määrärahaa ole ollut tiedossa. Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 
on tehtävän vastaava määrärahamuutos. 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen laatimista koskevan yleisohjeen mukaan muutokset talousarvioon tulee tehdä 
talousarviovuoden aikana heti, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviovuoden 
jälkeen talousarvion muutoksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa. Kysei-
nen talousarviomuutos 205.708,50 euroa on suuruudeltaan sellainen, että se on 
syytä tehdä toteutumisvuodelle. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarviomuutoksen tiedoksi ja ehdottaa val-
tuustolle vuoden 2020 talousarvioon lisämäärärahaa 205.708,50 euroa kohteelle 
121 Valokuituverkon rakentaminen.  

Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohtaja teki muutetun pohjaehdotuk-
sen: Kunnanhallitus merkitsee talousarviomuutoksen tiedoksi ja ehdottaa valtuus-
tolle vuoden 2020 talousarvioon lisämäärärahaa 205.708,50 euroa kohteelle 121 
Valokuituverkon rakentaminen. Lisämäärärahan osuus on sisältynyt jo vuoden 
2019 talousarvion investointisuunnitelmaan. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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KUNTAVAALIEN 2021 ULKOMAINONTA 

KHALL § 36 Vuoden 2021 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Kuntaliitto on anta- 
22.2.2021 nut kunnille kuntavaaleja koskevia ohjeita yleiskirjeellä 9/2020, 13.10.2020.  

Kuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat 
kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloitta-
mista eli 31.3.2021. Mainonnan aloittamisen ajankohta, mainospaikat sekä vaalien 
ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa 
vaaleihin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten tietoon.  

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. 
Yleiseksi tavaksi muodostunut kunnallinen vaalimainonta yhdenmukaistaa käytän-
töjä ja sillä voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Vaalimainonnan järjes-
tämisessä on noudatettava yhdenvertaisuusperiaatetta eli vaalimainospaikkoja 
tulee olla kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle saman verran. Jos kunta ei 
käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat 
hallitsemillaan alueilla. Kuntaliitto ei ole antanut suosituksia vaalipaikkojen mak-
sullisuudesta. Kukin kunta ratkaisee paikallisista lähtökohdista vaalimainospaikko-
jen maksullisuuden. Aiemmissa vaaleissa Reisjärvellä on ollut käytössä vaalimai-
noskehikot eikä mainosten asettamisesta ole peritty maksua. 

Vaalien ulkomainonnan järjestäminen kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa 
olevilla alueilla on kunnan vapaasti järjestettävissä. Ulkomainospaikkoja valitta-
essa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimai-
noksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen 
siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtö-
kohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka 
sen sisäänkäyntiin. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan tai hallin-
nassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista. Jos kunnan vaalimainoskehik-
koja sijoitetaan myös yksityisille alueille, on kunnan saatava omistajan tai haltijan 
suostumus. 

Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna va-
semmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen 
yhdistelmässä. Tyhjiksi jääviä mainospaikkoja voidaan käyttää yleiseen vaalitiedot-
tamiseen. Vaalimainosten ja niiden taustalevyjen poistaminen tapahtuu ehdok-
kaita asettaneiden ryhmien toimesta välittömästi vaalien jälkeen. 

Reisjärvellä vaalitelineet on pystytetty aiemmissa vaaleissa teknisen toimen toi- 
mesta kunnantalon eteen, Salmensuulle ja terveyskeskuksen risteykseen. Neli-
paikkaisia telineitä on seitsemän eli mainospaikkoja on yhteensä 28.  

Tarvittavien julistepaikkojen määrä selviää sen jälkeen, kun ehdokaslistoja jättä-
neiden ryhmien lukumäärä on selvillä ja ehdokaslistojen yhdistelmä on laadittu 
9.3.2021. Jotta jokaiselle ryhmälle olisi sama määrä julistetilaa aina yhdessä mai-
nospaikassa, joudutaan telineiden sijoittuminen ratkaisemaan tarvittaessa uudel-
leen ehdokasasettelun päättymisen jälkeen esimerkiksi siten, että kunnantalon 
lähellä olisi kolme telinettä ja muissa kaksi. 
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KUNTAVAALIEN 2021 ULKOMAINONTA (JATKOA) 

Tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta säädetään maantielain (503/2005) 52 ja  
52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. 
Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja 
ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjaa vaalimai-
nontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella. 

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain (612/2003) 6 §:ssä ja 
tieliikennelain (729/2018) 73 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvalli-
suutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslai-
tetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen 
on kielletty. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuonna 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa 
1. Ulkomainonta kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla aloitetaan

keskiviikkona 31.3.2021.

2. Vaalimainostelineet sijoitetaan kunnantalon lähelle, Salmensuulle ja terveys-
keskuksen risteykseen. Jokaiselle vaaleissa mukana olevalle ryhmälle on 2 paik-
kaa/vaalitelineryhmä. Mainostelineet sijoitetaan ehdokasryhmien määrän mu-
kaan tarvittaessa siten, että kunnantalon lähellä on kolme telinettä ja muissa
kaksi. Telineiden sijoittuminen ratkeaa ehdokasasettelun päättymisen jälkeen.

3. Vaalimainokset asetetaan ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiseen järjestyk-
seen ja jokaiselle ehdokkaita asettaneelle ryhmälle varataan julistepaikat mo-
lemmin puolin vaalimainostelinettä.

4. Vaalimainostelineiden kuljetuksesta ja asennuksesta vastaa tekninen toimi.

5. Ehdokkaita asettaneiden ryhmien on poistettava vaalimainokset ja niiden taus-
talevyt välittömästi vaalien jälkeen, kuitenkin viimeistään 25.4.2021.

6. Vaalimainospaikat ovat maksuttomia ehdokkaita asettaville ryhmille.

Päätös: Hyväksyttiin. 
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTEN 

KHALL § 37 Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa 7.–13.4.2021.  
22.2.2021 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetet-

tava 

- kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

- laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoi-
mikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi
muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vä-
hintään kolme.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestyk-
seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat pää-
tösvaltaisia kolmijäsenisinä.  

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin kuten 
kuntalain 71 ja 74 §:ssä vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan sääde-
tään. Sama henkilö voidaan valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan 
henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin. Valittavan henkilön on annet-
tava suostumuksensa ennen valintaa. 

Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että 
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mah-
dollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoi-
mikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puoluei-
siin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esi-
merkiksi yhteislistoihin. 

Vaaliviranomaisen on tehtävässään toimittava puolueettomasti (vaalilaki 9 a §). 
Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä sääde-
tään hallintolain 27–30 §:ssä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruk-
sensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäse-
nenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa 
ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Jäsenen ja varajäsenen oma 
sekä edellä mainitun sukulaisen kuntavaaliehdokkuus missä tahansa kunnassa ai-
heuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.  

Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös 
tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että va-
rajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ni-
met ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 

Reisjärven kunnassa on yksi äänestysalue: Reisjärvi 001, jota varten tulee nimetä 
vaalilautakunta. Laitosäänestyspaikat ovat terveyskeskuksen vuodeosasto, palve-
lukeskus Honkalinna sekä Esperi Hoitokoti Rantaniemi, Palvelutalo Mansikka, Hoi-
vakoti Paavola ja Mäntykoti. Laitosäänestystä varten on ollut yksi vaalitoimikunta. 
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTEN 

Edellisissä kuntavaaleissa kunnassa ehdokkaita asettivat seuraavat äänestäjäryh 
mät: Kansallinen Kokoomus r.p., Perussuomalaiset r.p., Suomen Keskusta r.p., 
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. ja Vasemmistoliitto r.p. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuoden 2021 kuntavaaleja varten: 

Reisjärven 001 vaalilautakunnan  
- puheenjohtajan
- varapuheenjohtajan
- kolme jäsentä
- vähintään kolme varajäsentä ja päättää heidän sijaantulojärjestyksen

Vaalitoimikunnan 
- puheenjohtajan
- varapuheenjohtajan
- yhden jäsenen
- vähintään kolme varajäsentä ja päättää heidän sijaantulojärjestyksen

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita vuoden 2021 kuntavaaleja varten vaalilauta-
kunnan ja vaalitoimikunnan seuraavasti: 

Reisjärven 001 vaalilautakunta 
varsinaiset jäsenet 
Tiina Nyman pj 
Esa Hirvinen vpj 
Henna Haukipuro 
Joni Hirviniemi 
Veijo Niemi 

varajäsenet sijaantulojärjestyksessä 
1.Aino Niskakoski
2.Ari-Matti Paananen
3. Raili Hirvinen

Vaalitoimikunta 
varsinaiset jäsenet 
Jouko Hylkilä pj 
Reijo Alakoski vpj 
Anssi Hautala 

varajäsenet sijaantulojärjestyksessä 
1.Sirpa Myllylä
2.Kauko Niemi
3.Jouko Savolainen
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HARKINNANVARAISET PALKATTOMAT VIRKA- JA TYÖVAPAAT (OSTOVAPAAT) VUONNA 2021 

KHALL § 38 Reisjärven kunnalla on ollut vuodesta 2018 lähtien käytössä vapaaehtoiset  
22.2.2021 harkinnanvaraiset palkattomat virka- ja työvapaat (ns. ostovapaat), joiden käy-

töstä on päätetty aina vuosittain.  

Työnantajan tavoitteena on tukea henkilöstön työssä jaksamista ja joustavuutta 
erilaisissa elämäntilanteissa erilaisin keinoin.  Palkattomien virka- ja työvapaiden 
jatkamista ovat myös työntekijät tiedustelleet. Vapaita on käytetty seuraavasti: 

vuosi palkaton ostovapaa, pv palkallinen ostovapaa, pv 

2018 37 8 

2019 136 42 

2020 76 27 
Abilita henkilöstöhallinnon raportti 11.2.2021 

Järjestelmän jatkamiselle on edelleen kysyntää ja sillä saavutetaan myös henkilös-
tömenoissa säästöjä. Vapaiden myöntämisessä tulee huomioida niiden soveltu-
vuus eri työtehtäviin ja työyksiköihin. Kaikissa tilanteissa tulee varmistaa töiden 
sujuvuus ja kuntalaisten palvelujen saatavuus. Ostovapaiden aikana muiden työn-
tekijöiden kuormitus ei saa muodostua kohtuuttomaksi. Esimiehet vastaavat siitä, 
että kuntalaisten palvelut turvataan. 

Vuodelle 2021 esitetään henkilöstölle vakiintuneen tavan mukaisesti mahdolli-
suutta anoa palkattomia vapaita yhteensä 10 työpäivän ajalle/henkilö. Palkkioksi 
myönnetään 1 palkallinen vapaapäivä 5 palkatonta päivää kohden. 10 palkatonta 
vapaapäivää kohden saa siten 2 palkallista vapaapäivää. Viranhaltija tai työntekijä 
voi pitää näitä palkattomia vapaita liitteessä kuvatulla tavalla yksittäisinä päivinä 
tai kaikki 5 tai 10 yhtäjaksoisesti esimiehen kanssa sovitulla tavalla. Ko. vapaat to-
teutetaan kunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) poiketen siten, että 
palkkioksi myönnetään ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.  

Yhteistoimintaelin on 15.2.2021 hyväksynyt vapaaehtoisten palkattomien harkin-
nanvaraisten vapaiden käytön periaatteet vuodelle 2021 ja esittää kunnanhallituk-
selle niiden hyväksymistä. JUKO ry ilmaisi kantanaan, että JUKO ei voi estää, mikäli 
työnantaja myöntää esitettyjä vapaita, ja JUKO ei voi suositella ko. vapaiden pitä-
mistä. 

Oheismateriaali Sopimus, Vapaaehtoiset harkinnanvaraiset palkattomat työ- ja 
virkavapaat vuonna 2021 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy koko kunnan henkilöstöä koskevat vapaa- 
ehtoisten harkinnanvaraisten palkattomien virka- ja työvapaiden periaatteet 
vuodelle 2021 huomioiden JUKO ry ilmaiseman kannan, että JUKO ei voi estää, 
mikäli työnantaja myöntää esitettyjä vapaita, ja JUKO ei voi suositella ko. vapaiden 
pitämistä. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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LOMARAHAN VAIHTAMINEN VAPAAKSI VUONNA 2021 

Yt § 1 Yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2020-2021) 4 luvun  
15.2.2021 19 § 1 mom. mukaan saman luvun 18 § tarkoitettu lomaraha tai osa siitä voidaan 

työntekijän/viranhaltijan suostumuksin antaa myös vapaana. 19 § 2 mom. mu-
kaan työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat sopia, että lomanmääräyty-mis-
vuodelta maksettava lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana vapaana. 

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja 31.3. päättyvä ajanjakso. Lomavuosi on 
se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy. 

KVTES:n soveltamisohjeen mukaan lomarahan vaihtoa koskevan sopimuksen  
tulee olla kirjallinen tai sähköinen. Työnantajan on selvitettävä työntekijöille/ 
viranhaltijoille tai heidän edustajilleen lomarahavapaasta sopimisesta työpaikalla 
noudatettavat yleiset periaatteet. Työnantajan tulee selvittää työntekijälle/  
viranhaltijalle, jonka kanssa sovitaan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, loma-
rahan vaihtamista koskevat ehdot. 

Lomarahan vapaaksi vaihtamisella työnantaja haluaa ensisijaisesti edistää henki-
löstön työssäjaksamista vapaa-ajan muodossa. Toisaalta lomarahan vapaaksi vaih-
tamisella on taloudellisia vaikutuksia. Kunnan talouden tasapainottamisohjel-
massa toimenpiteellä tavoitellaan 15.000 euron kustannussäästöjä  vuodelle 
2021.  

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Päätösesitys: Yhteistoimintaelin hyväksyy osaltaan lomanmääräytymisvuodelta  
1.4.2020-31.3.2021 maksettavan lomarahan vaihtamisen vapaaksi ja esittää kun-
nanhallitukselle sen hyväksymistä. 

 Päätös: Hyväksyttiin. 

KHALL § 39 
22.2.2021 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy lomarahan vapaaehtoisen vaihtamisen vapaaksi 
lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020-31.3.2021 edellyttäen, ettei menettelystä 
aiheudu kohtuutonta kuormitusta muulle henkilöstölle eikä kunnan palvelutuo-
tanto häiriinny.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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KESÄTYÖSETELI 2021 

KHALL § 40 Reisjärven kunta on useana vuonna edistänyt koululaisten ja opiskelijoiden kesä- 
22.2.2021 työllistymistä maksamalla työllistämistukea työnantajalle reisjärvisen nuoren työl-

listämisestä toukoelokuun aikana. Vuoden 2021 talousarvioon on varattu kesä-
työllistämiselle kokonaismääräraha 11.130 euroa. Kunnanhallitus päättää vuosit-
tain nuorten kesätyöllistämisen tuen perusteista ja määrästä. 

Käytössä on kesätyöseteli, jonka tarkoituksena on kannustaa yrityksiä palkkaa-
maan nuoria kesätöihin. Työllistämistuki maksetaan työllistämisehdot täyttävälle 
yrityksille, yhdistyksille tai kotitaloudelle. Kesätyöseteli voidaan myöntää nuorelle, 
joka työllistyy 4H-yrittäjänä tai muun oman yrityksensä kautta. Tukea maksetaan 
myös kunnan omille yksiköille, joille työllistämistuki tilitetään sisäisenä eränä. 
Tuen voi saada vain yhden kerran yhtä työntekijää kohden. Vuonna 2020 kesä-
työsetelin arvo on ollut 250 euroa. 

Liite 1 Nuorten kesätyöseteli ja perusteet vuonna 2021 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy nuorten kesätyöllistämistuen määräksi 250 eu-
roa ja työllistämisperiaatteet vuodelle 2021 liitteen mukaisesti. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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KYNTTILÄT ESIIN VAKAN ALTA -HANKE, OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN 

KHALL § 134  Kunnanhallitus päätti 26.09.2019 § 162, että kunta käynnistää yhdistystoiminnan 
24.08.2020 kehitystarpeisiin keskittyvän Kynttilät esiin vakan alta -hankkeen rahoituksen var-

mistuttua.  

 Hanke (nro 109832) oli saanut hakemuksen mukaisen rahoituspäätöksen Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukselta 18.06.2020. Projektipäällikön haku käynnistyy välittö-
mästi. 

Hankkeen rahoitus on saatu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta hakemuksen mu-
kaisesti ja sen hankeaika on 31.05.2022 asti. 

Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän tarkoitus on antaa mahdol-
lisimman laaja-alainen asiantuntemus projektin johtamisen tueksi. Sen keskei-
senä tehtävä on seurata, että hanke toteutetaan projektisuunnitelman ja rahoitus-
päätöksen mukaisesti. Ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy projektin loppuraportin 
ja väliraportit. 

Ohjausryhmään on haettu edustusta eri yhdistystoimintaa lähellä olevilta tahoilta. 
Ohjausryhmään esitettävät jäsenet ovat antaneet suostumuksensa. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. perustaa Kynttilät esiin vakan alta -hankkeelle ohjausryhmän, jonka toimikausi

kestää hankkeen päättymiseen saakka

2. nimetä ohjausryhmään jäseniksi:

Eeva Niemi yhdistysten edustaja 
Minna Muhonen yrittäjien edustaja 
Heli Hilliaho  kuntalaisten edustaja 
Ulla Pietilä    kunnanhallituksen edustaja 
Marjut Silvast  kunnanjohtaja 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

KHALL § 41 Ohjausryhmän jäsen Minna Muhonen on pyytänyt eroa ohjausryhmän jäsenyy- 
25.2.2021 destä muuttuneen tilanteensa vuoksi. Uudeksi yrittäjien edustajaksi ohjausryh-

mään suostumuksensa on antanut Anna Luomajärvi.  

Liite 2 Minna Muhosen eronpyyntö 
Liite 3 Anna Luomajärven suostumus 

 Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Minna Muhoselle eron Kynttilät esiin vakan alta 
-hankkeen ohjausryhmän jäsenyydestä ja nimeää uudeksi jäseneksi yrittäjien
edustajana Anna Luomajärven.

Päätös: Hyväksyttiin. 
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MAATALOUSLOMITTAJAN TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN 

KHALL § 42 
22.2.2021 

Kja 

Kuntien eläkevakuutus KEVA on myöntänyt maatalouslomittaja xxx xxx:lle 
eläkkeen 1.1.2021 alkaen toistaiseksi. 

Työntekijän työsuhde lakkaa ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa, kun asian-
omainen eläkelaitos on päätöksellään myöntänyt työntekijälle täyden eläkkeen, 
sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijän ehdoton oikeus 
palkan saamiseen työvapaata koskevan luvun 2 tai 3 §:ssä olevien määräysten 
mukaan on päättynyt, tai jos työnantaja on saanut mainitusta päätöksestä 
tiedon myöhemmin, tiedoksisaantikuukauden päättyessä (KVTES VIII luku 6 §). 
Ilmoitus xxx xxx eläkeratkaisusta on tullut Reisjärven kuntaan 15.2.2021.

Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee vi-
ranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 

Valmistelija: Lomituspalvelupäällikkö 044 4457 741 

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa maatalouslomittaja xxx xxx työsuhteen 
päättyväksi 28.2.2021.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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KUNNANJOHTAJAN SIJAISUUS 

KHALL § 43 Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain ja Reisjärven kunnan hallinto- 
22.2.2021 säännön mukaan. Kuntalain 38 § 3 mom. mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnan-

hallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hallin-
tosäännön 2 § mukaan kunnanjohtaja johtaa tulosvastuullisesti kunnanhallituksen 
alaisena kunnan hallintoa ja kunnanvirastoa siten, että kunnanvaltuuston asetta-
mat tavoitteet toteutuvat.  

Hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka vi-
ran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnanhallituksen määräämä 
viranhaltija. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo 
kestää kahta kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kun-
nanjohtajalle on valittava sijainen siltä varalta, jos hän on esteellinen tai estynyt 
hoitamasta virkaansa. Kunnanhallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan kunnan-
johtajan esittelystä. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa esteellinen, toimii 
esittelijänä se viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa kunnanjohtajan 
muutkin virkatehtävät.  

Kunnanhallitus on 7.12.2020 § 204 nimennyt Reisjärven kunnanjohtajan sijaiseksi 
kehitys- ja talouspäällikön, ja mikäli talous- ja kehityspäällikkö on estynyt tai virka-
vapaalla niin kunnanjohtajan sijaisuutta hoitaa sivistysjohtaja.  

Kunnanjohtajan sijaiseksi nimetty kehitys- ja talouspäällikkö on 29.1.2021 ilmais-
sut toiveensa, että kunnanjohtajan sijaiseksi valittaisiin hänen tilalleen joku muu 
henkilö.  Kehitys- ja talouspäällikkö on 11.2.2021 vahvistanut toiveensa, että halli-
tus vapauttaisi hänet kunnanjohtajan sijaisuudesta joko määräajaksi 30.4.2021 
saakka tai kokonaan. Perusteina pyynnöille ovat työkiireet. 

Kuntasektorilla kunnanjohtajan sijaisuutta hoitaa usein hallinnon toimialasta vas-
taava esimies, mutta myös muiden toimialojen esimiehet tilanteen mukaan. Kun-
nan johtamisen johdonmukaisuuden ja sujuvan sijaistamisen kannalta on tarkoi-
tuksenmukaista säilyttää käytäntö, jossa sijaisuuden hoitaja ei vaihdu yksittäisten 
lyhytkestoisten tilanteiden perusteella.  

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan sijaisuutta hoidetaan kun-
nanhallituksen 7.12.2020 § 204 päätöksen mukaisesti eli kunnanjohtajan sijaisena 
toimii kehitys- ja talouspäällikkö, ja kehitys- ja talouspäällikön ollessa estynyt tai 
virkavapaalla kunnanjohtajan sijaisuutta hoitaa sivistysjohtaja. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSELLE TOIMINTAVALMIUS 2021 -UUDISTUKSESTA 

KHALL § 44 Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää 28.1.2021 päivätyllä kirjeellä alueen kunnilta  
22.2.2021 lausuntoa toimintavalmiusjärjestelyjen uudistamisesta. Lausunto tulee toimittaa 

pelastuslaitokselle sähköpostiin pelastuslaitos@jokilaaksot.fi viimeistään 
24.2.2021.  

Uudistuksen taustaa 
Pelastustoimessa on vuosikymmenten ajan lähes koko Suomessa varmistettu pe-
lastustoiminnan kiireellistä palvelutuotantoa sopimalla työntekijöiden ja viranhal-
tijoiden sekä sopimushenkilöstön hälytettävyydestä vapaa-ajaltaan vapaamuotoi-
sen varallaolon avulla. Pelastustoimen varallaoloihin liittyvä oikeuskäytäntö on 
vuoden 2015 jälkeen muuttunut korkeimman oikeuden päätöksen KKO 2015:48 
myötä. Useissa tapauksissa varallaoloaika on jälkikäteen katsottu työajaksi ja työn-
antaja on velvoitettu maksamaan varallaolijalle varallaolosta täyttä palkkaa varal-
laolokorvauksen sijasta. Suomalaiseen oikeuskäytäntöön vaikuttaa myös EU-tason 
tuomioistuinratkaisu (EUT-518/15 ns. Matzak-tapaus). Viimeisimpiä asiaan vaikut-
tavia ratkaisuja Suomessa ovat Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisu 8.4.2019 
(518/443), johon korkein oikeus ei antanut valituslupaa (27.11.2019, S2019/332) 
sekä työtuomioistuimen ratkaisu 2020:30.  

Työaikalain (872/2019) 4.1 §:n mukaan varallaoloaikaa ei lueta työaikaan, ellei 
työntekijän ole oleskeltava työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Säädös-
ten mukaan varallaolo ei saa kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajan käyt-
töä.  

KT kuntatyönantajien yhdyshenkilötiedotteen 12.6.2020 mukaan kiireellistä toi-
mintaa vaativien tehtävien varmistaminen varallaololla erityisesti, jos pitää ehtiä 
työpaikalle tai työkohteeseen nopeasti, voi johtaa siihen, että varallaolo tulkitaan-
kin jälkikäteen työajaksi. Erityisesti tilanne, jossa tehtävän kiireellisyyden vuoksi, 
varallaolija tosiasiassa joutuu viettämään varallaoloajan työpaikan läheisyydessä 
sisältää riskin siitä, että varallaolo tulkitaan työajaksi. Valmiusajan pituuden puo-
lesta varallaolon käyttö on varsin turvallista, jos valmiusaika on 30 minuuttia tai 
tätä pidempi. Kuten oikeuskäytäntö osoittaa, kyse on aina tapauskohtaisesta har-
kinnasta ja esim. korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2015:48 todennut, että kiin-
teää valmiusajan pituutta ei voida asettaa senkään vuoksi, että työmatkaan kuluva 
aika on maan eri osissa erilainen, mikä väistämättä vaikuttaa työntekijän tosiasial-
lisiin mahdollisuuksiin valita olinpaikkansa. 

Suomessa eri oikeusasteissa jo ratkaistujen kanteiden lisäksi on vireillä työtuomio-
istuimessa useita eri pelastuslaitoksia koskevia varallaoloihin liittyviä jälkikäteisiä 
palkkasaatavavaatimuksia ja ilmeisesti myös eri käräjäoikeuksiin on sopimushenki-
löstön osalta vastaavia vireillä. EU-tuomioistuimessa on vireillä ainakin yksi merkit-
tävä varallaoloihin liittyvä oikeuskäsittely (EU C-580/19, vireille 30.7.2019). Lisäksi 
loppuvuodesta 2020 on eräissä pelastuslaitoksissa tullut ilmi lisää jälkikäteisiä 
palkkasaatavavaatimuksia. Näissä on haastettu myös nykyistä Jokilaaksojen pelas-
tuslaitoksessa käytössä olevaa varallaolijan valmiusaikaa täydeksi työajaksi.  

mailto:pelastuslaitos@jokilaaksot.fi
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LAUSUNTO JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSELLE TOIMINTAVALMIUS 2021 -UUDISTUKSESTA (JATKOA) 

Uuden oikeuskäytännön ja työaikalain määräysten valossa pelastuslaitoksissa on 
laajasti päädytty käynnistämään, ja osin jo toteutetaan, toimenpiteitä miehistö-, 
ryhmänjohtaja- ja päällystövarallaolosta luopumiseksi. Toistaiseksi vain päällikkö-
varallaolo jäisi käyttöön. 

Varmuutta siihen, ettei pelastustoiminnan tehtävien kiireellisyyden vuoksi rii-
tauteta myös pidempi varallaolon valmiusaikoja työajaksi, ei käytännössä ole ole-
massa tai saatavilla. Siten riski jälkikäteisille palkkasaataville sekä päätoimisen, 
että sopimushenkilöstön taholta on olemassa niin kauan, kun varallaoloa pidetään 
yllä pelastustoiminnan kiireellistä palvelutuotantoa varten. Taloudellinen riski on 
skenaarioissa arvioitu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen osalta suurimmillaan kym-
meniksi miljooniksi euroiksi ja realisoituessaan se jakaantuu alueen kuntien mak-
settavaksi. 

Jokilaaksojen pelastuslaitokseen kohdistuu (tilanne 15.1.2021) kaksi vireillä olevaa 
kannetta työtuomioistuimessa. Näissä kanteissa vaaditaan yhteensä yli 2,6 milj. 
euron jälkikäteisiä palkkasaatavia varallaoloajalta. Mikäli vireillä olevat saatava-
kanteet tuomittaisiin jälkikäteisinä palkkasaatavina Jokilaaksojen pelastuslaitok-
sen maksettavaksi, jakaantuvat niistä aiheutuvat kustannukset palkkasaatavien 
maksuvuoden mukaisten kuntien maksuosuuksien suhteessa alueen kaikille kun-
nille. Reisjärven kunnan osuus näistä saatavavaatimuksista olisi 45.939 euroa. 
Myös sopimushenkilöstön osalta on varallaoloaika riitautettu, mutta oikeuspro-
sessin alkamisesta ei ole vielä tietoa. Varallaolon käyttäminen kiireellisen avun 
varmistuksessa muodostaa suuren riskin jälkikäteisille taloudellisille seuraamuk-
sille. Varallaolon korvaajana jatkossa on vain työaikaa käytettävissä.  

Kaikissa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueen kunnissa pelastustoiminnan toi-
mintavalmius kiireellisissä tehtävissä perustuu suurelta osin sopimuspalokuntiin ja 
niiden hälytysosastojen henkilöstön suorituskykyyn. Pelastuslaitoksen mukaan 
sopimuspalokuntajärjestelmä tulee edelleen olemaan käytössä nykyisessä laajuu-
dessa ja sen kehittämiseen yhteistyössä sopimuspalokuntien kanssa kiinnitetään 
muutoksessa ja sen toteuttamisessa erityistä huomiota. Pelastuslaitos on myös 
käynnistämässä erillistä sopimuspalokuntatoiminnan kehittämishanketta.   

Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa varallaolosta luopumisen aiheuttamaa toiminta-
valmiuden epävarmuutta on suunniteltu korvattavaksi esimerkiksi seuraavilla toi-
menpiteillä: 
• Hälytysrahakäytäntöä muutetaan siten, että se kannustaa pelastustoimintaan

osallistuvaa henkilöstöä lähtemään vapaalta hälytyksiin, toimintakyvyn ylläpi-
toon, osaamisen kehittämiseen ja aktiivisuuteen. Käytännössä voidaan puhua
aktivointikorvauksesta.

• Päätoimisen henkilöstön määrän lisääminen, työajan uudet painotukset.
• Päätoimisen henkilöstön työaikojen ja työskentelypisteiden optimointi siten,

että sen avulla on mahdollisuus varmistaa etenkin virka-aikaista pelastustoimin-
nan toimintavalmiutta aikana, jolloin sopimushenkilöstön saatavuus hälytyksiin
on heikointa.

• Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän osittainen uudistaminen.
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• Sopimuspalokunnat jatkavat luonnollisesti entisellään ja todennäköisesti niiden
hälytysmäärät tulevat lisääntymään naapuripaloasemien varmentavien val-
miuksien vuoksi. Sopimuspalokuntatoimintaan kohdistetaan merkittäviä kehit-
tämistoimenpiteitä muutoksessa ja myös pidemmällä aikavälillä.

• Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn, omatoimisen varautumisen ja etenkin tur-
vallisuusviestinnän kehittäminen siten, että on mahdollisuus parantaa ihmisten
omaa toimintakykyä kohdata erilaisia onnettomuuksia ja arjen häiriötilanteita.

Yhtenä lähtökohtana valmistelussa on pyritty myös pitämään sitä, että pelastus-
toimen kuntalaskutus ja siten kuntien kulut eivät tämän uudistuksen vuoksi oleel-
lisesti kasvaisi. Aikataulullisesti on suunniteltu, että varallaoloista luovutaan erilli-
seen suunnitelmaan perustuen lakkauttamalla paloasemakohtaiset ja päivystävän 
palomestarin varallaolot sitä mukaan, kun riittävästi korvaavaa järjestelyä on 
kyetty toteuttamaan. Aikataulutavoitteena on, että jo 1.6.2021 alkaen merkittävä 
osa varallaoloista olisi lakkautettu. 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tiivistys asiasta
- Varallaolo on ollut yksi osa toimintavalmiutta.

- Kiireelliseen pelastustoimintaan liittyvä varallaolo on Suomessa muutoksessa.

- Kiireelliseen pelastustoimintaan liittyvä varallaolo katsotaan työajaksi.

- Kiireelliseen pelastustoimintaan liittyvä varallaolo koskee koko henkilöstöä,

sekä päätoimista henkilökuntaa että sopimushenkilöstöä.

- Kiireellisen pelastustoiminnan varallaolojärjestelmän ylläpitämiseen sisältyy

konkreettinen taloudellinen riski jälkikäteisten palkkasaatavavaatimusten

muodossa.

- Sote-uudistuksen hyvinvointialueeseen siirtymisenaikataulu on vielä avoinna.

- Jokilaaksojen pelastuslaitos tulee esittämään kiireelliseen pelastustoimintaan

liittyvästä varallaolosta luopumista.

- Varallaolojärjestelmän ylläpitämistä kiireellisen pelastustoiminnan osalta ei

voida jatkossa pitää vaihtoehtona.

- Käytännössä tiettävästi kaikki pelastuslaitokset luopuvat varallaolojärjestelyis-

tään jollain aikajänteellä.

Kuntia pyydetään ottamaan kantaa erityisesti esitettyjen vaihtoehtojen A ja B 
välillä. Varallaolojärjestelmän jatkamista pelastustoiminnan kiireellisen valmiuden 
varmistajana ei voida merkittävistä taloudellisista riskeistä johtuen harkita vaka-
valla tavalla. 

Mikäli kunta päätyy lausunnossaan painottamaan mallia A, pyydämme lisäksi otta-
maan kantaa seuraavaan asiaan: 
• Pelastuslaitos käynnistää viipymättä mallin A käyttöönoton yhteydessä val-

mistelut suunnitelmasta, jolla siirrytään asteittain 5 vuoden kuluessa mallin
B-tyyppiseen toimintavalmiusjärjestelyyn.
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• Suunnittelussa huomioitaisiin mallin A käyttöönoton jälkeen saatava tietoai-
neisto toteutuneista toimintavalmiuksista, toimintaympäristön ja alueemme
riskien kehittymisestä sekä kustannusten toteutumisesta tätä jatkosuunnitel-
maa yksityiskohdiltaan valmisteltaessa ja aikanaan toteutettaessa.

• Jatkovalmistelu tehtäisiin tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja pää-
töksentekoon se tulisi aikaisintaan vuoden 2022 talousarvion ja toimintasuun-
nitelman valmistelun yhteydessä.

Mallissa A sopimuspalokunnat jatkavat koko alueella entisellään. Reisjärven hen-
kilöstö on samassa työajassa ja kierrossa Haapajärven henkilöstön kanssa. Muu-
toksen lisäkustannus koko alueelle on kokonaisuudessaan 249.000 euroa.  

Mallissa B paloasemakohtaisista miehistö- ja ryhmänjohtajavarallaoloista 
luovutaan erilliseen suunnitelmaan perustuen, kun riittävä korvaava valmius on 
kyetty luomaan alueelle. Muutoksen lisäkustannus koko alueelle on kokonaisuu-
dessaan 2.000.000 euroa.  

Tulevien ratkaisujen toteuttamisessa eri vaiheissa toimivaltaisia päätöksenteki-
jöitä ovat pelastuslaitoksen johtokunta, Ylivieskan kaupunginhallitus sekä pelas-
tusjohtaja, kukin toimivaltansa rajoissa. Tavoitteena on, että uudistus on johto-
kunnan käsittelyssä 5. maaliskuuta, jonka jälkeen kyetään käynnistämään uudis-
tuksen toteutus. 

Reisjärven kunnan kannalta keskeistä tarkastelussa on 
- asiakasnäkökulma eli nopea avunsaanti hätätilanteessa

- kunnan taloudellinen kantokyky pelastustoimen kustannuksista

- kunnan taloudellinen kantokyky palkkasaavatariskien toteutuessa

- toimintavalmiusmuutoksen seurannaisvaikutukset kokonaisuutena.

Oheismateriaalina 
1. Lausuntopyyntö 28.1.2021

2. Taustamuistio 19.1.2021

3. Yleiskuvaus uudistuksesta

4. Toimintavalmius perusteluosa

5. Toimintavalmiusmalli A

6. Toimintavalmiusmalli B

7. Ennakkovaikutusten arviointi (EVA)

8. Valtuuston iltakouluaineisto, toimintavalmius 2021 esitys ja vaihtoehtomallit

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 
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Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
- Reisjärven kunta kannattaa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen varallaolojärjestel-

män korvaamista toimintavalmiusmallilla A.

- Toimintavalmiusmallin jatkovalmistelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä alueen

kuntien kanssa.

- Toteutuksessa tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (hallituk-

sen esitys eduskunnalle 8.12.2020) ja pelastustoimen siirtyminen tulevien maa-

kunnallisten hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja teki muutetun pohjaehdotuksen. 

Muutettu pohjaehdotus: Reisjärven kunta ei hyväksy kumpaakaan esitettyä mal-
lia 

Perusteet: 
-Valmistelussa ei ole huomioitu sopimuspalokuntalaisten motivaation säilymistä,
lähtövalmiuden nykytason turvaamista harvaanasutulla seudulla, sekä kuntien
tasapuolinen kohtelu ei toteudu turvallisuuden näkökulmasta.

Päätös: Hyväksyttiin muutettu pohjaehdotus. 
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LAUSUNTO TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 
(PÄIVITYS 2020) 

KHALL § 45 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa Toholampi-Lestijärven tuulipuiston 
22.2.2021 ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 18.2.2021 mennessä, jatkettu vastaus-

aika 23.2.2021. Lausuntopyynnön diaarinumero EPOELY/1873/2020. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on selvittää ja arvi-
oida hankkeen ja sen eri vaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset sekä 
lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia ennen päätöksen-
tekoa. YVA on avoin prosessi, johon asukkailla, kansalaisjärjestöillä, eri viranomai-
silla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Asukkaat ja muut asian-
omaiset voivat osallistua hankkeen YVA-menettelyyn ja sitä kautta hankkeen 
suunnitteluun ja siihen liittyvään päätöksentekoon. YVA vaaditaan tuulivoima-
hankkeille, joissa on yli 10 tuulivoimalaa ja yhteisteho on enemmän kuin 45 MW. 

Tuulivoimayhtiö wpd Finland Oy suunnittelee 49 tuulivoimalan suuruisen maatuu-
lipuiston rakentamista Toholammin ja Lestijärven kuntien alueelle seututien 775 
itäpuolelle. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle tullaan rakentamaan tarvittavat ra-
kennus- ja huoltotiet sekä liitynnät alueen sähköverkkoon. Toholampi-Lestijärven 
tuulipuiston tarkoituksena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakunnan 
verkkoon. Hankkeesta on toteutettu v. 2013-2016 ympäristövaikutusten arvioin-
nista annetun lain ja asetuksen mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). 
Samanaikaisesti arvioinnin kanssa on laadittu tuulivoima-alueen osayleiskaavoja, 
jotka ovat hyväksyttyjä ja vahvistettuja seuraavasti: Lestijärvi: Vaasan hallinto-
oikeuden päätös 5.6.2019 NRO 19/0263/3 ja kunnanvaltuuston hyv. 6.7.2017 § 
57, Toholampi: Kunnanvaltuuston hyväksymä 29.5.2017 § 16, Vaasan hallinto-oi-
keuden päätös 17.12.2019 NRO 19/0621/3 ja Korkeimman hallinto-oikeuden pää-
tös 14.5.2020 NRO 115/1/20.  

Nyt käsillä olevassa arviointiohjelman päivityksessä on tarkoitus käydä läpi YVA-
prosessi ja tarkistaa osayleiskaavoja pieniltä osin, koska hankealueen tuulivoima-
loiden kokonaiskorkeutta ja maksimitehoa halutaan voimaloiden tekniikan kehit-
tymisen myötä korottaa. Samalla päivitetään hankkeen sähkönsiirtoa kokonaiste-
hon kasvamisen vuoksi. Uusien sähköasemien sijaintien vuoksi myös hankealuera-
jaus laajenee vähäisissä määrin (arviointiohjelman kuva 2). Tavoitteena on, että 
hankkeen YVA- ja kaavoitusmenettelyn päivitykset saatettaisiin loppuun vuosien 
2020–2021 aikana ja tarvittavien lupien saamisen jälkeen alueen rakentamistyöt 
päästäisiin aloittamaan vuosien 2021–2022 aikana. 

Toholampi-Lestijärven tuulipuisto on osa laajempaa hankekokonaisuutta, jossa 
tuulivoimayhtiö wpd Finland Oy on yhtä aikaa käynnistänyt selvitykset neljän eri 
tuulipuiston rakentamismahdollisuuksista Kannuksen, Toholammin, Lestijärven ja 
Oulaisten alueelle. Näistä Kannuksen tuulipuisto on jo rakentunut. Tuulipuiston 
hankealue sijaitsee Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella, noin 8 kilometriä 
Toholammin keskustasta kaakkoon ja noin 7 kilometriä Lestijärven kirkonkylästä 
luoteeseen.  
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Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavana olevien 
vaihtoehtojen erot liittyvät tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuteen ja kokonaiste-
hoon sekä sähkönsiirtoon. Hanketta varten tarvittavan 110/400 kV -sähkönsiirto-
yhteyksien vaihtoehdot on selvitetty/selvitetään lähtökohtaisissa erillisissä ympä-
ristöselvityksissä. Selvitysten keskeiset tulokset esitetään myös YVA-selostuksessa. 
Lisäksi 400 kV:n voimajohtolinja edellyttää YVA-lain mukaista menettelyä, joka 
laaditaan osana tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiprosessia. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltävät vaihtoehdot:  
Vaihtoehto VE0: Osayleiskaavoissa vahvistettu ja hyväksytty hankevaihtoehto eli 
49 voimalaa, joiden lapapituus on noin 65 metriä, kokonaiskorkeus on enintään 
230 metriä ja maksi-miteho n. 3 MW (yht. 147 MW).  
Vaihtoehto VE0+: 49 voimalaa, joiden lapapituus on enintään 85 metriä, kokonais-
korkeus on enintään 230 metriä ja maksimiteho n. 5,4 MW (yht. 266,9 MW).  
Vaihtoehto VE1: 49 voimalaa, joiden lapapituus on enintään 100 metriä,  
kokonaiskorkeus on enintään 270 metriä ja maksimiteho 8 MW (yht. 392 MW). 

Vaikutuksia syntyy lähinnä voimalan kokonaiskorkeuden ja pyyhkäisyalan kasva-
essa ja sen vuoksi keskeisiä tässä hankkeessa arvioitavia vaikutuksia ovat: vaiku-
tukset meluun, maisemaan, luontoon sekä sosiaaliset vaikutukset. Hankkeen vai-
kutukset ovat osittain pysyviä, osittain väliaikaisia ja osittain vain rakentamisaikai-
sia. Rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti virkistyskäyttöön ja 
liikenteeseen. Pysyviä vaikutuksia aiheutuu muun muassa maisemalle ja linnus-
tolle. 

Oheismateriaalina 
-Lausuntopyyntö Toholampi-Lestijärven tuulipuiston YVA-ohjelmasta
-Hankkeen kuvaus Toholampi-Lestijärven tuulipuisto
-Toholampi-Lestijärven tuulipuiston YVA-ohjelma (päivitys 2020),
linkki aineistoon: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9C10271A-
FA45-415D-BF70-C479F10516D0%7D/164821

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus lausuu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle Toholampi-Les-
tijärven tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskevana Reisjärven 
kunnan lausuntona:  
Toholampi-Lestijärven tuulipuiston vaikutusten arvioinnissa ja rakentamisessa tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota myllyjen rakentamisessa ja sijainnissa niiden vai-
kutuksista ihmisiin, luontoarvoihin, luonnonvara-alueisiin, liikenteellisiin vaikutuk-
siin sekä maisema-alueisiin.  
Reisjärven kunnan alueella on erityisesti huomioitava hankealueen häiriövaikutuk-
set läheisyydessä sijaitsevaan asumiseen, alle 20 km päässä hankealueesta sijait-
seviin hiekka- ja sora-ainesalueisiin, kantatie 58 kohti Reisjärveä sekä arvokkaat 
maisema-alueet. Voimassa olevan Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan 
mukaisesti hankealuetta lähimmät valtakunnalliset maisema-alueet ovat Lestijoki-
laakson maisema-alue ja Reisjärven kulttuurimaisema-alue. Reisjärven Kangasky-
län kulttuurimaisema sijaitsee vain 11 km päässä lähimmästä tuulivoimalasta. 

Päätös: Hyväksyttiin.  (Pykälän jälkeen pidettiin tauko 18.18-18.24) 

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9C10271A-FA45-415D-BF70-C479F10516D0%7D/164821
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9C10271A-FA45-415D-BF70-C479F10516D0%7D/164821


REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä     /   2021 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 22.2.2021 60 14 

POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN ASETTAMINEN JA 
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN  

KHALL § 46 Pääministeri Sanna Marinin hallitus on antanut 8. joulukuuta 2020 esityksensä  
22.2.2021 eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuol-

lon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Ehdotuksen mukaiset hyvin-
vointialueet perustettaisiin lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tuli-
sivat voimaan porrastetusti, hallituksen tavoiteaikataulun mukaisesti osa 1. heinä-
kuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.  

Valmistatuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamiseen, väliaikai-
sen valmistelutoimielimen asettamiseen ja toimeenpanon edistämiseen sote-uu-
distusta koskevan lakikokonaisuuden voimaantulon jälkeen toteutetaan yhteis-
työssä kaikkien Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa. Uu-
distuksen eteenpäin viemiseksi on perustettu POPsote-hanke. Tavoitteena on pa-
rantaa sote-palvelujen saatavuutta ja palvelukokemusta. Kehittämistyötä tehdään 
yhdessä kuntalaisten ja useiden sidosryhmien kanssa. 

Pohjois-Pohjanmaalla uudistukseen valmistautumista on käsitelty POPsote-hank-
keen ohjausryhmissä.POPsoten laajan ohjausryhmän puheenjohtajisto pyytää 
5.2.2021 päivätyllä kuntakirjeellä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntia, 
yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitoksia 
pyydetään esittämään kannanottonsa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väli-
aikaistoimielimen asettamiseen seuraavien asioiden osalta:  

1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin hallitus.

2. Pohjois-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin nimetään ns. perälauta-
mallin mukaan (11 varsinaista ja varajäsentä) alueittain tasa-arvosta annetun lain
mukaisesti seuraavasti:
Oulu: kaksi jäsentä ja varajäsentä
Oulunkaari: yksi jäsen ja varajäsen
Koillismaa: yksi jäsen ja varajäsen
Lakeus: yksi jäsen ja varajäsen
Rannikkoseutu: yksi jäsen ja varajäsen
Oulun eteläinen: yksi jäsen ja varajäsen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: kaksi jäsentä ja varajäsentä
Erityshuoltopiiri: yksi jäsen ja varajäsen
Alueen pelastustoimi: yksi jäsen ja varajäsen

Väliaikaistoimielimen jäsenten tulee varautua käyttämään elokuusta 2021 alkaen 
vähintään 50 % työajastaan väliaikaistoimielimen työhön.  

3. Väliaikaistoimielin aloittaa toimintansa, kun lait ovat tulleet voimaan. Se toimii
kuitenkin sitä ennen väliaikaisena asiantuntijaryhmänä ja valmistelee hyvinvointi-
alueen valmisteluorganisaation perustamista niin, että varsinainen valmistelu voi
käynnistyä heti lakien tultua voimaan. Asiantuntijaryhmä ja lakien voimaantultua
väliaikainen valmistelutoimielin korvaa POPsote-hankkeen työvaliokunnan.
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POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN ASETTAMINEN JA 
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN (JATKOA)  

4. Asiantuntijaryhmän ja lakien voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen
puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin ehdottama jäsen, I varapuheenjohta-
jana Oulun kaupungin ehdottama jäsen ja II varapuheenjohtajana muiden aluei-
den ehdottama jäsen.

Liite 4 Kuntakirje Pohjois-Pohjanmaan kunnille 5.2.2021 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää Reisjärven kunnan kannanottona kuntakirjeen 
johdosta seuraavaa:  

1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin hallitus tai vaihtoehtoisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitus.

2. Pohjois-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin nimetään esitetyn ns. pe-
rälautamallin mukaan (11 varsinaista ja varajäsentä) alueittain tasa-arvosta anne-
tun lain mukaisesti.

Oulun eteläisen alueen kunnanjohtajat ovat 8.2.2021 keskustelussaan päätyneet 
esittämään väliaikaiseen valmistelutoimielimeen Oulun eteläisen alueen varsi-
naiseksi jäseneksi peruspalvelukuntayhtymä Kallion kuntayhtymäjohtaja Johanna 
Patasta ja varajäseneksi peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymäjohtaja 
Tuomas Aikkilaa.  
Kunnanjohtajat esittävät lisäksi, että myös valmistelutoimielimen varajäsenillä 
tulee olla toimielimen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  

3. Väliaikaisen valmistelutoimielimen varsinainen toiminta voi alkaa vasta lakien
voimaantulon jälkeen.

4. Väliaikaisen valmistelutoimielimen II varapuheenjohtajaksi ehdotetaan Johanna
Patasta.

Lisäksi Reisjärven kunta esittää, että POPsote-valmistelun aikana koko maakunnan 
kunnanjohtajille järjestetään säännöllisesti tilaisuuksia valmistelun etenemisestä. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖLLE MAKSETTAVA KORVAUS 

KHALL § 47 Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain  
22.2.2021 28 §:n edellyttämällä tavalla Reisjärven kunnanhallitus nimesi 16.10.2020 § 168 

edustajakseen työsuojelun yhteistoimintaa varten ja Reisjärven kunnan työsuoje-
lupäälliköksi tekninen johtaja Ville Revon 19.10.2020 alkaen.  

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, 
jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työn-
tekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä tarkoituksessa työsuojelu-
päällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työnteki-
jöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä 
toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi. Työsuojelupäällikön 
tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittä-
vän perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin. Repo on vah-
vistanut osaamistaan osallistumalla työsuojelupäälliköille tarkoitettuihin koulutuk-
siin. Kunnanhallituksen 9.8.2016 § 103 päätöksen mukaan työsuojelutoimikunta 
toimii Reisjärven kunnan yhteistoimintaelimenä. Työsuojelupäällikkö toimii sihtee-
rinä ko. toimielimessä. 

Työsuojeluasiat käydään läpi pääsääntöisesti työaikana, mutta työsuojeluasiat voi-
vat tulla ajankohtaiseksi ja käsittelyyn muulloinkin. Työsuojelupäällikön tehtäviin 
kuluva aika vaihtelee vuosittain. Viime aikoina työsuojeluasioiden määrä on kasva-
nut ja tästä johtuen työsuojelupäällikön työ ja vastuu työsuojeluasioiden hoitami-
sessa on lisääntynyt.  

Työsuojelupäällikön korvauksen määrittää työnantaja. Reisjärvellä työsuojelupääl-
likölle maksettava korvaus on ollut pitkään samana eli 84,09 euroa kuukaudessa. 
Vastaavasti työsuojeluvaltuutetuille maksettavasta korvauksesta on säännökset 
työ- ja virkaehtosopimuksissa. Työsuojeluvaltuutetun korvauksen määrä on ollut 
1.8.2020 alkaen 95 euroa ja nousee 1.4.2021 alkaen 96 euroon kuukaudessa.  

Viite: Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
(44/2006) § 26 ja § 28.  
Linkki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044#O2L5P28    

Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että työsuojelupäällikön henkilökohtaisen eri-
koistehtävän lisä on 1.1.2021 alkaen 130,00 euroa kuukaudessa.  

Päätös: Hyväksyttiin. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044#O2L5P28
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TÄYTTÖLUPA PÄIVÄKOTIAVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAISEEN TEHTÄVÄÄN 

KHALL § 48 Tuulenpesän päiväkodissa on 1.2.2021 kirjoilla yhteensä 70 lasta. Päiväkodissa 
22.2.21 työskentelee päiväkodin johtajan lisäksi 13 kasvatusvastuullista henkilöä sekä yksi 

ryhmäavustaja ja yksi päiväkotiavustaja. Tällä hetkellä lapsista alle 3-vuotiaita on 
24. Päiväkoti on avoinna tarpeen mukaan, tällä hetkellä pääsääntöisesti klo
4.45-21.30 välillä. Myös viikonloppuisin on hoidon tarvetta.

Päiväkodissa avattiin 4.1.2021 uusi 21-paikkainen sisarusryhmä. Ryhmässä on tällä 
hetkellä kirjoilla 13 lasta (muutama osaviikkoinen), joista alle 3-vuotiaita on viisi. 
Maaliskuussa ryhmään on tulossa lisää 3 lasta, joista kaksi on täyttänyt juuri 1 
vuoden. Ryhmässä on tuolloin viisi 1-vuotiasta lasta. Alle 3-vuotialla suhdeluku on 
4:1 ja yli kolmivuotiailla 7:1. Ryhmässä on kolme kasvatusvastuullista työntekijää.  

Päiväkotiavustaja ei ole kasvatusvastuullinen työntekijä. Jotta lapsiryhmän toi-
minta on turvallista ja laadukasta, tarvitaan riittävä määrä henkilöstöä.  Koska ryh-
mässä on monta aivan pientä lasta, ryhmään tarvitaan päiväkotiavustaja, joka te-
kee päivittäisiä siivous- ja järjestelytehtäviä, vaatehuoltoa sekä avustaa esimer-
kiksi siirtymätilanteissa. 

Päiväkotiavustajan määräaikainen tehtävä on ajalle 1.3.-6.6.2021. Päiväkotiavus-
taja palkataan sivistystoimen saamalla ns. koronarahalla, jonka ehdot työntekijän 
palkkaaminen täyttää. 

Koska täyttölupa tarvitaan 1.3. mennessä eikä kasvatus- ja koulutuslautakunnan ko-
kousta ole sitä ennen, asia tuodaan suoraan kunnanhallituksen käsittelyyn päiväko-
din johtajan esittämillä ja sivistysjohtajan hyväksymillä perusteilla. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan päiväkotiavustajan määräai-
kaiseen palkkaamiseen ajalle 1.3.-6.6.2021. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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YHTEISTYÖSOPIMUS 2020-2021, ANNI ALAKOSKI 

KHALL § 49 Anni Alakoski on lähettänyt Reisjärven kunnalle yhteistyöesityksen ja pyytää koh- 
22.2.2021 teliaimmin kuluneen kauden yhteistyöllemme jatkoa kilpailukaudelle 2020-2021. 

Alakoski on kirjoilla Reisjärvellä ja edustaa Kainuun Hiihtoseuraa. 

Alakosken päätavoite kaudella 2020-2021 on nousta kansainväliselle tasolle ja va-
kiinnuttaa paikka maajoukkueessa Maailman Cup -kisoissa. Helmikuussa 2021 Ala-
koski mm. edusti Suomen joukkueessa pohjoismaisten lajien maailmancupissa ja 

osallistui maastohiihdon Suomen Cupin kisoihin. Hiihtoon Alakoski panostaa koko-
päiväisesti ja tavoitteena on saavuttaa maailman huippu 2-4 vuoden kuluessa. Lei-
rivuorokausia kaudessa on noin 100 ja budjetti noin 20 000 euroa, lisäksi normaa-
lit asumiskulut. 

Yhteistyöesityksen mukaan Reisjärven kunta saa Anni Alakosken nimen ja kuvan 
käyttöoikeuden kunnan järjestämien tapahtumien yhteydessä ja kunnan imago-
markkinoinnissa. Kunnan nimi/vaakuna tulee Alakosken kilpailu- ja harjoitteluasui-
hin ja mediatilaisuuksissa käytettävään vapaa-ajan asuun.  Kunnan näkyvyys on 
asuissa ollut jo kuluvan kauden ensimmäisestä kilpailusta lähtien. 

Kunnalla ja Anni Alakoskella on ollut yhteistyösopimus kausina 2014-2019, jolloin 
Alakoski edusti Reisjärven Pilkettä. Kaudelle 2019-2020 yhteistyösopimus jatkui 
puolitetulla korvauksella edustettavan hiihtoseuran vaihtuessa. Yhteistyöesityk-
sessä korvausesitys on 1.500 euroa, ja erillisellä sähköpostilla ilmoitettuna 1.250 
edellisvuoden tapaan. Yhteistyöstä laaditaan ns. kolmikantasopimus Alakosken, 
Reisjärven kunnan ja Suomen Hiihtoliiton välillä. Sopimuksen tavoitteena on kun-
nan näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen. Käytännön toteutuksesta päättää 
kuntamarkkinoinnin työryhmä ja korvaus maksetaan menokohdalta 6074 kunta-
markkinointi. 

Valmistelija: kunnanjohtaja´040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen Anni Alakosken kanssa ja 
yhteistyökorvaukseksi 1.250 euroa kaudelle 2020-2021 sekä valtuuttaa kunnan-
johtajan allekirjoittamaan sopimuksen kunnan puolesta. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / MANNOLA 691-401-10-42

KHALL § 50 
22.2.2021 

Kja 

xxx xxxx  hakee poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiseen Reisjärven
Kalajan kylän tilalle Mannola 691-401-10-42 tarkoituksena rakentaa loma-
asunto kotitilasta vuokratulle tontille. 

Liite 5 Poikkeamispäätösehdotus 
Liite 6 Rantakaava Köyhänjärvi 
Liite 7 Virallinen karttaote 
Liite 8 Maanvuokrasopimus 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää kaavoittajan esittämin perustein haetun poik-
keamisen loma-asunnon rakentamiseen tilalle Mannola 691-401-10-42. 

Päätös: Hyväksyttiin. 

Sari Huuskonen klo 18.49-18.51 ja Jarno Saaranen 18.49-18.52. Mikko Kinnunen 
18.53-18.54 poistuivat hetkeksi tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 
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VASTINE HÄIRINTÄILMOITUKSEEN 

KHALL § 51 
22.2.2021 

Khall pj 

Kunnalla on työnantajana työturvallisuuslain 28 §:n, yhdenvertaisuuslain 14 §:n ja 
tasa-arvolain 8 §:n perustuva velvollisuus puuttua luottamushenkilön epäasialli-
seen käytökseen kunnan työntekijää tai työntekijöitä kohtaan. Työturvallisuuslaki 
28 §: ”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai 
vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asi-
asta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan 
poistamiseksi.   

Kuntalain 69 §:n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkai-
den etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä 
tavalla. Kuntalain 85 §:n mukaan luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla. 
Häneen sovelletaan rikoslain virkarikoksia koskevia säännöksiä. Jos luottamushen-
kilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikok-
seen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituk-
sen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta val-
tuustolle.    

xxx kohdistuneesta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta on jätetty
häirintäilmoitus 15.12.2020. Ilmoitettua häirintää tai epäasiallista kohtelua on 
koettu sekä luottamushenkilön, että toisen asianosaisen toimesta. Toimivalta
luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen puuttumisessa on kun-
nanhallituksella ja valtuustolla.   

Kunnanhallitus on pyytänyt asianosaiselta selvityksen tapahtumista. xxx on
toimittanut selvityksen (oheismateriaali) määräaikaan 29.1.2021 mennessä 
kunnanhallituksen puheenjohtajalle.  Reisjärven kunnan hallintosäännön (15 §) 
toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan 
selostuksen pohjalta.  

Oheismateriaali: xxx xxxx selvitys tapahtumista

Valmistelija: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Vedenpää, 050 366 8628 

Puheenjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 

1. päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta

2. merkitsee tiedoksi xxx xxxx vastineen

3. päättää muistuttaa kaikkia hallituksen jäseniä siitä, että luottamushenkilöillä on

velvollisuus toimia kaikissa tilanteissa luottamustehtävän edellyttämällä tavalla

tiedostaen, että luottamushenkilö toimii virkavastuulla ja edustaen työnantajaa

päätöksentekoelimen osana.

4. merkitsee tiedoksi, että asia on käyty läpi ja sovittu asianosaisten kesken

5. päättää, että muihin jatkotoimenpiteisiin ei tilanteessa tarvitse ryhtyä ja asia on

loppuun käsitelty.
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Päätös: Hyväksyttiin. 

Mikko Kinnunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.03. 
Samoin poistuivat Teuvo Nyman ja Kaarlo Paavola klo 19.04. 
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LAUSUNNON PYYTÄMINEN KUNNANHALLITUKSELTA 

TILAPÄINEN VALIOK § 7 Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsitel- 
28.1.2021 tävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä 

järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tar-
koitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Tilapäisen valiokunnan on hankittava 
sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto. 

Päätös: Tilapäinen valiokunta pyytää lausuntoa Reisjärven kunnanhallitukselta 
Ppky Selänteen Kuntayhtymävaltuuston jäsenille annetun omistajaohjauksen nou-
dattamisesta kuntalain 39 §:n 6 kohdan perusteella. 

KHALL § 52 Valtuusto on 15.12.2020 § 99 asettanut kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen 
22.2.2021 valiokunnan selvittämään, nauttivatko Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhty-

mävaltuustoon valitut Reisjärven kunnan edustajat valtuuston luottamusta.   
Tilapäinen valiokunta pyytää Reisjärven kunnanhallitukselta lausuntoa Selänteen 
kuntayhtymävaltuuston jäsenille annetun omistajaohjauksen noudattamisesta 
kuntalain 39 §:n 6 kohdan perusteella. 

Reisjärven kunnanhallitus linjasi 9.1.2020 § 190 kantansa Peruspalvelukuntayh-
tymä Selänteen palvelurakenneuudistukseen. Kunnanhallitus antoi yhtymäval-
tuuston Reisjärven kunnan jäsenille omistajaohjauksen:  

Kunnanhallitus päättää linjata Reisjärven kunnan kannan palvelurakenneuu-
distukseen ja antaa yhtymävaltuuston jäsenille omistajaohjauksena ohjeen 
hyväksyä Ppky Selänteen yhtymähallituksessa 29.10.2020 antama esitys 
palvelurakenneuudistukseksi, pois lukien hammashuolto, jolle haetaan toi-
mipistettä Reisjärveltä. Mikäli päädytään liikkuvaan hammashuollon yksik-
köön, tulee siinä voida tehdä hoitotoimenpiteitä. 

Kunnan omistajaohjauksen tavoitteena oli varmistaa palvelurakennepäätös, jolla 
sekä Reisjärvi että Selänteen jäsenkunnan kokonaisuutena saavuttavat sote-kus-
tannuksissa säästöjä. Omistajaohjaus annettiin 11.11.2020 kirjallisena yhtymäval-
tuuston Reisjärven varsinaisille jäsenille Kaarlo Paavola, Helena Kinnunen ja Teuvo 
Nyman. Vastaanottokuittaukset liitteenä. 

Ppky Selänteen yhtymävaltuustossa palvelurakenneuudistuksen käsittelyssä 
12.11.2020 § 19 tuli Haapajärven esittämänä yhtymähallituksen esityksestä poik-
keava esitys. Äänestyksessä Reisjärven jäsenistä Kaarlo Paavola ja Helena Kinnu-
nen kannattivat kunnan omistajaohjauksen mukaisesti yhtymähallituksen alkupe-
räistä esitystä. Jäsen Teuvo Nyman äänesti vastoin kunnan omistajaohjausta Haa-
pajärven esityksen puolesta. Yhtymävaltuuston päätökseksi tuli Haapajärven esi-
tys. 

Kuntalain 39 § 6 kohdan mukaisesti kunnanhallituksen tehtävänä on vastata kun-
nan toiminnan omistajaohjauksesta. Lisäksi Reisjärven kunnan konserniohjeessa 
konserniohjeen sitovuudesta todetaan:   



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä     /   2021 

pöytäkirjanpitäjä 

Tilapäinen valiokunta 28.1.2021 7 7 
Kunnanhallitus 22.2.2021 69 20 

LAUSUNNON PYYTÄMINEN KUNNANHALLITUKSELTA (JATKOA) 

Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omi-
aan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua toi-
sen omistajan kustannuksella. Kuntayhtymien ohjaukseen konserniohjeita nouda-
tetaan soveltuvin osin. Kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta. 

Kuntalain 46 § mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omis-
tajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimin-
taan. Toimenpiteet voivat liittyä ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edus-
taville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. 

Liite 9   Pöytäkirjanote Khall 9.11.2020 § 190 
Liite 10 kuittaukset Paavola, Kinnunen, Nyman 

 Liite 11  Pöytäkirjanote Kyvalt 12.11.2020 § 19 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa pyydettynä lausuntonaan tilapäiselle valiokunnalle, 
että Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuuston jäsen Teuvo Nyman ei 
ole yhtymävaltuuston kokouksessa 12.11.2020 noudattanut kunnanhallituksen 
kuntalain 39 § 6 kohdan perusteella antamaa omistajaohjausta ja on siltä osin toi-
mineet kunnan tahdon vastaisesti.  

Tiina Nyman teki vastaehdotuksen: Teuvo Nyman on toiminut kunnan tahdon mu-
kaisesti äänestämällä kuntayhtymävaltuuston kokouksessa kunnanvaltuuston vä-
hemmistön näkemyksen mukaisesti. Jarno Saaranen kannatti ehdotusta.  

Puheenjohtaja totesi, että on tehty vastaehdotus, jota on kannatettu. Suoritettiin 
kädennosto äänestys. Pohjaehdotus jaa, vastaehdotus ei. Äänestyksen tuloksena 
Jaa 3 ääntä: Antti Vedenpää, Ulla Pietilä ja Katri Parkkila, vastaehdotus Ei: 2 Tiina 
Nyman ja Jarno Saaranen.  

Päätös: Pohjaehdotus hyväksyttiin. 

Sari Huuskonen (HL 28.1 § 7) poistui esteellisenä paikalta asian käsittelyn ja päätök-
sen teon ajaksi. 

Tiina Nyman jätti eriävän mielipiteen liite 12. 
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KUNTALAISALOITTEET 

KHALL § 53 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja 
22.2.2021 säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi 

palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koske-
vassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi-
menpiteet.  

1. Kuntalaisaloite.fi 21.8.2018 Valtuuston kokousten videostriimaus
Aloitteen käsittely: Ei ole käsitelty.

Aloitteen käsittelyn viiveeseen ovat vaikuttaneet valtuustosalin kalustuksen uusi-
minen, saavutettavuusdirektiivistä seuranneen lainsäädännön toteuttaminen 
(Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) sekä tekniseen toteutuk-
seen vaikuttava Covid 19 -pandemian suojausrajoitteista johtuva valtuustosalin 
väliaikainen istumapaikkojen muutos.  

Valtuuston kokousten mahdollinen striimaus (videointi ja lähettäminen) kuuluu 
valtuuston ratkaistavaksi. 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1) Pyytää hallintotoimen esimieheltä toimenpide-esityksen aloitteen toteutta-

miseksi. Lausunto on toimitettava kunnanhallitukselle 26.4.2021 mennessä.

2) Antaa valtuustolle tiedoksi valtuustoaloitteen johdosta päätetyt toimenpiteet.

Päätös: Hyväksyttiin. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 

KHALL § 54   Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun eikä muunkaan luottamushenkilön aloiteoike 
22.2.2021 desta. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset 

määräykset hallintosääntöön.  

Hallintosäännön 25 §:n mukaan valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita 
kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan valtuuston ko-
kouksessa kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen puheenjohta-
jalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen 
valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähete-
keskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.  

Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-
tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloit-
teista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsi-
tellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuuston päätök-
sellä 27.2.2018 § 7 valtuustoaloitteiden käsittely kunnan toimielimissä saatetaan 
päätökseen 10 vuoden aikana.  

Liite 13 Vuoden 2020 valtuustoaloitteet ja aiemmat keskeneräiset 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus antaa valtuustolle tiedoksi liitteen mukaiset vuonna 2020 
jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden käsittelyt sekä aiemmat valtuustoaloitteet, joi-
den käsittely on kesken ja esittää niiden pitämistä aloiteluettelossa. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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REISJÄRVEN LÄMPÖ OY:N LAINANLYHENNYKSET VUONNA 2020 

KHALL § 55 Valtuuston päätöksellä 17.12.2018 § 73 kunnan kaukolämpö- ja viemärilaitos yhti 
22.1.2021 öitettiin muodostamalla kunnan 100 % omistama tytäryhtiö Reisjärven Lämpö Oy. 

Liiketoiminnan luovutussopimuksella kunnan ko. toimintaan kuuluva omaisuus, 
varat, velat ja vastuut siirtyivät yhtiölle luovutusajankohtana 31.12.2019. Luovu-
tushinnaksi muodostui 2.071.276,16 euroa.   

Luovutussopimuksen (valt 17.12.2018 § 73, liite 7) mukaisesti luovutetun liiketoi-
minnan luovutushinta käsitellään kunnan lainasaatavana ja yhtiön velkana kun-
nalle. Luovutussopimuksen mukaan laina-aika on 21 vuotta, lyhennykset neljän-
nesvuosittain tasaerinä, 25.000 euroa/erä. Luovutussopimukseen sisältyvien 
omaisuuserien euromäärien määrittely vaati useita laskelmia ja tarkennuksia, 
minkä seurauksena luovutussopimukseen perustuvaa luottosopimusta ei voitu 
allekirjoittaa vuoden 2020 alkupuolella. 

Valtuusto myönsi 29.1.2020 § 5 Reisjärven Lämpö Oy:lle yhtiön aloitusvaiheeseen 
355.000 suuruisen markkinaehtoisen lainan  yhtiön korjaussuunnitelmassa yksilöi-
tyihin toimenpiteisiin vuodelle 2020. Lainaerät maksettiin yhtiölle kahdessa erässä 
kesäkuussa ja syyskuussa 2020. Valtuuston päätöksen mukaisesti luoton laina-aika 
on 20 vuotta ja takaisinmaksusta ja korosta sovitaan erillisellä sopimuksella. Lai-
nan lyhennykset ovat kaksi kertaa vuodessa 8.875 euro/erä.  

Reisjärven Lämpö Oy ilmoitti jo vuoden 2020 aikana, ettei se kykene lyhentämään 
lainoja ensimmäisenä vuotena suunnitellulla tavalla ennakoituja suurempien kor-
jausinvestointien vuoksi. Lyhennysvapautushakemusta vuodelle 2020 yhtiö ei ole 
voinut kunnalle toimittaa, koska luovutussopimuksen euromäärän määrittäminen 
kesti odotettua kauemmin.     

Luottosopimuksen viivästymisestä johtuen lainan lyhennykset ovat yhtiöllä mak-
satta vuodelta 2020. Kunnan ja yhtiön kirjanpidossa lainat on merkitty asianmu-
kaisesti kunnan saatavaksi ja yhtiön velaksi.  

Hallintosäännön 77 § mukaan valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja 
muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksy-
misen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista 
rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Reisjärven Lämpö Oy:lle takautuvasti 
vapautuksen lainojen lyhennyksistä vuoden 2020 osalta siten, ettei laina-aika pi-
tene ja  lyhennykset hoidetaan viimeistään lyhennysohjelman viimeisenä vuotena. 
Vuoden 2021 alusta lainojen lyhennykset ovat lainaehtojen mukaisesti.  

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 29.1.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
KHALL § 56 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt  
22.2.2021 virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 

päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytän-
töönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltä-
väksi.” 

 
 Valtuuston kokouksen 29.1.2020 päätökset: 
 § 5 Reisjärven Lämpö Oy:n kaukolämpö- ja viemärilaitoksen kunnostusten rahoit-

taminen 
 § 6 Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja uuden valinta 
 § 7 Kiinteistön Maijalankarimaa 4:11 ostotarjout/ Ilkan Kirja Ay 
 § 8 Nivala-Haapajärven seutu Nihak R.y:n toimintaa ja palveluiden tuottamista 

koskeva yhteistyösopimus 
 
 Päätöksistä ei ole määräajassa jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-

delle, joten päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman. 
 
  Valmistelija: va. hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 29.1.2020 päätökset lail-

lisina täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 11.2.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

KHALL § 57 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt  
22.2.2021 virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 

päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytän-
töönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltä-
väksi.” 

Valtuuston kokouksen 11.2.2020 päätökset: 
§ 14 Hammashuollon tilojen hankinta
§ 15 Talousarviomuutokset vuodelle 2019 – teknisen toimen investoinnit
§ 16 Eron myöntäminen peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakun-
nan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
§ 17 Reisjärven kunnan talouden tasapainottamistyö
§ 18 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Päätöksistä ei ole määräajassa jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
delle, joten päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman. 

Valmistelija: va. hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 11.2.2020 päätökset lail-
lisina täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 31.3.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

KHALL § 58 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt  
22.2.2021 virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 

päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytän-
töönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltä-
väksi.” 

Valtuuston kokouksen 31.3.2020 päätökset: 
§ 24 Valtuustoaloitteiden käsittely
§ 25 Kuntalaisaloitteet
§ 26 Kotimaisten raaka-aineiden käyttö elintarvikehankinnoissa
§ 27 Tilapäisen valiokunnan esitys valtuustolle
§ 29 Varhaiskasvatuksen virkojen ja toimien lakkauttaminen
§ 30 Varhaiskasvatuksen virkojen ja toimien perustaminen
§ 31 Kunnanjohtajan viran täyttäminen

Päätöksistä ei ole määräajassa jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
delle, joten päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman. 

Valmistelija: va. hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 31.3.2020 päätökset lail-
lisina täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 27.5.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
KHALL § 59 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt  
22.2.2021 virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 

päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytän-
töönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltä-
väksi.” 

 
 Valtuuston kokouksen 27.5.2020 päätökset: 
 § 37 Linjaus BBS – bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakeomistuksesta 
 § 38 Kunnanjohtajan johtajasopimus 
 § 39 Talousarviomuutos Niemenkartanon investointihankinnat 
 § 40 Keskustan katujen yleissuunnitelma 
 § 41 Kirkkotien peruskunnostus 
 § 42 Reisjärven kunnan uusien edustajien valinta Ppky Selänteen kuntayhtymähal-

litukseen 
 § 43 Reisjärven kunnan talouden tasapainottamistyö 
 § 44 peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja 

arviointikertomus vuodelta 2019 
 § 45 Ppky Selänteen investointimäärärahan lisäys vuodelle 2020 
 § 46 Metsän myynti ja hoitotoimenpiteet 2020 
 § 47 Viljamäen vuokra-asuntojen kunnostus 
 
 Päätöksistä ei ole määräajassa jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-

delle, joten päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman. 
 
  Valmistelija: va. hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 27.5.2020 päätökset lail-

lisina täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 16.6.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

KHALL § 60 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt  
22.2.2021 virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 

päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytän-
töönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltä-
väksi.” 

Valtuuston kokouksen 16.6.2020 päätökset: 
§ 53 Vuoden 2019 tilinpäätös
§ 54 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
§ 55 Arviointikertomus vuodelta 2019
§ 56 Talouden ja toiminnan osavuosiraportti 31.3.2020
§ 57 Reisjärven kunnan hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2019
§ 58 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen muuttaminen
§ 59 Kirkkotien peruskunnostus
§ 60 Omatoimikirjaston perustaminen

Päätöksistä ei ole määräajassa jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
delle, joten päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman. 

Valmistelija: va. hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 16.6.2020 päätökset lail-
lisina täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 10.9.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

KHALL § 61 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt  
22.2.2021 virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 

päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytän-
töönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltä-
väksi.” 

Valtuuston kokouksen 10.9.2020 päätökset: 
§ 65 Teknisen johtajan irtisanoutuminen
§ 66 Teknisen johtajan viran täyttäminen
§ 67 Kehitys- ja talouspäällikön viran täyttäminen
§ 68 Talouden ja toiminnan osavuosiraportti 30.6.2020

Päätöksistä ei ole määräajassa jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
delle, joten päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman. 

Valmistelija: va. hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 10.9.2020 päätökset lail-
lisina täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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KUNNANJOHTAJAN TIEDOTUSASIAT 

KHALL § 62 Kunnanjohtaja käyttää puheenvuoron ajankohtaisista asioista. 
22.2.2021 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 22.2.2021 33-62 80

Kunnanhallitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

33-35, 44-45,51-54, 56-62

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin

ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

36-43, 46-49,55

HL 48 §: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

36-43, 46-49,55

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 25.2.2021.

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 81
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

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

KHALL 22.2.2021 § 40, LIITE 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KESÄTYÖSETELI 2021 

Käyttötarkoitus 

Nuorten kesätyösetelin tarkoituksena on  edistää reisjärvisten nuorten työllistymistä ja kannustaa 

yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätyöntekijöiksi. Päätös kunnanhallitus 22.2.2021 § 40. 

Kesätyöseteli nuorelle 

Jos olet reisjärvinen vuonna 2002 – 2006 syntynyt (15-19 -vuotias) nuori, sinulla on mahdollisuus 
saada kesätyöseteli. 

Toimi näin: 
• tulosta kesätyöseteli kunnan kotisivuilta www.reisjarvi.fi tai nouda kunnantalon neuvonnasta

o lisätieoja puh. 040 3008 111
• etsi kesätyöpaikka yrityksestä, yhdistyksestä tai kotitaloudesta
• tai työllistä itsesi 4H-yrittäjänä tai oman yrityksen kautta
• tehkää työnantajan kanssa työsopimus, jossa työsuhteen kesto on vähintään

kaksi (2) viikkoa ajalla 1.5.-31.8.2021
• anna kesätyöseteli työnantajalle

Huomioithan, että voit saada vain yhden kesätyösetelin vuonna 2021. 

Kesätyöseteli työnantajalle 

Yritys, yhdistys tai kotitalous, joka 

• työllistää reisjärvisen vuonna 2002-2006syntyneen nuoren
• vähintään kahdeksi (2) viikoksi ajalla 1.5.-31.8.2021
• maksaa nuorelle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vastaa työnantajavelvoitteista
• työnantajana ei saa nuoren työllistämiseen muuta tukea.

Työnantaja saa kesätyösetelin nuorelta työsopimuksen laatimisen yhteydessä. 
Työnantaja toimittaa Reisjärven kuntaan kesätyösetelin ja jäljennöksen työsopimuksesta työsuhteen 
päättymisen jälkeen, viimeistään 31.10.2021 mennessä. Merkinnällä ”kesätyöseteli 2021”. 

Kesätyöllistämistuki maksetaan työnantajalle 31.12.2021 mennessä. 

Reisjärven kunnanhallitus 

 REISJÄRVEN KUNTA 
Y-tunnus 0189458-3

 Reisjärventie 8 
 85900 Reisjärvi 

      Kesätyöntekijän nimi:     

KESÄTYÖSETELI 2021

Tämä seteli oikeuttaa saamaan 250 € 
korvauksen reisjärvisen 15-19 -vuotiaan 
nuoren kesätyöllistämisestä ajalla      
1.5.-31.8.2021.  

http://www.reisjarvi.fi/
mailto:reisjarvi@reisjarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi
http://www.reisjarvi.fi/


KHALL 22.2.2021 § 41, LIITE  2





Kuntakirje Pohjois-Pohjanmaan kunnille  5.2.2021 

Valmistautuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamiseen, väliaikaisen 

valmistelutoimielimen asettamiseen ja toimeenpanon edistämiseen sote-uudistusta koskevan 

lakikokonaisuuden voimaantulon jälkeen 

Arvoisat vastaanottajat 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on antanut 8. joulukuuta 2020 esityksensä eduskunnalle 

hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 

järjestämisen uudistamisesta. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin lakien 

hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat voimaan porrastetusti, hallituksen 

tavoiteaikataulun mukaisesti osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtäminen 1.1.2023 

hyvinvointialueille edellyttää aktiivista valmistelua heti lakien voimaantulon jälkeen, jotta 

palvelutuotanto kyetään turvaamaan heti vuoden 2023 alusta. Tämän johdosta ehdotetaan, että 

hyvinvointialueesta annettavan lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudellisina 

yhteisöinä perustetaan 1. päivänä heinäkuuta 2021. Tämän ajankohdan ja 1. päivä maaliskuuta 2022 

välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi väliaikainen valmistelutoimielin. 

Hyvinvointialueen monijäseninen väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen 

toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto olisi valittu. 

Käytännössä väliaikaisen valmisteluelimen toimikausi olisi noin kahdeksan kuukautta. Valtio 

myöntäisi voimaanpanolain 15§ perusteella hyvinvointialueille valtionavustusta niiden toiminnan ja 

hallinnon käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022. 

Hyvinvointialueen kuntien (määritelty voimaanpanolain 6§ maakuntajako), perusterveydenhuollon 

ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen 

pelastustoimen on sovittava välittömästi lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen 

kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimet. Voimaanpanolain 8§ 2. 

momentin mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten 

viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. 

Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.  

Mikäli osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimen asettamisesta kahden 

kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa valmistelutoimielimen. 

Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä jäsenet ovat lakisesityksen voimaanpanolain 

8§ 3. momentin mukaan seuraavasti alueen suurimman sairaanhoitopiirin vastatessa 

valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta: 

- alueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet yhteensä

seitsemän jäsentä

- sairaanhoitopiiri yhteensä kaksi jäsentä

- erityishuoltopiiri yksi jäsen

- alueen pelastustoimi yksi jäsen

- sekä jokaiselle varajäsen

KHALL 22.2.2021 § 46, LIITE 4



Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a 

§:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta on säädetty voimaanpanolain 10§ ja ne 

liittyvät mm. hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirtosuunnitelmaan, toiminnan ja hallinnon 

järjestämisen valmisteluun sekä vuosien 2021 ja 2022 talousarvioista päättämiseen. 

Valmistelutoimielimen toimivaltaa on rajattu siten, että se voi tehdä määräaikaisia virka- ja 

työsopimuksia sekä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain vuoden 2023 loppuun saakka.  

 

Uudistuksen täytäntöönpanoa varten hyvinvointialueelle voidaan perustaa poliittinen seurantaryhmä.  

 

Uudistuksen valmistelu Pohjois-Pohjanmaalla 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä kaikkien Pohjois-

Pohjanmaan kuntien ja sote-organisaatioiden kanssa. Palvelujen uudistamista varten haettiin sosiaali- 

ja terveysministeriöltä valtionavustusta, jota saatiin Pohjois-Pohjanmaalle 13,6 miljoonaa euroa. 

Omarahoituksen kanssa POPsote-hankkeen kokonaisbudjetiksi tulee 15,8 miljoonaa euroa. 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman osuus tästä on 4,9 miljoonaa ja rakenneuudistushankkeen 10,9 

miljoonaa euroa. 

Alueellisen hanketyön perustana käytetään kuuden alueen sekä yhteisten palveluiden mallia eli 

Oulu, Oulunkaari, Koillismaa, Lakeus, Rannikkoseutu ja Oulun eteläinen. 

Kehittämistyötä tehdään useassa eri työryhmässä. Valmistelua linjaavat ja ohjaavat 

luottamushenkilöistä koostuvat laaja ja suppea poliittinen ohjausryhmä sekä valmistelua seuraavat 

alueelliset poliittiset seurantaryhmät. Laajaan ohjausryhmään kuuluvat myös Pohjois-Pohjanmaan 

kuntajohtajat, pelastustoimen edustajat sekä sidosryhmien edustajat. 

Suppea poliittinen ohjausryhmä esitti 22.12.2020 laajalle poliittiselle ohjausryhmälle, että se antaa 

suppealle poliittiselle ohjausryhmälle valtuudet käynnistää valmistelun Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointialueen valmisteluorganisaation asteittaiseksi rakentamiseksi. Laaja poliittinen 

ohjausryhmä hyväksyi 22.12.2020 hankkeen mahdollisen laajentamisen kuitenkin niin, että 

valmistelu valmisteluorganisaation asteittaiseksi rakentamiseksi käsitellään kuntakokouksessa ennen 

hankkeen ohjausryhmien päätöksentekoa ja toimeenpanoa. Samalla suppea poliittinen ohjausryhmä 

valtuutti työvaliokunnan puheenjohtajan käynnistämään neuvottelut väliaikaistoimielimen 

muodostamiseksi. Kysymys ei ole ennakoivasta uudistuksen toimeenpanosta, vaan 

valmistautumisesta mahdollisimman ripeään valmistelun käynnistämiseen lakien voimaantulon 

jälkeen. 
 

Laajan poliittisen ohjausryhmän puheenjohtajisto on kutsunut koolle sote-uudistuksen valmisteluun 

liittyvän kuntakokouksen 28.1.2020 klo 13.00-16.00 (Teams). Kuntakokoukseen on kutsuttu 

kunnan/kaupunginjohtajat, kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajisto, sote-toimielinten 

puheenjohtajisto, ryhmäpuheenjohtajat, suppean ja laajan poliittisen ohjausryhmän 

luottamushenkilöt, alueen sote-organisaatioiden virkamiesjohto sekä alueen pelastuslaitosten johtajat 

ja pelastuslaitosten johtokuntien puheenjohtajistot. Ko. tilaisuudessa esiteltiin kansallisen 

uudistuksen tilanne ja Pohjois-Pohjanmaan varautuminen hyvinvointialueen perustamiseen. 

 

 

 



Esitys väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta 

Edellä kerrottuun valmisteluun perustuen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntia, 

yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitoksia pyydetään 

esittämään kannanottonsa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaistoimielimen 

asettamiseen seuraavien asioiden osalta: 

1. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus. 

 

2. Pohjois-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin nimetään ns. perälautamallin mukaan 

(11 varsinaista ja varajäsentä) alueittain tasa-arvosta annetun lain mukaisesti seuraavasti: 

o Oulu: kaksi jäsentä ja varajäsentä 

o Oulunkaari: yksi jäsen ja varajäsen 

o Koillismaa: yksi jäsen ja varajäsen 

o Lakeus: yksi jäsen ja varajäsen 

o Rannikkoseutu: yksi jäsen ja varajäsen 

o Oulun eteläinen: yksi jäsen ja varajäsen 

o Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: kaksi jäsentä ja varajäsentä 

o Erityshuoltopiiri: yksi jäsen ja varajäsen 

o Alueen pelastustoimi: yksi jäsen ja varajäsen  

Väliaikaistoimielimen jäsenten tulee varautua käyttämään elokuusta 2021 alkaen vähintään 

50 % työajastaan väliaikaistoimielimen työhön. 

3. Väliaikaistoimielin aloittaa toimintansa, kun lait ovat tulleet voimaan. Se toimii kuitenkin sitä 

ennen väliaikaisena asiantuntijaryhmänä ja valmistelee hyvinvointialueen 

valmisteluorganisaation perustamista niin, että varsinainen valmistelu voi käynnistyä heti 

lakien tultua voimaan. Asiantuntijaryhmä ja lakien voimaantultua väliaikainen 

valmistelutoimielin korvaa POPsote-hankkeen työvaliokunnan. 

 

4. Asiantuntijaryhmän ja lakien voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen 

puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin ehdottama jäsen, I varapuheenjohtajana Oulun 

kaupungin ehdottama jäsen ja II varapuheenjohtajana muiden alueiden ehdottama jäsen. 

 

Väliaikaistoimielimen puheenjohtaja toimisi samalla valmistelua johtavana viranhaltijana ja erillistä 

muutosjohtajaa ei nimettäisi. 

 

Lisäksi kuntia, yhteistoiminta-alueita, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiiriä sekä pelastuslaitoksia 

pyydetään esittämään edustajansa väliaikaistoimielimeen em. kokoonpanon mukaisesti. Ehdotus 

tulee toimittaa POPsote-hankkeen työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luomalle 28.2.2021 

mennessä sähköpostitse (kirjaamo@ppshp.fi). Ehdotuksessa tulee olla alueen priorisoimassa 

järjestyksessä varsinaiseksi ja varajäseneksi sekä mies- että naisehdokas. 

POPsoten laajan ohjausryhmän puheenjohtajisto 

 

 

Jussi Ylitalo   Risto Heinonen Mika Pietilä 

 

Esa Aalto  Ahti Moilanen 



REISJÄRVEN KUNTA 

Rakennuspaikka 
Kunta 
Kaupunginosa / kylä 
RN:o 
Tilan nimi 
Rakennuspaikan osoite 
Pinta-ala 

Reisjärvi 
Kalaja 
691-401-10-42 
Mannola 
2000 m²

Rakennustoimenpide Loma-asunnon rakentaminen 

Kaavoitustilanne Köyhänjärven rantaosayleiskaava 

Selostus poikkeamisesta Rakennuspaikan perustaminen Köyhänjärven rantaosayleiskaavan MY-
1 alueelle tilalla Mannola 

Liitteet Maanvuokrasopimus, ARK pääpiirrokset rakennuksesta, naapurien kuu-
leminen, poikkeamislupahakemus, karttaote, kaavakartta  

Hakemuksen perustelut 
Tarkoituksena rakentaa 45m² loma-asunto kotitilasta vuokratulle tontille 
10-42-L1 n.2000m². Tontin tarkoituksenmukainen rakentaminen ja käyt-
tö.

Lausunnot ja naapurien 
kuuleminen 

Naapureilla ei ole huomauttamista asian johdosta. 

PÄÄTÖSEHDOTUS 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen kaavoittajan esittämin 
perustein.  

Kaavoittajan perustelut:  
Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttami-
selle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 
Ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. 
Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta eri-
tyisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistys-
tarpeiden turvaamista. 
Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen 
eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Emätilatarkastelun perusteella poikkeaminen on mahdollista myöntää. 

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171§, 173§, 174§ 

Valmistelija tekninen johtaja Ville Repo 040 3008 250 

Maksu 400€, hakija hoitanut itse naapurien kuulemisen. 

PÄÄTÖS Khall 22.2.2021 

Voimassaolo ja 
jatkotoimenpiteet 

Päätös on voimassa 26.2.2023
Ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava 
rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. 
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Poikkeamispäätös 

Päätöspäivä 
26.2.2021



REISJÄRVEN KUNTA Poikkeamispäätös 

Päätöspäivä 
26.2.2021 

Päätöksen antopäivä Julkipanon jälkeen 26.2.2021 

Valitusosoitusteksti Valitusviranomainen: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Isokatu 4 
90100 OULU 
(PL189, 90101 OULU) 

Valitusaika: 30 päivää 

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäi-
vänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta 
tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta 
kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa 
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mai-
nitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä 
tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa ve-
dota. 
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REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 

pöytäkirjanpitäjä  

Kunnanhallitus 9.11.2020 316     13

LINJAUS PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PALVELURAKENNEUUDISTUKSEEN 

KHALL § 190 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien erittäin tiukka taloustilanne on 
9.11.2020 jäsenkuntien toimesta edellyttänyt kuntayhtymältä tiukkaa talouskuria sekä ta-

loudellisia tasapainottamistoimenpiteitä. Jäsenkuntien mukaan Kuntayhtymän 
toimintaa tulee tehostaa ja samalla huolehtia lähipalvelujen järjestämisestä kus-
tannustehokkaasti. 

Kuntayhtymähallitus päätti 26.8.2020 § 107 käynnistää taloudellisista ja tuotan-
nollisista syistä johtuen koko kuntayhtymää koskevat yhteistoimintaneuvottelut. 
Jäsenkuntien taloudellisen tilanteen ja kuntayhtymän toiminnan ja rakenteiden 
uudelleenjärjestelyjen vuoksi yhteistoimintamenettely käytiin koko kuntayhtymän 
alueella. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena oli saada vähintään 1,8 miljoo-
nan euron vuotuinen pysyvä kustannussäästö, joka rakentuu palveluverkkoa ja -
rakennetta koskevilla toimenpiteillä.  

FCG:n laatiman palvelurakennemuutosesityksen kustannusvaikutukset on arvioitu 
kunnittain. Lisäksi on selvitetty esityksen henkilöstövaikutukset, laadittu ennakko-
vaikutusten arviointi (EVA) ja huomioitu Pyhäjärven neuvostojen yhteislausunto 
sekä Haapajärven vanhus- ja vammaisneuvoston lausunto. 

Oheismateriaalina oleva kuntayhtymänhallituksen 29.10.2020 esitys yhtymäval-
tuustolle sisältää esityksen palvelurakenteen muuttamisesta.  
Esitetty tarkoittaisi Reisjärvelle kustannussäästöjä +94.237 euroa vuodelle 2021, 
+240.481 euroa vuodelle 2022 ja +251.598 euroa vuodelle 2023. Säästöt on las-
kettu ilman investointikuluja.

Haapajärvi teki yhtymähallituksessa oheismateriaalina olevan vaihtoehtoiset esi-
tyksen. Kuntayhtymäjohtaja esitteli Reisjärven valtuuston iltakoulussa 3.11.2020 
Haapajärven esityksen kustannusvaikutukset.  
Haapajärven vaihtoehtoinen esitys tarkoittaisi Reisjärvelle lisäkustannuksia ny-
kyiseen verrattuna -506.842 euroa vuodelle 2021, -490.981 euroa vuodelle 2022 
ja -489.014 euroa vuodelle 2023. 

Kun huomioidaan Reisjärven kunnan nykyinen taloudellinen tilanne, kuntayhty-
män esittämä lisämaksu 720.000 euroa vuodelle 2020, kuntayhtymän esittämä 
300.000 euron lisäys ensi vuoden talousarvioon sekä Haapajärven vaihtoehtoinen 
esitys, Reisjärven kunta ei tule selviytymään.  

Vuosille 2020-2023 hyväksytyllä talouden tasapainottamisohjelmalla kunta hakee 
1 milj. euron säästöjä omasta toiminnastaan. Tämän lisäksi kunta tarvitsee noin 
745.000 euron lisäsäästöt, ilman edellä mainittua 720.000 euron lisälaskua ja ensi 
vuodelle ennakoitua 660.000 euron kustannusten nousua Selänteen palveluissa.   

KHALL 22.2.2021 § 52, LIITE 9



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 

  
  pöytäkirjanpitäjä  
  
 

Kunnanhallitus    9.11.2020  317                   13 
 
 
 

 
LINJAUS PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PALVELURAKENNEUUDISTUKSEEN 
 
 

Tilannekuva laskelmana, ilman em. Selänteen ja Haapajärven esityksiä: 
Nykyinen katettava alijäämä     -1.745.000  
Kunnan oma tasapainotusohjelma 2021-2023   1.000.000 
Katettavaa alijäämää jäljellä               -745.000 
Kunnan tilinpäätös 2020 ennuste           300.000 
Selänteen lisämaksu vuodelle 2020            -720.000 
Selänteen talousarvioesitys, lisäys vuoteen 2020      -660.000 
Tasapainotustarve nykyisen lisäksi    -1.825.000 

 
 1,8 milj. euron tasapainotustarpeen kattaminen kunnan oman toiminnan sopeu-

tustoimilla on täysin mahdotonta. Tasapainotustarve saataisiin katettua esimer-
kiksi +4,0 %-yksikön tuloveron korotuksella, jolloin kunnan veroprosentti nousisi 
26,50 %:iin. Veroprosentin korotus pelastaa vain yhdet alijäämät eikä muutoin-
kaan tue kuntalaisten ostovoimaa eikä lisää kunnan vetovoimaisuutta.  

 
 Reisjärven kuntastrategiaan on kirjattu yksiselitteiseksi tavoitteeksi kunnan säily-

minen itsenäisenä. Kunnan tulevaisuuden turvaamiseksi on Ppky Selänteen talout-
ta on saatava kuriin nopeasti. Tästä syystä esitetyistä vaihtoehdoista Ppky Selän-
teen yhtymähallituksen palvelurakenneuudistusesitys on hyväksyttävissä.  
 
Oheismateriaalina  
Selänteen esitys Kyhall 29.10.2020 
Selänteen esitys Kustannusvaikutukset kunnittain_Kyhall 29.10.2020 
Haapajärven esitys Kyhall 29.10.2020 
Haapajärven esityksen vaikutusarviointia_Rj iltakoulu 3.11.2020 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää linjata Reisjärven kunnan kannan palveluraken-
neuudistukseen ja antaa yhtymävaltuuston jäsenille omistajaohjauksena ohjeen 
hyväksyä Ppky Selänteen yhtymähallituksessa 29.10.2020 antama esitys palvelu-
rakenneuudistukseksi, pois lukien hammashuolto, jolle haetaan toimipistettä Reis-
järveltä. Mikäli päädytään liikkuvaan hammashuollon yksikköön, tulee siinä voida 
tehdä hoitotoimenpiteitä. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE

Kuntayhtymähallitus § 139
Kuntayhtymävaltuusto § 19

Palvelurakenneuudistus

120/00.01.02/2020

KYHALL § 139 Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vai kut-
ta neet heikko suhdannetilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, val tion ta lou-
den tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien tehtävien ja velvoitteiden li sää mi-
nen, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten asteittainen nousu. Näistä
syis tä kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet säästöjä ja te hos-
ta neet toimintaansa.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien erittäin tiukka ta lous ti lan-
ne edellyttää jatkossakin kuntayhtymältä tiukkaa talouskuria ja myös ta lou-
del li sia tasapainottamistoimenpiteitä. Kuntayhtymän toimintaa tulee te hos-
taa ja samalla huolehtia lähipalvelujen järjestämisestä kus tan nus te hok kaas-
ti.

Kuntayhtymähallitus päätti 26.8.2020 § 107 käynnistää taloudellisista ja
tuo tan nol li sis ta syistä johtuen koko kuntayhtymää koskevat yh teis toi min ta-
neu vot te lut. Jäsenkuntien taloudellisen tilanteen ja kuntayhtymän toiminnan
ja rakenteiden uudelleenjärjestelyjen vuoksi yhteistoimintamenettely käy-
dään koko kuntayhtymän alueella. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena
oli saada vähintään 1,8 miljoonan euron vuotuinen pysyvä kustannussäästö,
jo ka rakentuu palveluverkkoa ja -rakennetta koskevilla toimenpiteillä.

Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta päätti 7.9.2020 aloittaa yh teis toi min ta-
me net te lyn eli yhteistoimintaneuvottelut. Samalla toimikunta päätti, että
neu vot te lut käydään kuntayhtymän viranhaltijajohdon ja työntekijöiden
edus ta jien välillä ja että neuvottelujen lopputulos käsitellään yh teis työ toi mi-
kun nan kokouksessa.

Neuvotteluja käytiin seitsemänä päivänä ajalla 7.9. - 16.10.2020. Neu vot te-
lu jen lopputulosta käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa 21.10.2020. Yh teis-
työ toi mi kun ta päätti tuolloin, että yhteistoimintaneuvottelut on käyty L
työn an ta jan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa mukaisesti
ja työnantaja on täyttänyt yt-lain edellyttämän yhteistoimintavelvoitteen.
Yh teis työ toi mi kun ta totesi myös, että neuvottelut päättyivät erimielisinä.

Liitteinä palvelurakennemuutosesityksen kustannusvaikutukset kunnittain,
sel vi tys esityksen henkilöstövaikutuksista, EVA (ennakkovaikutusten ar-
vioin ti) konsultin tekemästä palvelurakennemuutosesityksestä, Pyhäjärven
neu vos to jen yhteislausunto sekä Haapajärven vanhus- ja vam mais neu vos-
ton lausunto.

(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kuntayhtymähallitus § 139 29.10.2020
Kuntayhtymävaltuusto § 19 12.11.2020

Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että
kun ta yh ty män palvelurakennetta muutetaan seuraavasti;

 1. Kuntayhtymän akuuttivuodeosastotoiminta keskitetään Pyhäjärven 25
paik kai seen vuodeosastoon. Muutos aloitetaan 1.1.2021 alkaen. Haa pa jär-
ven vuodeosaston toiminta päättyy 31.5.2021 mennessä.

 2. Kuntayhtymän lääkäripäivystys keskitetään Haapajärvelle. Muutos edel-
lyt tää uusien tilojen tekemistä ja valmistumista Haapajärvelle.

 3. Kuntayhtymän arviointipaikat keskitetään Reisjärven 12 paikkaiseen ar-
vioin ti yk sik köön. Muutos aloitetaan 1.1.2021 alkaen. Haapajärven ar vioin-
ti yk si kön toiminta päättyy 31.5.2021 mennessä. Pyhäjärven arviointia tar-
vit se vat asiakkaat ohjataan Reisjärven arviointiyksikköön 1.1.2021 alkaen. 

 4. Kuntayhtymän vuorohoitopaikat järjestetään omana toimintana, os to pal-
ve lu na/pal ve lusete lil lä ja perhehoitona.

 5. Reisjärven kunnan ennaltaehkäisevä suun ja hampaiden terveydenhuolto
hoi de taan pääsääntöisesti liikkuvalla hammashoitoyksiköllä 1.1.2021 al-
kaen. Muut suun ja hampaiden terveydenhuollon palvelut järjestetään Reis-
jär ven kuntalaisille Haapajärven hammashoitolassa 1.1.2021 alkaen. Muu-
tos edellyttää uusien hammashoitolan tilojen tekemistä ja valmistumista
Haa pa jär vel le myöhemmin.

 6. Välinehuolto keskitetään Haapajärvelle. Muutos edellyttää uusien tilojen
te ke mis tä ja valmistumista Haapajärvelle.

 7. Lääkekeskusten toiminta loppuu ja Pyhäjärvelle jää osastofarmasia. Muu-
tos tapahtuu 31.5.2021 mennessä.

 8. Kuntayhtymän kotihoitoa ja kotisairaalatoimintaa vahvistetaan 6 sai raan-
hoi ta jal la ja 4 lähihoitajalla. Toteuttaminen aloitetaan 1.12.2020 alkaen.

 9. Kuntayhtymän varahenkilöstöpankkia kasvatetaan 5 sairaanhoitajalla ja 5
lä hi hoi ta jal la. Toteuttaminen aloitetaan 1.12.2020 alkaen. 

Päätös: Jäsen Jari Nahkanen teki pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen.

 Kuntayhtymän palvelurakennetta muutetaan seuraavasti:

1. Kuntayhtymän akuuttivuodeosastotoiminta keskitetään pääosin Py hä jär-
ven 25 paikkaiseen vuodeosastoon.

 2. Kuntayhtymän lääkäripäivystys keskitetään Haapajärvelle. Muutos edel-
lyt tää uusien tilojen tekemistä ja valmistumista Haapajärvelle.

 3. Haapajärvellä akuuttivuodeosasto- ja arviointiyksikön toiminta alkaa 15
paik kai sel la hybridiosastolla tai vaihtoehtoisesti arviointiyksikkö jatkaa ny-
kyi sel lään.

 4. Reisjärvellä akuuttivuodeosasto- ja arviointiyksikön toiminta alkaa 15
paik kai sel la hybridiosastolla. Kiireetön lääkäripäivystys toteutetaan Reis jär-
vel lä viitenä päivänä viikossa.

 5. Kuntayhtymän vuorohoitopaikat järjestetään omana toimintana, os to pal-
ve lu na/pal ve lusete lil lä ja perhehoitona.

 6. Kuntayhtymän suun ja hampaiden terveydenhuollon palvelut järjestetään



PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
SELÄNNE
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Kuntayhtymähallitus § 139 29.10.2020
Kuntayhtymävaltuusto § 19 12.11.2020

kun nit tain.
 7. Välinehuolto keskitetään Haapajärvelle. Muutos edellyttää uusien tilojen

te ke mis tä ja valmistumista Haapajärvelle.
 8. Lääkekeskusten toiminta loppuu ja Pyhäjärvelle jää osastofarmasia. Muu-

tos tapahtuu 31.05.2021 mennessä.
 9. Kuntayhtymän kotihoitoa ja kotisairaalatoimintaa vahvistetaan tar vit ta-

val la määrällä sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Toiminta aloitetaan
01.12.2020.

 10. Kuntayhtymän varahenkilöstöpankkia kasvatetaan 5 sairaanhoitajalla ja
vii del lä lähihoitajalla. Toteuttaminen aloitetaan 01.12.2020.

 Jäsen Veikko Ekman kannatti ehdotusta.

 Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys
puheenjohtaja teki äänestysesityksen. Ne jotka kannattavat kuntayhtymän
johtajan tekemää pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
jäsen Jari Nahkasen esitystä äänestävät EI.

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA ääniä yhteensä 5
(Tikanmäki, Kinnunen, Kauranen, Tilli, Jussinniemi) ja EI ääniä yhteensä 4
(Ekman, Savola, Kukkola, Tenkula).

 Äänestyksen perusteella kuntayhtymän johtajan tekemä pohjaehdotus
hyväksyttiin päätökseksi.

 Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja oli paikalla asiantuntijana
tämän asian käsittelyn ajan. 

 Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi saapui asian käsittelyn
aikana klo 9.17.

 Asian käsittelyn aikana pidettiin neuvottelutauko klo 9.57 - 10.08. Jäsen
Jari Nahkanen poistui neuvottelutauon aikana klo 10.01. Neuvottelutauon
jälkeen todettiin läsnäolevat jäsenet. Varajäsen Mauri Tenkula saapui
kokoukseen klo 10.08.

KYVALT § 19 

Päätös:  Keskustelun aikana Esko Peltoniemi esitti Haapajärven esityksenä
seuraavaa:

 Haapajärven esitys Selänteen palvelurakenteen muutoksista:
 1. Kuntayhtymän akuuttivuodeosastotoiminta keskitetään pääosin

Pyhäjärven 25 paikkaiseen vuodeosastoon 01.01.2021 alkaen.
 2. Kuntayhtymän lääkäripäivystys keskitetään Haapajärvelle. Muutos
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Kuntayhtymähallitus § 139 29.10.2020
Kuntayhtymävaltuusto § 19 12.11.2020

edellyttää uusiten tilojen tekemistä ja valmistumista Haapajärvelle.
 3. Haapajärvellä akuuttivuodeosasto- ja arviointiyksikkö muutetaan 15

paikkaiseksi hybridiosastoksi 01.01.2021 alkaen nykyisen akuuttiosaston
tiloihin kunnes uusi hybridiosasto valmistuu.

 4. Pyhäjärven arviointia tarvitsevat asiakkaat ohjataan Reisjärven
arviointiyksikköön 01.01.2021 alkaen.

 5. Reisjärven arviointiyksikön toiminnan muuttamisesta 12 paikkaiseksi
hybridiosastoksi käydään yt-neuvottelut. Tämän jälkeen yhtymävaltuusto
päättää sen toiminnan muuttamisesta.

 Kiireetön lääkäripäivystys toteutetaan Reisjärvellä viitenä päivänä viikossa.
 6. Kuntayhtymän vuorohoitopaikat järjestetään omana toimintana,

ostopalveluna/palvelusetelillä ja perhehoitona.
 7. Kuntayhtymän suun ja hampaiden terveydenhuollon palvelut järjestetään

kunnittain kuten tähän asti.
 8. Välinehuolto keskitetään Haapajärvelle. Muutos edellyttää uusien
 tilojen tekemistä ja valmistumista Haapajärvelle.
 9. Lääkekeskuksen toiminta loppuu ja Pyhäjärvelle jää osastofarmasia.

Muutos tapahtuu 31.05.2021 mennessä.
 10. Kuntayhtymän kotihoita ja kotisairaalatoimintaa vahvistetaan

tarvittavalla määrällä sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Toiminta aloitetaan
01.12.2020.

 11. Kuntayhtymän varahenkilöpankkia kasvatetaan viidellä sairaanhoitajalla
ja viidellä lähihoitajalla. Toteuttaminen aloitetaan 01.12.2020

 Ehdotusta kannattivat Ulla Savola, Jari Nahkanen, Teuvo Nyman, Tiejo
Paananen

 Jukka Tikanmäki ja Martti Savolainen kannattivat yhtymähallituksen
esitystä.

 Kaarlo Paavola esitti Jukka Tikanmäen kannattamana, että "hyväksytään
kuntayhtymähallituksen esitys poislukien hammanhuolto, jolle haetaan
toimipistettä Reisjärveltä. MIkäli päädytään liikkuvaan hammashuollon
yksikköön, tulee siinä voida tehdä hoitotoimenpiteitä".

 Keskustelun aikana tarkennettiin, että kiireettömällä lääkäripäivystyksellä
tarkoitetaan Haapajärven esityksessä kiireetöntä vastaanottoa. 

 Yksimielisyyttä ei keskutelun aikana saavutettu tehtyjen kolmen kannatetun
ehdotuksen välillä. Tämän johdosta puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen. 

 Ensin vastakkain asetetaan kaksi yhtymähallituksen ehdotuksesta
poikkeavat ehdotukset. Tämän jälkeen vastakkain ovat yhtymähallituksen
pohjaesitys ja äänestyksen voittanut esitys. Ehdotus hyväksyttiin.

 Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat Haapajärven esitys ja
Kaarlo Paavolan esitys. 
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 Ne, jotka kannattivat vähemmän yhtymähallituksen pohjaehdotuksesta
poikkeavaa Kaarlo Paavolan ehdotusta, sanoivat JAA. Ne, jotka kannattivat
pohjaesityksestä enemmän poikkeavaa Haapajärven ehdotusta, sanoivat EI.

 Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jonka tulos on erillisessä liitteessä.
Äänestyksen tuloksena Haapajärven esitys sai yhdeksän (9) ääntä ja Kaarlo
Paavolan ehdotus kahdeksan (8) ääntä. Haapajärven ehdotus voitti
äänestyksen.

 Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat ensimmäisen äänestyksen
voittanut Haapajärven esitys ja yhtymähallituksen pohjaesitys. Ne, jotka
kannattivat pohjaesitystä, sanoivat JAA. Ne, jotka kannattivat Haapajärven
esitystä, sanoivat EI.

 Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksen tulos on erillisessä liitteessä.
Äänestyksen tuloksena yhtymähallituksen pohjaesitys sai kahdeksan (8)
ääntä ja Haapajärven ehdotus sai yhdeksän (9) ääntä. Haapajärven ehdotus
voitti äänestyksen.

 Mirja-Liisa Hynninen poistui kokouksesta keskustelun aikana klo
12.52-12.54.

 Jari Nahkanen poistui kokouksesta keskustelun aikana  klo 12.56-12.58.

 Tuula Huovila poistui kokouksesta keskustelun päättyessä  kello 13.41. 

 Äänestytuloksen perusteella päätökseksi muodostui Haapajärven esityksen
mukainen palvelurakenneuudistus. 

 Jukka Tikanmäki, Helena Kinnunen, Kaarlo Paavola, Jarmo Halonen,
Martti Savolainen, Mirja-Liisa Hynninen, Eeva-Riitta Pappila ja Raija
Leppäharju ilmoittivat jättävänsä yhteisen eriävän mielipiteen. 

 Eriävänä mielipiteenä he jättivät seuraavaa:

 Haapajärven esityksen kustannusvaikutuksia ei ollut selvitetty riittävän
tarkasti. Kuitenkin tehdyistä suuntaa antavista laskelmistakin selviää, että
Haapajärven esitys lisää Reisjärven ja Pyhäjärven kustannuksia eikä tuo
säästöjä.

 Haapajärven esitys ei noudata Yt-neuvottelun tulosta. Tältä osin valtuuston
päätös on yhteistoimintalain vastainen. 

 Allekirjoitettu eriävä mielipide liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

 Sovittiin, että eriävä mielipide lähetetään sähköpostilla kaikille
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yhtymävaltuutetuille kokouspäivän aikana.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoi te tun ot-
teen oikeaksi todistaa:

Haapajärvellä 19.11.2020

  Marianne Ahmaoja
  pöytäkirjanpitäjä
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VALITUSOSOITUS
Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon kuntayhtymän verkkosivuille 19.11.2020.

Kuntayhtymävaltuuston päätöksiin 12.11.2020 § 6-8, ei voi hakea muutosta, koska päätös on luonteeltaan
yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa taikka työ- ja virkaehtosopimusten tulkintaa tai soveltamista.

Kuntayhtymävaltuuston päätöksiin 12.11.2020 § 9-19 voi hakea muutosta valittamalla valitusosoituksessa
ilmenevällä tavalla.

Kunnallisvalitusohje
Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästä

vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42841
Puhelinnumero: 029 56 42800

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käyttäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 4 momentin mukaan asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen
katsotaan tulleen asianomaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäilllä.

Valitukseen on liitettävä:

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen

ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kirjaamosta.

Postiosoite: PL 66, 85801 Haapajärvi
Käyntiosoite: Kirkkokatu 2
Sähköpostiosoite: selanne@selanne.net
Puhelinnumero: 044 445 7770
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30 - 15.00



  KHALL 22.2.2021 § 52 LIITE 12 

Eriävä mielipide kunnanhallituksen kokouksen 22.2.2021 päätökseen lausunnon pyytäminen 

kunnanhallitukselta 

Perusteluni eriävälle mielipiteelle on se, että 1.10 kunnanvaltuustossa käytettiin suhteellista vaalia, että 

valtuuston vähemmistön ääni tulisi huomioiduksi ja suhteellista vaalitapaa käyttäen Teuvo Nyman tuli 

valituksi Selänteen kuntayhtymän valtuustoon. Tällöin oli aivan selvää, että Teuvo Nyman äänesti 

kuntayhtymän valtuuston kokouksessa kunnanvaltuuston vähemmistön näkemyksen mukaisesti ja näin 

ollen ei mielestäni ole toiminut kunnan tahdon vastaisesti. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Tiina Nyman  

Reisjärvellä 22.02.2021 
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VUONNA 2020 JÄTETYT VALTUUSTOALOITTEET JA NIIDEN KÄSITTELYT SEKÄ SITÄ AIEMMIN JÄTETYT KESKENERÄISET VALTUUSTOALOITTEET 

Aloite Aloite Valmistelu-   Aloitteen käsittely Käsittely- 
aloitteen tekijä valtuusto vastuu    LTK KHALL VALT vaihe 

Leikkipuiston ja viher-/virkistysalue 
Alueen rakentaminen Maitorannan 
maastoon Salmensuun siltaa kohden 

Oili Kiviranta, Kauko Mäntypuro,  
Tapio Paalavuo, Helena Kinnunen,  
Timo Kemppainen, Katri Parkkila,   
Eila Järvelä, Tapio Kokkoniemi,  
Irma Kinnunen, Kirsi Muhonen,  
Tiina Hirvinen, Mikko Suontakanen 

23.5.2017 § 24 
liite 5 

Tekninen 
toimiala, 
tekninen 
johtaja 

Kja/ 27.2.2018 § 7 
Kunnan alueella ei ole toteutettu vuoden 
2017 aikana mitään yleis- tai asema-
kaavoitusta, jossa yhteydessä olisi voitu 
käydä alueiden suunnitteluun liittyvää 
uudelleenarviointia kunnan virkistys-
alueiden lisäämisestä tai muuttamisesta 
kirkonkylän alueella. 
LTK 15.2.2021 § 12  
Salmensuun kehittämiseen on varattu 
investointimääräraha vuodelle 2021. 
Alustava suunnittelu asian edistämiseksi 
voidaan aloittaa. 

Kesken 

Liikenneturvallisuuden parantaminen 
kantatie 58:lla (seututie 760) välillä  
Sievintie-Kiljanrannantien risteys ja 
Pihtiputaantie-Hylkirannantien risteys 

Marko Pohlman, Tiina Hirvinen,  
Pauli Niemi, Jarmo Saaranen,  
Oili Kiviranta, Mikko Kinnunen,  
Sari Huuskonen, Heli Kinnunen,  
Teuvo Nyman, Jyrki Halonen,  
Antti Vedenpää, Arto Vähäsöyrinki, 
Katri Parkkila, Esa Hirvinen,  
Simo Vedenpää, Jouni Tilli 

27.2.2018 § 9 
liite 6 

Tekninen 
toimiala, 
tekninen 
johtaja 

Tekninen johtaja/Rj liikenneturvallisuus-
ryhmä 19.3.2019 ja 15.10.2019.  
ELY-keskuksen mukaan nopeusvalvontaa 
haetaan tieosuuksille, joilla on paljon 
liikennettä, onnettomuuksia ja ylinopeuk-
sia. Kantatie 58 ei täytä näitä kriteerejä. 
ELY-keskus on tehnyt aloitteen valvonnan 
laajentamisesta ja ykköskohde on valtatie 
27. Valvonnan tehostamiseksi poliisilta voi
pyytää kameravalvonta-autoa valvomaan
nopeuksia.

LTK 15.2.2021 § 12 
Kantatie 58 on ELY:n hallinnoima tieosuus, 
johon kunnalla ei ole toimivaltaa. Asiaa 
tiedustellaan ELY:n yhteyshenkilöltä. 

Kesken 
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Aloite Aloite Valmistelu-   Aloitteen käsittely Käsittely- 
aloitteen tekijä valtuusto vastuu    LTK KHALL VALT vaihe 

Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen,  
Kisatien ja Niemenkartanon liikuntatilojen 
käyttö koulujen lyhyiden lomajaksojen 
aikana 
 
Antti Vedenpää 
 

6.11.2019 § 69 
liite 5 

Sivistystoimi 
Vapaa-aika-
sihteeri 

Vt. kja, Khall 17.2.2020 § 34 
Aloitteen tavoitteena oleva kunnan 
liikuntatilojen tunnetuksi tekeminen 
omakohtaisella liikuntakokemuksella on 
samalla tilojen käyttäjien hyvinvointia 
edistävä tekijä. Hyvien liikuntatilojen 
näkyvyyden ja korkean käyttöasteen 
lisääminen puoltaa aloitteen 
jatkotyöstämistä. 
 
Vapaa-aikasihteeri 4.2.2020: 
Aloite viedään seuraavaan lautakuntaan. 
 
 
 

  Kesken 

2-4 akuuttivuodepaikan palauttaminen 
arviointiyksikköön 
 
Teuvo Nyman, Kauko Mäntypuro,  
Jarmo Saaranen 

31.3.2020 § 32  
liite 4 
 

Hallinto 
Kj-Khall 

Ppky Selänteen Kyvalt 12.11.2020 § 19 
Haapajärven esitys 5 kohta:  
Reisjärven arviointiyksikön toiminnan 
muuttamisesta 12 paikkaiseksi hybridi-
osastoksi käydään yt-neuvottelut. Tämän 
jälkeen yhtymävaltuusto päättää sen 
toiminnan muuttamisesta. Kiireetön 
lääkäripäivystys toteutetaan Reisjärvellä 
viitenä päivänä viikossa. 
Kyvalt päätöstä ei ole pantu täytäntöön. 
 
Kj 22.2.2021 
Kunta jatkaa palvelurakenteen tarkastelua 
osaltaan. 
 
 
 
 

  Aloitta-
matta 
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Aloite Aloite Valmistelu-   Aloitteen käsittely Käsittely- 
aloitteen tekijä valtuusto vastuu    LTK KHALL VALT vaihe 

Kuulemistilaisuudet kuntalaisille tulossa 
olevista uudistuksista tai muutoksista  
 
Teuvo Nyman, Kauko Mäntypuro,  
Jarmo Saaranen 

31.3.2020 § 32 
liite 5 

Hallinto 
Kunnan- 
johtaja 

Kja  22.2.2021: 
Talouden tasapainottamisohjelma 
esitettiin toukokuussa 2020 striimattuna 
tilaisuutena, jossa yleisöllä oli 
mahdollisuus esittää chattiin kysymyksiä.  
 
Muutoin Covid 19 -pandemian jatkuminen 
ja kokoontumisia koskevat rajoitteet ovat 
estäneet yleisötilaisuuksien järjestämisen. 
Tilanteen pitkittyessä striimattuja esityksiä 
jatketaan. 
 

  Kesken 

Kunnan vuosittain jakamat palkitsemiset 
itsenäisyyspäiväjuhlassa 
 
Oili Kiviranta, Katri Parkkila,  
Arto Vähäsöyrinki, Pauli Niemi,  
Jarno Saaranen, Timo Kemppainen,  
Helena Kinnunen, Sari Huuskonen,  
Esa Hirvinen, Kaarlo Paavola,  
Marko Pohlman, Simo Vedenpää 
 

15.12.2020 § 105 
liite 9 

Sivistystoimi 
Vapaa-aika- 
sihteeri 

Vapaa-aikasihteeri 4.2.2020: 
Aloite viedään seuraavaan lautakuntaan. 

  Kesken 
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