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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    15.3.2021  86 1 
 
 
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ 
 
KHALL § 65 Hallintosäännön 15 § mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia 
15.3.2021  käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.  
 

Kunnanhallitus on 14.1.2021 § 2 määrännyt hallintosäännön 18.1 mom. perus-
teella kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjäksi Sirpa Hirvisen väliaikaisen 
viranhoidon ajalle. 
 
Hirvisen ollessa estynyt hoitamasta sihteerin tehtävää kunnanhallituksen kokouk-
sessa 15.3.2021 tulee kokoukselle määrätä pöytäkirjanpitäjä  
 

Khall pj  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokouksen 15.3.2021 
pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanjohtaja. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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Kunnanhallitus   27.4.2020  146 6 
Kunnanhalllitus   15.3.2021    87 2 
 
 
KALAJAN JA LEPPÄLAHDEN LAKKAUTETTUJEN KOULUJEN MYYNTIVALTUUS 
 
KHALL § 86 Reisjärven kunta on lakkauttanut Kalajan ja Leppälahden kyläkoulut vuonna 2018. 
27.4.2020  Valtuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa tekninen toimi on esittänyt, 

että vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kunta kartoittaa mah-
dollisen jatkokäytön kyseisten kiinteistöjen osalta. Jos jatkokäyttöä ei kunnan 
omasta toiminnasta löydy, niin kunnanhallitus laittaa kiinteistöt myyntiin. Seuraa-
vaksi kunta käynnistää kiinteistöjen myyntitoimet. 
 
Kunta on valmistellut lakkautettujen koulujen jatkokäyttöä selvittämällä kiinteis-
tön myyntiarvoja ja rakennusteknisiä yksityiskohtia. Myynnin ja hinta-arvioiden 
pohjaksi kiinteistöistä on käytettävissä Inspecta Oy/Kiwalad:n laatimat kuntokar-
toitukset ja sisäilmatutkimukset. 
 
Kunnanhallitus päätti 28.10.2019 § 188 selvittää koulukiinteistöjen jatkokäyttö-
mahdollisuudet ennen lopullista päätöksentekoa ja valtuutti vs. kunnanjohtajan 
hankkimaan hinta-arviot ja muut selvityksessä tarvittavat tiedot. 
 
Toimiessaan kilpailluilla markkinoilla, kunnan on hankittava ulkopuolisen kiinteis-
tönvälittäjän arvio kiinteistön arvosta tai asetettava kiinteistö julkisesti myyntiin 
riittäväksi ajaksi. Koulukiinteistöistä pyydettiin markkinahinta-arviot Asunto Björn-
dahl Oy LKV:ltä. Saadun vastauksen mukaan kohteet on järkevintä myydä tarjous-
kaupalla viitaten rakennuksiin tehtyihin kuntotutkimuksiin. 
 
Molemmat koulut sijaitsevat itsenäisillä 11-18 ha kiinteistöillä ja ne on mahdollista 
myydä erikseen kiinteistökaupalla tai vuokrata kokonaan tai osittain tai maan-
vuokrasopimuksen perusteella. 
 
Reisjärven kunta asettaa Kalajan ja Leppälahden kiinteistöt rakennuksineen julki-
sesti myyntiin kuntalain 130 § perusteella julkisella ilmoituksella tai huutokaupalla 
ja myy kiinteistöt parhaimman tarjouksen tehneille. Kunnalla on oikeus hyväksyä 
tai hylätä kaikki tarjoukset. Mikäli kiinteistöjen myyntitoimenpiteet eivät johda 
tulokseen, kunnalla on mahdollisuus vuokrata rakennuksia lyhyellä tai pitkäaikai-
sella vuokrasopimuksella. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto päät-
tää kiinteistökaupasta ja kunnanhallitus maavuokrasopimuksesta. Kiinteistöjen 
kuntotutkimusasiakirjat ja tasearvot ovat nähtävissä kokouksessa. 
 
Kiinteistöjen kuntotutkimusasiakirjat ja tasearvot ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä tai vuokrata Kalajan ja Leppälahden kou-

lukiinteistöt ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan toteuttamaan 
myynti- tai vuokraustoimenpiteet. Kunnalla on oikeus hyväksyä tai hylätä kaikki 
tarjoukset. Mikäli toimenpiteet johtavat kiinteistöjen myyntiin, asia tuodaan val-
misteltuna kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi erikseen. 

  
Päätös: Hyväksyttiin. 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

 
Kunnanhallitus   27.4.2020  146 6 
Kunnanhalllitus   15.3.2021    88 2 

 
 
KALAJAN JA LEPPÄLAHDEN LAKKAUTETTUJEN KOULUJEN MYYNTIVALTUUS (JATKOA) 
 
KHALL § 66 Kalajan ja Leppälahden lakkautettuja kouluja kohtaan oli keväällä 2020 kiinnos- 
15.3.2021  tusta, mutta se ei johtanut myyntiin. Kohteiden myyntitoimenpiteiden aktivoi-

miseksi on tehty välityspalvelusopimus Asunto Björndahl Oy LKV:n kanssa 
18.12.2021 saakka. Koulukiinteistöjen myynti tapahtuu tarjouskauppana, jossa 
lähtöhintana on yksi (1) euro. Myyntisopimuksen mukaan kunnalla on oikeus hy-
väksyä tai hylätä saadut tarjoukset. 

 
 Koulukiinteistöjen myyntitoimenpiteiden toteuttamiseksi on tarpeellista määrittää 

kummallekin koulukiinteistölle myyntiehdot, jonka mukaiset tarjoukset voidaan 
hyväksyä. Tarjouskaupalle on tarpeen määrittää myös päättymisajankohta.  

 
Hallintosäännön 74 § mukaan käyttöomaisuuden ostamisesta, myymisestä ja 
vuokraamisesta päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kunnan-
hallitus. Kiinteän omaisuuden myymisestä päättää valtuusto. Koulurakennukset ja 
maa-alueet ovat kiinteää omaisuutta.  
 
Liite 1 Lakkautettujen koulujen myyntiedellytykset, Salainen, JulkL 621/1999 § 24, 
kohta 17 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhalllitus hyväksyy Kalajan ja Leppälahden lakkautettujen koulu-
jen myyntiedellytyksiä liitteen mukaisesti. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
 
   
  Mikko Kinnunen saapui tämän asian käsittelyn aikana. 
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Kunnanhallitus   15.3.2021  89 3 
 
 
LAUSUMA KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE VASTASELITYKSEEN 18.2.2021 KOSKIEN 
VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 28.11.2018 § 64 PPKY SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2019 
 
KHALL § 67 Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt kunnanhallitukselle tiedoksi liitteenä olevan 
15.3.2021 kirjeen sekä Teuvo Nymanin vastaselityksen (18.2.2021) korkeimmalle hallinto-

oikeudelle. Vastaselitys liittyy Reisjärven kunnanvaltuuston päätökseen 
28.11.2018 § 64 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 
2019. Nyt käsiteltävänä oleva asia koskee valtuuston päätöksestä tehdyn valituk-
sen oikeudenkäyntikulujen korvaamista. 

 
Kunnalla on mahdollisuus lausuman antamiseen korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
vastaselityksen tai siinä esitetyn oikeudenkäyntikuluvaatimuksen johdosta. Lau-
suma tulee antaa 15.3.2021 mennessä ja siinä on mainittava kirjeen päivämäärä ja 
diaarinumero. 

 
 Vastaselityksessään korkeimmalle hallinto-oikeudelle 18.2.2021 Nyman toteaa 

vaatineensa Reisjärven kunnalta oikeudenkäyntikulujen korvaamista vedoten sii-
hen, että hänet on virheellisin perustein estetty osallistumasta Reisjärven kunnan-
valtuuston päätökseen 28.11.2018 § 64 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuo-
sisopimus ja talousarvio 2019. Reisjärven kunnanhallitus on 25.1.2021 § 19 anta-
nut korkeimmalle hallinto-oikeudelle selityksen edellä mainittua Peruspalvelukun-
tayhtymä Selänteen vuosisopimusta ja talousarviota 2019 koskevassa asiassa ja 
siihen sisältyneeseen vaatimukseen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.  
Kunnan lausunnon muuttamiseen ei ole tarvetta.  
 
Liitteet 
2.1 KHO:n kirje 1.3.2021, diaarinumero 20952/03.04.04.04.10/2020 
2.2 Nymanin vastaselitys KHO:lle 18.2.2021 
2.3 Reisjärven kunnan lausuma KHO:lle 15.3.2021 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteenä 3 olevan 
Reisjärven kunnan lausuman. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus   15.3.2021  90 4 
 
KIINTEISTÖVERON POISTAMISTA KOSKEVA HAKEMUS – SALAINEN (JulkL 24 § 23) kohta) 
 
 
KHALL § 68 
15.3.2021  
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Kunnanhallitus   15.3.2021  91 5 
 
KUNNAN VELAN KUITTAAMINEN – SALAINEN (JulkL 24 § 17) kohta) 
 
 
KHALL § 69   
15.3.2021  
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Kunnanhallitus   15.3.2021  92 6 
 
 
KUNNAN VELAN KUITTAAMINEN – SALAINEN (JulKL 24 § 17 kohta) 
 
 
KHALL § 70   
15.3.2021  
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Kunnanhallitus   15.3.2021  93 7 
 
 
KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 
 
KHALL § 71  Kunnanjohtaja käyttää puheenvuoron ajankohtaisista asioista. 
15.3.2021 
  Päätös: Merkittiin tiedoksi.  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   15.3.2021  94 8
    
 
SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 72 Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, lomitus- 
15.3.2021 palvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 
  

Kunnanjohtaja Marjut Silvast 
 Yleispäätökset   §:t  

Henkilöstöpäätökset  §:t  
 Poissaolopäätökset   §:t  
 Hankintapäätökset   §:t  
 
 Kehitys- ja talouspäällikkö Johanna Rautakoski 
 Yleispäätökset   §:t 

Henkilöstöpäätökset  §:t 2-7, 12 
 Poissaolopäätökset   §:t 1, 8-11, 13-16 
 Hankintapäätökset   §:t 
 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 

Yleispäätökset   §:t 1-29 
  
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 

Yleispäätökset   §:t  
 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
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ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 73  Jedu 
15.3.2021  -      Yhtymähallitus 28.1.2021, esityslista 
  -       Yhtymähallitus 25.2.2021, esityslista 
 
  Soite 

- Hallitus 25.1.2021, pöytäkirja 
- Valtuusto 1.2.2021, esityslista 
- Hallitus 8.2.2021, pöytäkirja 
- Hallitus 22.2.2021, pöytäkirja 

 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- Maakuntahallitus 18.1.2021, pöytäkirja 

 
Ppky Selänne 
- Ky-hallitus 21.1.2021, pöytäkirja 
- Ky-hallitus 25.2.2021, pöytäkirja 
- Ky-hallitus 9.3.2021, esityslista 

Keski-Pohjanmaan liitto 
- Maakuntahallitus 15.2.2021, pöytäkirja 

Pyhäjärven kaupunki 
- Maaseutulautakunta 24.2.2021 

Oikeusministeriö 
- Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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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.



Korkeimman hallinto-oikeuden henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla www.kho.fi 
Korkein hallinto-oikeus Paasivuorenkatu 3, 00530 (PL 180, 00131) Helsinki Puh. 029 56 40200 

korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Päiväys 
1.3.2021 

Diaarinumero 
20952/03.04.04.04.10/2020 

Reisjärven kunta / Reisjärven kunnanhallitus 

Päätös, jota muutoksenhaku koskee  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 08.06.2020, 20/0288/2 

Muutoksenhakija 
Teuvo Matias Nyman 

VASTASELITYS TIEDOKSI JA MAHDOLLISUUS LAUSUA 

Korkein hallinto-oikeus lähettää oheisen vastaselityksen tiedoksi. Jos katsotte tarpeelliseksi lausua 
vastaselityksen tai siinä esitetyn oikeudenkäytinkuluvaatimuksen johdosta, lausuma on toimitettava 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle 15.3.2021 mennessä. 

Lausumassa on mainittava tämän kirjeen päivämäärä ja diaarinumero. 

Lausuma voidaan toimittaa hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asiointipalvelun kautta 
osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Lausuma voidaan toimittaa myös sähköpostin 
liitetiedostona osoitteeseen korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi tai valtioneuvoston suojatun 
sähköpostipalvelun kautta osoitteessa https://turvaposti.om.fi/. Käytettävyyden vuoksi liitetiedosto 
pyydetään toimittamaan ensisijaisesti pdf-, docx- tai doc-tiedostomuodossa. 

Salla Koskela 
Notaari 
029 5640 218 

KHALL 15.3.2021 § 67 Liite 2.1



KHALL 15.3.2021 § 67, LIITE 2.3 REISJÄRVEN KUNTA    LAUSUMA 

Reisjärven kunta 
Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi 

Y-tunnus 0189548-3
puh. 040 3008 111

www.reisjarvi.fi 
etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi 

KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE 

VIITE Korkeimman hallinto-oikeuden kirje 1.3.2021, dnro 20952/03.04.04.04.10/2020 

ASIA Teuvo Nymanin vastaselitys 18.2.2021 korkeimman hallinto-oikeuden vastaselityspyyntöön 
8.2.2021, dnro 20952/03.04.04.04.1012020 ja siinä Reisjärven kunnalle esitetty oikeuden-
käyntikulujen korvaamisvaatimus asiassa, joka koskee valitusta Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden päätöksestä 8.6.2020, nro 20/0288/2  

VALITTAJA Teuvo Matias Nyman, Reisjärvi 

LAUSUMAN ANTAJA 
Reisjärven kunnanhallitus, Reisjärventie 8 A, 85900 Reisjärvi 

puh. 040 3008 111, sähköposti: reisjarvi(at)reisjarvi.fi 

LAUSUMA Nymanin vaatimus hänen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta perustuu näkemykseen, että 
hänet on virheellisin perustein estetty osallistumasta Reisjärven kunnanvaltuuston päätökseen 
28.11.2018 § 64. Lisäksi hän pitää kohtuuttomana, että hallinto-oikeuden päätös huomioiden 
hän joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. 

Vaatimukset Oikeudenkäyntikuluja koskeva vaatimus kiistetään perusteettomana. Vaatimus tulee hylätä. 

Perustelut Esteellisyysperuste oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksessään 8.6.2020, päätösnro 20/0288/2 todennut, 
että valtuustolla on ollut perusteltu syy ottaa valittajan esteellisyys arvioitavakseen sekä oikeus 
monijäsenisenä toimielimenä päättää jäsenen esteellisyydestä. Valtuuston ratkaisulla ei ole 
katsottu olleen vaikutusta käsiteltävän asian ratkaisun lopputulokseen. Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeus on hylännyt oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.  

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 
Reisjärven kunnanhallitus on 25.1.2021 § 19 selityksessään korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
todennut, että oikeudenkäynti ei ole aiheutunut kunnan virheestä eikä siten ole kohtuutonta, 
että valittaja pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, ja että korvausvaatimus tulee hylätä. 

Valittajan vetoaminen virheellisin perustein syntyneeseen esteellisyyteen on perusteeton 
argumentti oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimukselle. 

Reisjärven kunnanhallitus yhtyy Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen 8.6.2020 ja 
toistaa kunnanhallituksen 25.1.2021 § 19 kannan hylätä oikeudenkäyntikulujen korvaamista 
koskeva vaatimus perusteettomana. 

Reisjärvellä 15.3.2021 

REISJÄRVEN KUNNANHALLITUS 

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