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REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 

pöytäkirjanpitäjä 

Tekninen lautakunta 1.7.2021 63 3 
Kunnanhallitus 2.8.2021 256 1 

1. OSTOTARJOUS TILASTA RINNEPELTO 691-401-45-16

Tekla § 39 Tekninen toimi on saanut määräaikaan mennessä 2 ostotarjousta Köyhänperällä 
sijaitsevasta tilasta Rinnepelto 691-401-45-16. Tilan pinta-ala on 1,8885 ha. Tilaa 
pidettiin julkisessa myynnissä kunnan verkkosivuilla sekä paikallislehdessä kun-
nanhallituksen linjauksen mukaisesti. Tarjoukset luetteloituna alla. Ostaja sitoutuu 
maksamaan kaupasta aiheutuvat kulut.  

1. tarjous xx xxx € 
2. tarjous xx xxx € 

Tekn. joht. 

KHALL § 174 
2.8.2021 

Ostotarjoukset 
Liite 1 
Liite 2 

Lähestymiskartta 
Liite 3 

Valmistelija: Tekninen johtaja 040 3008 250 

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-
nanvaltuustolle korkeimman tarjouksen jättäneen Janne Ahmaojan ostotarjouk-
sen hyväksymistä.  

Tekninen johtaja teki keskustelun pohjalta muutetun pohjaehdotuksen.  
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle asian palauttamista käsittelyyn. 

Päätös: Tekninen lautakunta päättää yksimielisesti hyväksyä muutetun pohjaeh-
dotuksen.  

Alun perin XXX XXX teki 15.4.2021 Reisjärven kunnalle 
ostotarjouksen tilasta Rinnepelto 691-401-45-16 (1,8885 ha). Tarjottu hinta oli xx 
xxx euroa. 

Tekninen lautakunta 20.4.2021 § 25 ja kunnanhallitus 26.4.2021 § esittivät osto-
tarjouksen hyväksymistä. Ennen valtuuston myyntikäsittelyä asia palautui uudel-
leen valmisteluun, koska aiemmissa käsittelyvaiheissa oli jäänyt huomioimatta  
kunnanhallituksen 8.6.2020 § 108 metsätilojen myyntiä koskeva päätös. Päätök-
sen mukaan kunnan maa- ja metsätilat tulee myydä julkisen myynnin kautta. 

Tämän jälkeen Rinnepelto-tila oli julkisessa myynnissä, johon saatiin kaksi tar-
jousta teknisen lautakunnan yllä kuvaamalla tavalla. Tekninen lautakunta päätti 
lopulta 1.7.2021 § 39 esittää kunnanhallitukselle asian palauttamista käsittelyyn. 
Lautakunnan päätöksen jälkeen toinen tarjoaja ilmoitti 5.7.2021, että hän vetää 
xx xxx euron tarjouksensa tilasta Rinnepelto pois. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 

pöytäkirjanpitäjä 

Tekninen lautakunta 1.7.2021 63 3 
Kunnanhallitus 2.8.2021 257 1 

1. OSTOTARJOUS TILASTA RINNEPELTO 691-401-45-16

Reisjärven kunnan omaisuuden myynnin tulee olla kaikissa tilanteissa johdonmu-
kaista perustuen hyväksyttyihin periaatteisiin ja päätösiin. Rinnepelto-tilan myyn-
nin osalta on menetelty kunnanhallituksen päätösten 8.6.2020 § 108 ja 8.6.2021 § 
108 mukaisesti avoimella julkisella myyntimenettelyllä. Lisäksi valtuuston 
27.5.2020 § 43 hyväksymään talouden tasapainotusohjelmaan on kirjattu myytä-
vissä olevaksi omaisuudeksi sora-alueiden ja louhosten hyödyntäminen/myynti 
sekä metsien maapohjan ja muu maan myynti. Maa-alueiden käytön tai myynnin 
osalta kunnassa ei ole muita linjauksia. 

Liite 1 Ostotarjous 
Liite 2 Karttakuva 
Liite 3 Lähestymiskartta 

Kja 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto myy tilan Rinnepelto RN:o 
691-401-45- 16 voimassa olevan tarjouksen mukaisesti ainoalle tarjoajalle kauppa-
hintaan xx xxx euroa.

Päätös: Hyväksyttiin 

Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja saapui kokoukseen tämän py-
kälän käsittelyn jälkeen klo 16.27. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 

pöytäkirjanpitäjä 

Tekninen lautakunta 1.7.2021 59 1 
Kunnanhallitus 2.8.2021 258 2 

2. EMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN TEKNISESTÄ TOIMESTA

Tekla § 37 Reisjärven kunnan hallintosäännön § 65 mukaisesti virkojen perustaminen ja lak-
kauttaminen kuuluu kunnallisvaltuuston toimivaltaan. Reisjärven kunnan talouden 
tasapainottamisohjelman (Valt § 43 27.5.2020) mukaisen teknisen toimen organi-
saatiomuutoksen johdosta terveyskeskuksen keittiön emännän virka on tullut tar-
peettomaksi. Muutosohjelman mukaisen ostopalvelujen lisäämiseen ja käyttöön 
otetun yhden keittiön toimintamallin johdosta virka nähdään tarpeettomaksi ja 
voidaan lakkauttaa.  

Valmistelija: Tekninen johtaja 040 3008 250 

Tekn. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-
tuustolle emännän viran lakkauttamista teknisestä toimesta.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

KHALL § 175 
2.8.2021 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa emän-

nän viran teknisestä toimesta.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus   2.8.2021  259 3 
 
 
 
3.  REISJÄRVEN VESISTÖN KEHITYSHANKE 2021-2022 PERUSTAMINEN    
 
KHALL § 176 Reisjärven kunta on hakenut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne, ja ympäris- 
2.8.2021 stökeskukselta (ELY) avustusta uudelle vesistöjen hoitoon keskittyvälle hankkeelle. 

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 107 000€ alv0%, jolle ELY-keskus on 
päätöksellä POPELY/549/2021 myöntänyt avustusta 75% eli 80 000€ valtion ta-
lousarvion momenteilta 351061 (Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen) ja 
38057625 (Vesien kunnostus ja muut ympäristönhoitotyöt). Kunnan omarahoitus 
osuudeksi muodostuu noin 27 000€, jota on mahdollista osittain kompensoida 
vastikkeettomalla työllä.  

  
Meneillään oleva Vuohtajärven biotalous- ja virkistyskäyttöhanke loppuu 
31.10.2021. Uuden hankkeen avulla Vuohtajärven kunnostushankkeessa aloitet-
tuja toimenpiteitä kyetään jatkamaan ja vaikutusta laajennettua eri kohteisiin ja 
osa-alueisiin. Tällä hankkeella pyritään käynnistämään pitkäjänteinen vesistöjen 
hoito- ja kunnostustyö Reisjärven vesistöissä vedenlaadun ja virkistyskäytön edis-
tämiseksi. 

 
Vesikasvien niiton tarkoituksena on ensisijaisesti estää umpeenkasvua ja parantaa 
virkistyskäyttömahdollisuuksia. Vesikasveja tulisi myös niittää samoilta alueilta 
useamman vuoden ajan, jotta paras hyöty saavutetaan. Hankkeessa on tarkoituk-
sena kehittää vapaa-ajan kalastusta ja hoitokalastusta. Hoitokalastuksella poiste-
taan ravinteita järvistä ja muokataan vääristynyttä kalastorakennetta petokala 
painotteisemmaksi. Purokunnostus toimet mm. Eteläjoella tulevat parantamaan 
alueen kalojen, kuten taimenen elinolosuhteita.  

 
Projekti jatkaa meneillään olevaa laajempaa Vuohtajärven kunnostushanketta ja 
luo lisäresurssia hankkeessa saavutettujen hyötyjen ylläpitämiseen sekä valistus-
toimintaan vesiensuojelun saralla. Valistustoiminta tulee keskittymään sidosryh-
mäyhteistyöhön sekä koululaisten osallistamiseen käytännön tasolla.  Reisjärven 
hankkeessa jatketaan Vuohtajärven hankkeessa aloitettuja niitto-, hoitokalastus- 
ja purokunnostustöitä. Hankkeessa panostetaan myös kunnostussuunnitelmien 
laatimiseen sekä vesiensuojelurakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Suun-
niteltuja toimenpiteitä voidaan hyödyntää myös Reisjärven koululaisten biologian 
ja ympäristöopin kursseilla, luoden käytännön esimerkkejä elävästä elämästä. 
Hankkeeseen sisältyy myös purokunnostuksia ja niiden suunnittelua sekä mahdol-
listen tulevien kohteiden inventointia. 
 
Pääasiallisen rahoittajan (ELY) hyväksymä hankkeen kestoaika on määritelty 
25.2.2021-30.11.2022, jonka aikana syntyneitä kustannuksia voidaan hyödyntää 
hankkeen rahoituksessa. 

 
Liite 4  – POPELY avustuspäätös 549/2021 

 
Valmistelija: Tekninen johtaja 040 3008 250 
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Kunnanhallitus   2.8.2021  260 3 
 
 
 
3.  REISJÄRVEN VESISTÖN KEHITYSHANKE 2021-2022 PERUSTAMINEN  

 
 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Reisjärven kehityshanke 2021-2022 
perustamisen. Kunnanhallitus nimeää hankkeelle ohjausryhmän, johon Reisjärven 
kunnan edustajina kuuluvat hankkeen projektipäällikkö, tekninen johtaja sekä 
kunnanjohtaja.  

 
Päätös: Hyväksyttiin.     
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
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  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
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Kunnanhallitus   2.8.2021  261 4 
 
 
 
4.  POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / REISJÄRVEN KUNTA / HAMMASHUOLLON TILAT / KISSAPELTO 691-403-7-76 
 
KHALL § 177 Reisjärven kunnan tekninen toimi hakee poikkeamislupaa siirrettävän hammas- 
2.8.2021 hoitolarakennuksen sijoittamiseen kiinteistölle 691-403-7-76.  
 
 Kiinteistö sijaitsee terveyskeskuksen rajanaapurina. Alue on vuokrattu kunnalle 

Reisjärven vuokratalot Oy:ltä.  
 
  Tontilla sijaitsee tällä hetkellä purkukuntoinen rivitalo, joka tullaan purkamaan 

määrittelemättömällä aikataululla.  
 
 Liite 5 Poikkeamispäätösehdotus liitteineen 
 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää kaavoittajan esittämin perustein haetun poik-

keamisen hammashuollon tilojen sijoittamiseen kiinteistölle 691-403-7-76.  
 

Päätös: Hyväksyttiin 
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Kunnanhallitus   2.8.2021  262 5
  
 
 
5.  MAANVUOKRASOPIMUS − ASUNTO OY REISJÄRVEN KESKUS-RIVI  
 
KHALL § 178   Reisjärven kunnanhallitus on vuonna 1971 (asia nro  513, liite 5) hyväksynyt kun- 
2.8.2021 nan ja Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivin välisen tontin vuokrasopimuksen. Vuok-

rasopimus käsittää noin 1400 m2 suuruisen alan Reisjärven kylässä Juhanilan tilaan 
RN:o 691-403-16-130 kuuluvasta korttelista AR I 27. 

 
Vuokrasopimus on tehty 50 vuoden määräajaksi ja se päättyy 31.7.2021. Vuokra-
sopimuksen ehdon nro 4 mukaan vuokralaisella on sopimusehdot täytettyään etu-
oikeus vuokrakauden päättyessä saada tontti uudelleen vuokralle.  

 
Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivi on kunnan tytäryhtiö, josta kunnan omistus-
osuus on 52,10 %. Vuokrasopimuksen mukainen alue sijaitsee samalla tontilla 
kunnantalon kanssa eikä vuokraa ole peritty kunnantalon rakentamisen aloituksen 
jälkeen. Vuokrasopimuksen jatkamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista tar-
kistaa vuokran määrä vastaamaan nykytasoa. Hinnoittelu 0,14 e/m2 on sama kuin 
kuluvana vuonna toiselle kirkonkylän asuinrivitalolle (KOy Reisjärven Vuokratalot, 
Lindberginkujan 2. vaihe) määritetty neliövuokra. 
 
Liite 6 Vuokrasopimus 1.8.2021 liitteineen (lainhuutotodistus ja karttaliite) 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Reisjärven kunnan ja Asunto Oy Reisjärven Kes-

kus-Rivin välisen vuokrasopimuksen jatkamisen 30 vuodeksi 1.8.2021 alkaen liit-
teen mukaisen maanvuokrasopimuksen ehdoin. Samalla kunnanhallitus valtuuttaa 
kunnanjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia ja allekir-
joittamaan maanvuokrasopimuksen.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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Kunnanhallitus   2.8.2021  263 6
  
  

 
6.  LUOTTOEHDOT REISJÄRVEN LÄMPÖ OY:N 220 000 EURON LAINALLE  
 
KHALL § 179 Reisjärven kunnanvaltuusto on 6.5.2021 § 28 myöntänyt Reisjärven Lämpö  
2.8.2021 Oy:lle 220 000 euron suuruisen lainan kaukolämpöverkon ja kaukolämpölaitoksen 

vuoden 2021 korjausten rahoittamiseen. Päätöksen mukaan laina katetaan arvo-
paperisalkun sijoituksista siten, että toimenpiteestä ei aiheudu myyntitappioita. 
Myönnetylle lainalle tulee määrittää yksilöidyt luottoehdot. 
 
Reisjärven Lämpö Oy on kunnan 100 %:sesti omistama tytäryhtiö. Kunta on aiem-
min (Valt 29.1.2020 §5) myöntänyt 355 000 euron lainan kaukolämpö- ja viemäri-
laitoksen kunnostusten rahoittamiseen vuodelle 2020.  
 
Yleisen korkotason säilyessä ennallaan, vuodelle 2021 myönnetyn lainan lainaeh-
dot on tarkoituksenmukaista määrittää samalle tasolle kuin aiemmin myönnetyllä 
lainalla. Korkomarginaali vastaa kunnan omien pitkäaikaisten lainojen korkomargi-
naalia. Lainaehdot liitteenä olevassa luottosopimuksessa.  
 
Hallintosäännön 77 § mukaan luottoehdoista päättäminen kuuluu kunnanhallituk-
sen toimivaltaan. 
 
Liite 7 Luottosopimus 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Reisjärven Lämpö Oy:lle 6.5.2021 § 28 myönne-

tyn 220 000 euron lainan luottoehdot liitteen mukaisina.  
 
  Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Teuvo Nyman poistui esteellisenä (HL § 28.5) tämän pykälän käsittelyn ja päätök-
senteon ajaksi. 
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Kunnanhallitus 3.5.2021 165 2 
Kunnanhallitus 2.8.2021 264 7

7. SAARISEN LEIRIKESKUKSEN VUOKRAAMINEN

KHALL § 118 
3.5.2021 

Kja 

Valtuuston 27.5.2020 § 43 hyväksymään talouden tasapainottamisohjelmaan 
vuosille 2020-2023 kuuluu myös omaisuuden myyntiä. Myytäviin omaisuuseriin 
on kirjattu käytöstä poistettuja kiinteistöjä, maa- ja metsätiloja, kalustoa sekä kun-
nan omistama leirikeskus.  

Valtuuston päätöksen jälkeen on kunnan omistaman Saarisen leirikeskuksen 
myyntiä kohtaan ollut kiinnostusta useammalta taholta. Leirikeskuksen kiinteistö 
kokonaisuudessaan käsittää rakennusten ja maa-alueen lisäksi metsä- ja suoalu-
etta. Myyntitoimenpiteitä ei ole vielä toteutettu alueen eri osien käyttötarkoituk-
sen kartoittamiseksi sekä nuorisotoimen kesätoiminnan uudelleen 
järjestämiseksi. 

xxx xxx esittänyt kunnalle, että Saarisen leirikeskus vuokrattaisiin yrit-
täjävetoiseen leiri- ja kurssitoimintaan ajalle 1.5.-30.9.2021. Tarkoituksena on jär-
jestää alueella erilaisia leirejä, kursseja ja teemapäiviä ja samalla pitää rakennuk-
sia ja aluetta kunnossa. Kyseessä olisi yritystoimintakokeilu kuvatulla toimintamal-
lilla ko. alueella. Yrityksen tapahtumamarkkinoinnissa mainitaan Reisjärvi ja Saari-
sen leirikeskus, minkä näkyvyydellä Reisjärven kunta saa kuntamarkkinointia tuke-
vaa huomiota ja lisänäkyvyyttä.  

Leirikeskus on perinteisesti ollut kunnan vapaa-aikatoimen sekä yhteistyötahojen 
kesäleirien ja -tapahtumien pitopaikkana. Kuntalaisille Saarinen on ollut lähinnä 
uinti- ja nuotiopaikka. Kesän 2021 ajalle kunta oli varautunut – nyttemmin toteu-
tumatta jäävien – Suviseurojen aikaiseen leirikeskuksen käyttötarpeeseen eikä 
kunnan omalle toiminnalle ei ole sovittuja tapahtumia. Saarisen leirikeskuksen 
vuokraamisesta yrittäjävetoiseen leiri- ja kurssitoimintaan kesän 2021 ajaksi on 
kunnanjohtaja neuvotellut sekä yrittäjän että vapaa-aikasihteerin kanssa.  

Kuntastrategian mukaisesti kunta tukee yritysten toimintaympäristön ja -edelly-
tysten kehitystä paikallisesti ja alueellisesti. Hallintosäännön 74 §:n mukaan käyt-
töomaisuuden vuokraamisesta päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mu-
kaisesti kunnanhallitus.  

Esitys leirikeskuksen käytöstä kesällä 2021 esitellään kokouksessa. 

Liite Vuokrasopimus 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Saarisen leirikeskuksen yritykselle xxx 
xxx ajalle 1.5.-30.9.2021 oheisen vuokrasopimuksen mukaisesti ja valtuuttaa 
kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.  

Päätös: Hyväksyttiin. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
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Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
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Kunnanhallitus 3.5.2021 165 2 
Kunnanhallitus 2.8.2021 265 7 

7. SAARISEN LEIRIKESKUKSEN VUOKRAAMINEN

KHALL § 180 
2.8.2021 

Kja 

Saarisen leirikeskuksen ajalle 1.5.-30.9.2021 vuokranneen xxx xxx  yrittäjä on 
tiedustellut mahdollisuutta vuokrata leirikeskus yritystoiminnan käyttöön vielä 
vuodeksi tai kahdeksi eteenpäin. 

Kesällä 2021 xxx xxx Tallin yritystoimintakokeilu Saarisella on yrittäjän mukaan 
lähtenyt hyvin käyntiin. Suunnitelmana on kokemuksen avulla nähdä kyseisen 
paikan soveltuvuus myös ympärivuotiseen käyttöön. 

Saarisen leirikeskus on perinteisesti ollut kunnan vapaa-aikatoimen sekä yhteis-
työtahojen kesäleirien ja -tapahtumien pitopaikkana. Käyttö on ollut kokonaisuu-
dessaan kuitenkin vähäistä. Vapaa-aikasihteerin mukaan kohteen vuokrausta voi-
daan jatkaa esitetyllä tavalla. 

Valtuuston 27.5.2020 § 43 hyväksymään kunnan talouden tasapainottamisohjel-
maan kirjatulle leirikeskuksen myymiselle ei ole määritelty ajankohtaa.  

Oheismateriaali Vuokrasopimus 1.10.2021-30.9.2022 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Saarisen leirikeskuksen yritykselle xxx 
xxx Talli ajalle 1.10.2021-30.9.2022 oheisen vuokrasopimuksen mukaisesti ja 
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.  

Päätös: Hyväksyttiin. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 

pöytäkirjanpitäjä 

Vapaa-aikalautakunta 27.7.2021 13 6 
Kunnanhallitus   2.8.2021 266 8 

8. ESITYS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN KUMOAMISEKSI KOSKIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERUS-
TAMISTA PETÄJÄMÄELLE

Vapltk § 8 Kunnanhallitus on 23.06.2021 § 165 tekemällään päätöksellä hyväksynyt ryhmä-
perhepäiväkodin perustamisen tarvittaessa Petäjämäelle ajalle 01.09.2021-
31.07.2022 ja lisämäärärahatarpeen talousarvioon sen jälkeen. 

Tekninen toimi on aloittanut Petäjähovin muutostöiden suunnittelun ja töiden 
käynnistyminen lienee kohta ajankohtaista, ellei muuta ratkaisua tilatarpeeseen 
voida osoittaa. 

Vapaa-aikatoimi on yhdessä teknisen toimen kanssa tehnyt kuluvana vuonna mer-
kittäviä, tuhansien eurojen muutostöitä Petäjähovissa käyttötarkoituksen muutta-
miseksi alkuperäisten tarpeiden mukaiseksi. Muutostöihin on sisältynyt yhden 
huoneen varustamien majoituskäyttöön. 

Kunnan omistuksessa on uuden päiväkodin vieressä oleva Puistoahon kiinteistö, 
jossa on toiminut Luovi, Arki haltuun –hanke, kuntouttava työtoiminta ja etsivä 
nuorisotyö. Luovi on siirtynyt muualle ja Arki haltuun –hanke on loppunut, joten 
tyhjillään on toinen puoli taloa. 

Kirjaston yläkerrassa olevat nuorisotilat ovat vahvasti vajaakäytössä. Päivisin ti-
loissa on vain satunnaisia kerhoja, joille voidaan osoittaa tarvittaessa muita toimi-
tiloja. Iltaisin nuorisotilat ovat olleet ja nykyisellä budjetoinnilla tulevat jatkossakin 
olemaan avoinna tiistai- ja perjantai-iltaisin. 

Hiihtojaoston ja vapaa-aikatoimen johdolla toteutettiin valtava tukinkeräys 
vuonna 2002 Petäjämäen tilojen rakentamiseksi ja myös talkootyöosuus on ollut 
ratkaisevan merkittävässä roolissa. Lahjoitusten ja talkootyön osuus nousi arviolta 
sadan tuhannen euron paikkeille eikä panostusta tehty missään nimessä päiväko-
tirakentamiseen. 

Vap.siht. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se kumoaa pää-
töksensä ryhmäperhepäiväkodin perustamisesta Petäjämäelle ja keskeyttää ko. 
suunnittelu- ja muutostoimenpiteet. 

Vapaa-aikalautakunta arvioi, että kunnanhallituksen päätös Petäjähovin varaami-
sesta ryhmäperhepäiväkodiksi yhdeksi vuodeksi on epärealistinen. Reisjärven syn-
tyvyys oli vuonna 2020 yli 40 lasta eli tuplasti yli vakiintuneen tason. Suuren ikä-
luokan johdosta ryhmäperhepäiväkotia tarvittaneen ainakin 5-6 vuodeksi eteen-
päin. 

Vapaa-aikalautakunta muistuttaa, että kunnan tehtävänä on edistää ja aktivoida 
liikunta-, virkistys- ja vapaaehtoistoimintaa – ei estää ja hankaloittaa, jota Petäjä-
hovin uudelleenvaltaus muuhun käyttötarkoitukseen olisi. Lisäksi ratkaisu olisi 
isku vasten kasvoja talkoo- ja yhdistysväelle, joka on odottanut kuumeisesti väis-
tötilatarpeen loppumista. 
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Vapaa-aikalautakunta 27.7.2021 13 6 
Kunnanhallitus   2.8.2021 267 8 

8. ESITYS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN KUMOAMISEKSI KOSKIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERUS-
TAMISTA PETÄJÄMÄELLE

Lisäksi lautakunta toteaa, että erityisesti tällaisessa ratkaisussa olisi toteutettava 
sidosryhmien kuntalaiskuuleminen kuntalain 22 §:n mukaisesti. 

Vapaa-aikalautakunta esittää ratkaisuksi sitä, että ryhmäperhepäiväkoti sijoite-
taan Puistoahon kiinteistöön Luovin käytössä olleisiin tiloihin. Lisätilaa on mahdol-
listaa ottaa ryhmäperhepäiväkodin käyttöön kiinteistön kadunpuoleisista tiloista. 
Kuntouttavan työtoiminnan sekä etsivän nuorisotyön palvelut on mahdollista siir-
tää vajaakäytössä oleviin nuorisotiloihin. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiak-
kaita on vain muutamia ja osa-aikaisen etsivän asiakkuuksia on vuositasolla vain 
15-20, joten näiden toimintojen toteutus onnistuu väljissä nuorisotiloissa maini-
osti ja nostaa samalla nuorisotilojen käyttöastetta järkevälle tasolle.

Vapltk § 8 Vapaa-aikalautakunta kävi asiasta pitkän, rakentavan, perusteellisen ja eri intressi-
tahojen tarpeet huomioivan keskustelun, jonka pohjalta vapaa-aikasihteeri muutti 
päätösehdotustaan. 

Vap.siht. Muutettu ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se ku-
moaa 23.06.2021 ryhmäperhepäiväkodin sijoittamista koskevan päätöksensä § 
165 ja vie asian uudelleen valmisteluun. Vapaa-aikalautakunta esittää edelleen, 
että kunnanhallitus velvoittaa teknisen toimen, vapaa-aikatoimen ja varhaiskasva-
tuksesta vastaavan sivistystoimen valmistelemaan asiaa yhdessä niin, että eri sek-
toreiden tarpeet on huomioitu. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

KHALL § 181 Kunnanhallitus on päätöksellään 23.6.2021 § 165 hyväksynyt määräaikaisen ryh- 
2.8.2021 mäperhepäiväkodin perustamisen tarvittaessa Petäjämäelle Petäjähovin tiloihin 

ajalle 1.9.2021-31.7.2022 ja lisämäärärahatarpeen talousarvioon sen jälkeen. Va-
paa-aikalautakunta on ottanut yllä kuvatulla tavalla kantaa kunnanhallituksen 
päätökseen. 

Alun perin varautuminen varhaiskasvatuksen lisätilan tarpeeseen perustui varhais-
kasvatuksessa olevien ja hoitopaikan tarpeessa olevien lasten määrään siten. Syk-
syllä päiväkoti ei pysty ottamaan vastaan kaikkia hoitoa tarvitsevia lapsia. Lapsilla 
on subjektiivinen oikeus hoitopaikkaan ja kunnan on lakisääteinen velvollisuus 
järjestää hoitopaikka tavalla tai toisella. Koska  aktiivinen perhepäivähoitajien rek-
rytointi ei tuottanut tulosta, asiaan haettiin toimivinta ratkaisua nopealla aikatau-
lulla.  

Petäjämäellä sijaitseva rakennus on perinteisesti ollut sivistystoimen alaisen va-
paa-aikalautakunnan toiminnan käytössä. Kun varhaiskasvatus edellisen kerran 
2019-2020 sijoittui Petäjämäelle väistötiloihin, on siinä yhteydessä kartoitettu 
mahdolliset soveltuvat toimitilat. Tilat soveltuvat aiemman kokemuksen perus-
teella ryhmäperhepäiväkodin toimintaan ja nopeaan aikataulutarpeeseen. Tällä 
hetkellä Petäjämäen tilat eivät ole täysimääräisessä käytössä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
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Vapaa-aikalautakunta 27.7.2021 13 6 
Kunnanhallitus   2.8.2021 268 8 

8. ESITYS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN KUMOAMISEKSI KOSKIEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERUS-
TAMISTA PETÄJÄMÄELLE

Kunnan toimitilaratkaisuissa on tarkasteltava asiaa kokonaisuutena toimintojen 
kannalta tulevaisuuden näkymät ennakoiden. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus pitää voimassa 23.6.2021 § 165 tekemänsä päätöksen 
perustaa ryhmäperhepäiväkoti tarvittaessa Petäjämäelle ajalle 1.9.2021-31.7.2022 
ja lisämäärärahatarpeen talousarvioon sen jälkeen. Samalla selvitetään varhais-
kasvatuksen tilatarpeet pidemmälle aikavälille.  

Päätös: Hyväksyttiin. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
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Kunnanhallitus  2.8.2021 269 9

9. VALTUUSTON KOKOUKSEN 6.5.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

KHALL § 182 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir- 
2.8.2021 heellisessä 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 6.5.2021 päätökset: 
§ 24 Kehitys- ja talouspäällikön irtisanoutuminen
§ 25 Eronpyyntö luottamustoimista / Antti Vedenpää
§ 26 Valtuutetun kutsuminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi / Kemppainen
§ 27 Uusien jäsenten valinta luottamustoimiin Antti Vedenpään tilalle
§ 28 Reisjärven Lämpö Oy:n lainaehdot ja kunnostusten rahoittaminen vuonna
2021
§ 29 Muut mahdolliset asiat

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

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 6.5.2021 päätökset lailli-
sina täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus  2.8.2021 270 10

10. VALTUUSTON KOKOUKSEN 31.5.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

KHALL § 183 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir- 
2.8.2021 heellisessä 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 31.5.2021 päätökset: 
§ 34 Kehitys- ja talouspäällikön virkanimikkeen muutos talous- ja henkilöstöjohta-
jaksi ja viran kelpoisuusehtojen muutos
§ 35 Kehitys- ja talouspäällikön viran väliaikainen täyttäminen – Talous- ja henki-
löstöjohtaja
§ 36 Kiinteistö Oy Reisjärven vuokratalot, Lindberginkujan 2. vaiheen käynnistämi-
nen
§ 37 Muut mahdolliset asiat

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

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 31.5.2021 päätökset lail-
lisina täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus  2.8.2021 271 11 

11. VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

KHALL § 184 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir- 
2.8.2021 heellisessä 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 17.6.2021 päätökset: 
§ 42 Vuoden 2020 tilinpäätös
§ 43 Tilintarkastuskertomus 2020
§ 44 Arviointikertomus vuodelta 202
§ 45 Hammashuollon tilojen hankinta
§ 46 Sijoitussuunnitelma
§ 47 Määräraha Harrastus joka lapselle -toimintaan
§ 48 Ilmoitusasiat
§ 49 Kiireelliset asiat
§ 50 Muut mahdolliset asiat

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

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 17.6.2021 päätökset lail-
lisina täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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12. VALTUUSTON KOKOUKSEN 29.6.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

KHALL § 185 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir- 
2.8.2021 heellisessä 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 29.6.2021 päätökset: 
§ 55 Talouden ja toiminnan osavuosiraportti
§ 56 Kalajan ja Leppälahden lakkautettujen koulujen myyntivaltuus
§ 57 Kuntavaalien 2021 tuloksen vahvistaminen, julkaiseminen ja tuloksesta tie-
dottaminen.
§ 58 Muut mahdolliset asiat

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

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 29.6.2021 päätökset lail-
lisina täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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13. ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA / PIIA HAIKOLA

KHALL § 186 Piia Haikola (Kesk) on jättänyt 29.7.2021 eronpyynnön Reisjärven kunnan luotta-
mushenkilön tehtävästä.  

Kuntalain 70 §:n (suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta) mu-
kaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja eron myöntämisestä päät-
tää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn pätevyyden arviointi ja eron myön-
tämisestä päättäminen kuuluu luottamushenkilön valinneelle toimielimelle. Val-
tuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.  

Kuntalain 72 § (vaalikelpoisuus valtuustoon) mukaan vaalikelpoinen valtuustoon 
ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lauta-
kunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa tehtä-
vässä.  

Reisjärven kunnanhallitus on valinnut 17.5.2021 § 122 Piia Haikolan kunnan hallin-
tosihteerin virkaan. Haikola on ottanut viran vastaan 1.6.2021.  

Kaikki kuntavaalien 2021 Suomen Keskusta r.p:n ehdokkaat tulivat valituiksi val-
tuutetuiksi tai varavaltuutetuiksi, ei varavaltuutettuja siten ole määrättävissä li-
sää. (Keskusvaalilautakunta 16.6.2021 § 3).  

Suomen Keskusta r.p:llä on Reisjärven valtuustossa 1.8.2021 alkavalla toimikau-
della 10 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Koska Haikola on kuntavaalissa valittu 
Suomen Keskusta r.p.:n kuudenneksi varavaltuutetuksi eikä hänen jälkeensä ole 
varavaltuutettuja, ei ero luottamustoimesta muuta varavaltuutettujen järjestystä. 

Oheismateriaali Eronpyyntö 

Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee eronpyynnön tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, 
että valtuusto myöntää Piia Haikolalle eron luottamustoimesta.  

Päätös: Hyväksyttiin. 

Piia Haikola poistui esteellisenä (HL § 28.1) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen-
teon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän ajaksi valittiin kunnanjohtaja Mar-
jut Silvast.  
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14. VARAVALTUUTETUN KUTSUMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL §187 Kuntavaaleissa 2021 Reisjärven kunnanvaltuuston Suomen Keskusta r.p:n 2.  vara-
valtuutetuksi tuli valituksi Kari Assinen, joka on menehtynyt kesäkuussa 2021. 

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunta-
vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitse-
matta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään 
kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla 
valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Jos valtuutetun on todettu menettäneen 
vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuus-
ton puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asian-
omaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varaval-
tuutetun.  

Vaalilain 93 §: mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 
17 §:ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä 
jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyyn-
nöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Jollei kaik-
kia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten 
nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. 

Kuntavaaleissa 2021 Reisjärven valtuustoon valittiin 1.8.2021 alkavalle toimikau-
delle Suomen Keskusta r.p:lle 10 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua.  Valtuuston 
myönnettyä eron Suomen Keskusta r.p.:n kuudennelle ja viimeiselle varavaltuute-
tun sijalle valitulle Piia Haikolalle ja Kari Assisen menehtymisen johdosta ei heidän 
jälkeensä ole varavaltuutettuja ja Keskustan varavaltuutettujen määrä jää siten 
vajaaksi. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto toteaa Suomen Keskusta r.p.:n 
varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi, pyyntöä keskusvaalilautakunnalle 
uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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15. VALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 188 Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii 
2.8.2021 ja muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija.  

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee itselleen pöy-
täkirjanpitäjän toimikaudeksi 2021-2025 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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16. VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2023

KHALL § 189 Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tar-
2.8.2021 peellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättä- 

nyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.  

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
kunnanhallituksen kokouksessa.  

Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa, val-
tuuston puheenjohtajiston toimikausi on kaksi (2) vuotta.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee valtuuston 
puheenjohtajan sekä kaksi (2) varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2021-2023.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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17. SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2025

KHALL § 190 Hallintosäännön 46 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten 
2.8.2021 vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3)  

jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden vara-
puheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei 
valtuusto toisin päätä.  

Kuntalain 105 §:n mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, 
jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä määrä, joka saadaan jakamalla 
läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamää-
räksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.  

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet 
ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tu-
lee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole 
henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraa-
vaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.  

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin mitä kunnallis-
vaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. 
Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin 
lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee suhteellisten 
vaalien vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 

1. kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan

Päätös: Hyväksyttiin. 
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18. KUNNANHALLITUS TOIMIKAUDEKSI 2021-2023

KHALL § 191 Kuntalain 30 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhalli- 
2.8.2021 tus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot ja toimikunnat. Valtuusto asettaa 

kunnanhallituksen.  

Hallintosäännön 55 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Jokaisella  
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja heidän vara-
jäsenensä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toi-
mikaudesta. Toimikausi lakkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. 
Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheen-
johtajan ja yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa noudattaen samaa menettelyä 
kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa.  

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella, kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellai-
nen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden rat-
kaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hal-
lituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neu-
vottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.  

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.  

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.  

Valtuusto on kokouksessaan 23.5.2017 § 55 päättänyt hallintosäännön 55 §:n mu-
kaisesti, että kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä ja näillä kullakin henki-
lökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen 
puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Kunnanhallituksen toimikausi on 
kaksi (2) vuotta alkaen tai päättyen samanaikaisesti valtuuston toimikauden 
kanssa.  
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18. KUNNANHALLITUS TOIMIKAUDEKSI 2021-2023

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteis-
toiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoa, 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sestä syystä muuta johdu.  

Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista että varajäsenistä vähintään 
40% eli vähintään kolme.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kunnanhalli-
tukseen toimikaudeksi 2021-2023 

1. seitsemän (7) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-
heenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin. 
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19. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 192 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kun- 
2.8.2021 nan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 

muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vä-
hintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jä-
senten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi 
varapuheenjohtajaksi.  

Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kun-
nassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vuo-
den 2021 kunnallisvaaleissa äänestäjäryhmiä edustaneita puolueita olivat Suomen 
Keskusta r.p, Kansallinen Kokoomus r.p, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 
r.p, Perussuomalaiset r.p, Vasemmistoliitto r.p. ja Vapaa Reisjärvi -yhteislista (va-
litsijayhdistys).

Kunnan keskusvaalilautakunnan työskentelyyn ei saa osallistua sellainen jäsen tai 
varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan 
on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi kyseisissä vaaleissa. 
Säännös koskee vain kunnallisvaaleja, koska vain niissä ehdokashakemus toimite-
taan kunnan keskusvaalilautakunnalle  

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 mom. mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoimin-
nan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuusto, tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu. Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista että varajäse-
nistä vähintään kaksi.  

Kuntalain 74 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta muihin toimielimiin. 

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee keskusvaali-
lautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025  

1. viisi varsinaista jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä sijaantulojärjestyksessä
sekä
2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin. 
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20. TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 193 Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja ta- 
2.8.2021 louden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheen- 
                       johtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun-
nassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella
ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa ole-
van taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijää-
mää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudatta-
mista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari tai apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n
2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Hallintosäännön 83 §:n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja sekä yksi muu jäsen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 mom. mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun otta-
matta kunnanvaltuusto, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  

Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista että varajäsenistä vähintään 
yksi.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
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20. TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslau-
takunnan toimikaudeksi 2021-2025 
1. kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin. 
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21. KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 194 Hallintosäännön 57 §:n mukaan lautakunnassa on 7 jäsentä ja kullakin jäsenellä  
2.8.2021 henkilökohtainen varajäsen valtuuston toimikautta vastaavan ajan. Valtuusto va- 

litsee lautakunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

Kuntalain 33 § 1 mom. mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin 
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrä va-
rapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.  

Kuntalain 74 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta muihin toimielimiin. 

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei 
kuitenkaan:  

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toi-
mivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 mom. mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 
40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Sekä naisia että miehiä on ol-
tava sekä varsinaisista että varajäsenistä vähintään 40 % eli vähintään kolme.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kasvatus- ja 
koulutuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 

1. seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Hyväksyttiin. 
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22. PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄVALTUUSTO 2021-2025

KHALL § 195 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen voimassa olevan perussopimuksen 5 §:n 
2.8.2021 mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto.  

Perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuus-
toon kuntavaaleja edeltävän vuoden lopun (31.12) asukasluvun mukaan siten, 
että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta (1000) asu-
kasta kohti.  

Kuntavaalit olivat 13.6.2021, joten yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärä määräy-
tyy 31.12.2020 asukasluvun mukaan: 

Haapajärvi 6896 asukasta  7 jäsentä 
Pyhäjärvi 5033 asukasta  6 jäsentä 
Reisjärvi 2710 asukasta  3 jäsentä 
Kärsämäki 2538 asukasta  3 jäsentä 

Kaikille yhtymävaltuuston jäsenille valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi yhtymäval-
tuusto on valittu.  

Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Kuntalaissa ei säädetä 
mikä kunnan toimielin valitsee yhtymävaltuuston jäsenet. Myöskään kuntayhty-
män perussopimuksessa ei ole asiasta mainintaa. Kun valinnat tekee valtuusto, 
valtuusto voi myös erottaa epäluottamuksen perusteella yhtymävaltuustoon valit-
semansa jäsenet. Jos valinta on kunnanhallituksella, erottamismahdollisuutta ei 
ole.  

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toi-
men vastaan (kuntalaki 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö vali-
taan luottamustoimeen. Kuntalaissa ei säädetä suostumuksen muodosta. Suositel-
tavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettava suostumus voi-
daan tarvittaessa näyttää toteen.  

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seu-
raavasti:  

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n 
mukaan on vaalikelpoinen jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaali-
kelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva hen-
kilö.  

Vaalikelpoisuuden rajoitus koskee ensinnäkin valtion virkamiestä, joka hoitaa vä-
littömästi kunnallishallintoa koskevia virkatehtäviä. Toiseksi rajoitus koskee kun-
tayhtymän omaa henkilöstöä kokonaisuudessaan. Rajoitus ei siis koske yksinomaa 
johtavia viranhaltijoita, vaan kaikkia kuntayhtymän palveluksessa olevia.  
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22. PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄVALTUUSTO 2021-2025

KHALL § Virkavapaus tai työloma ei katkaise palvelussuhdetta. Siten vaalikelpoisuutta ei 
2.8.2021 voi saada jäämällä virkavapaalle tai työlomalle kuntayhtymän palveluksesta.  

Kunnan henkilöstön vaalikelpoisuutta oman kuntansa luottamustoimiin on rajoi-
tettu. Sen sijaan jäsenkuntien johtavatkin viranhaltijat voivat tulla valituksi kun-
tayhtymän toimielimiin. Yhteistoiminnan luonne saattaakin joskus edellyttää 
enemmän viranhaltija-asiantuntemusta kuin poliittista harkintaa. Kuntayhtymän 
perussopimuksessa ei ole määrätty, että yhtymävaltuustossa on vain jäsenkunnan 
valtuutettuja.  

Kuntalain 58.3 §:n mukaan muiden kuin kyseisen pykälän 1 momentissa tarkoitet-
tujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkun-
tien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääni-
osuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mu-
kaisesti.  

Yhtymäkokouksen ja yhtymävaltuuston kokoonpanossa ei tarvitse ottaa huomi-
oon jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita.  

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimie-
limissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännöstä sovelletaan myös kuntayhtymän ylim-
piin toimielimiin, joihin jokainen jäsenkunta valitsee omat edustajansa. Jotta voi-
daan varmistaa toimielinten kokoonpanojen lainmukaisuus, jäsenkuntien täytyy 
etukäteen neuvotella luottamushenkilöpaikoista.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Peruspalvelu-
kuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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23. PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN MAASEUTULAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 196 Reisjärven kunta sekä Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit ovat allekirjoit- 
2.8.2021 taneet yhteistoimintasopimuksen, jolla Haapajärven kaupunki ja Reisjärven kunta 

antavat maaseutuhallinnon palvelut Pyhäjärven kaupungin hoidettavaksi.  

Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Pyhäjärven kaupunki. Yhteistoiminnan järjes-
tämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi maaseutulautakunta Pyhä-
järven kaupungin organisaatioon. Toimielin toimii valtuuston toimikauden mukai-
sesti.  

Maaseutulautakunnan tehtävänä on vastata alueen maaseutuhallinnon viran-
omaispalvelujen sekä maaseudun kehittämispalvelujen tuottamisesta. Maaseutu-
lautakunnan hallinto ja päätöksenteko määrätään tarkemmin kuntien yhtäpitävin 
päätöksin hyväksymässä maaseutuhallinnon johtosäännössä ja sen kanssa sopu-
soinnussa olevassa Pyhäjärven kaupungin hallintosäännössä.  

Yhteisessä toimielimessä on kuusi jäsentä, joista sopijakuntien valtuustot nimittä-
vät kaksi jäsentä kunnastaan, miehen ja naisen, ja heille henkilökohtaiset varajä-
senet. Jokaisella lautakunnan jäsenellä on yksi ääni. Puheenjohtajuudet kiertävät 
isommasta pienempään yhden vuoden jaksoissa siten, että edellisen vuoden vara-
puheenjohtaja on seuraavana vuonna puheenjohtaja. Kuluvana vuonna puheen-
johtaja on ollut Pyhäjärveltä ja varapuheenjohtaja Reisjärveltä, joten seuraavan 
vuoden puheenjohtaja tulee olemaan Reisjärveltä ja varapuheenjohtaja Haapajär-
veltä.  

Kunkin sopijakunnan hallituksen puheenjohtajalla ja kuntajohtajalla on läsnäolo- 
ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.   

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Pyhäjärven 
maaseutulautakuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toi-
mikaudeksi 2021-2025.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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24. JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 197 Reisjärven kunta on osakkaana jätehuoltoyhtiö Millespakka Oy:ssä. Jätehuolto- 
2.8.2021 yhtiön osakaskunnat ovat järjestäneet jätehuollon viranomaistehtävien hoitami-

sen perustetun yhteisen jätelautakunnan kautta.  

Järviseudun jätelautakunnan toimialue kattaa Alajärven, Halsuan, Kyyjärven, Lap-
pajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kunnat. Lautakunta 
vastaa ja päättää Järviseudun jätelautakunnan johtosäännön mukaan toimialueel-
laan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi. 

Lautakunta kuuluu Alajärven kaupungin hallinto-organisaatioon. 

Jätelautakuntaan Alajärven kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä ja muut kunnat yh-
den (1) jäsenen sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.  

Järviseudun jätelautakunnan johtosäännön mukaan puheenjohtajuudet kiertävät 
aakkosjärjestyksessä ja kaksivuotiskausittain. Vuosina 2020-2021 puheenjohtajana 
toimii Alajärven kaupungin edustaja ja varapuheenjohtajana Vimpelin kunnan 
edustaja.    

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee yhden (1) jä-
senen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Järviseudun jätelautakuntaan toi-
mikaudeksi 2021-2025.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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25. OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 198 Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 tehnyt päätöksen käräjäoikeuden lautamiehistä 
2.8.2021 annetun lain 3 §:n (22.12.2019/11) nojalla käräjäoikeuksien lautamiesten luku-

määrästä kunkin käräjäoikeuden ja siihen kuuluvien kuntien osalta. Jos käräjäoi-
keuteen kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan 
alueelta valittavien lautamiesten määrä ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen 
asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vä-
hintään yksi lautamies.  

Reisjärven kunta kuuluu Rovaniemen hovioikeuspiirin Oulun käräjäoikeuteen. Ou-
lun käräjäoikeudessa on 104 lautamiestä, Reisjärven kunnasta yksi.  

Lautamieslain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuus-
ton toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun 
kunnan valtuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lain-
voimaisiksi.  

Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin 
kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka 
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lau-
tamiehenä.  

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 
65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistui-
messa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottoteh-
täviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- ja poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, 
asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.  

Lautamiesten valinnassa tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Lauta-
mies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan 
hänen tulee olla riippumaton. Sama koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat 
valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden.  

Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja asema tuomioistuimen jäsenenä puo-
lueiden ei pidä vaatia lautamieheksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron mak-
samisesta istuntopalkkiostaan.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee yhden (1) lau-
tamiehen Oulun käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2021-2025.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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26. KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 199 Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kuntaan usko- 
2.8.2021 tuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva 
henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa mitä 
käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Uskotulle miehelle maksettavan palk-
kion sekä matkakustannusten korvauksen ja päivärahan määräämisperusteet vah-
vistaa Maanmittauslaitoksen keskushallinto.  

Uskottu mies hoitaa tehtävänsä virkavastuulla. Uskotun miehen on ennen toi-
meensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, 
että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää rehellisesti 
uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään vääryyttä mistään syystä.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee vähintään 
kuusi (6) uskottua miestä kiinteistötoimituksiin toimikaudeksi 2021-2025.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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27.  OULUN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 200  Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (15.3.1996/158, muutos 26.6.2019/516)  
2.8.2021 mukaan kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilö-

kohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvotte-
lukunnan jäsenten määrän. Kunnan valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukun-
taan kuuluu myös poliisilaitoksen päällikkö. Puheenjohtajiston valitsee neuvotte-
lukunta keskuudestaan.  

 
 Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata poliisin toi-

mintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, sekä poliisin toimintaa, tehdä aloitteita 
poliisin toiminnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, 
sekä käsitellä ne muut asiat, jotka käsiteltäviksi toimitetaan.  

 
 Oulun poliisin neuvottelukunnan jäsenten määräksi on vahvistettu 42 varsinaista 

ja 42 varajäsentä. Oulun kaupungin jäsenmäärä neuvottelukunnassa on viisi (5) ja 
muiden kuntien edustajien määrä on yksi (1).   

 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen Oulun 

poliisin neuvottelukuntaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 
2021-2025. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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28. JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

KHALL § 201 Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 §:n mukaan alueen   
2.8.2021 pelastustoimen ja pelastuslaitoksen hallintoa varten sopijakunnat asettavat val-

tuustokaudeksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan. Johtokunta toimii 
Ylivieskan kaupunginhallituksen alaisena.  

Kukin kunta nimeää johtokuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen vara-
jäsenen. Jokainen yli 20 000 asukkaan kunta nimeää johtokuntaan kaksi jäsentä ja 
varajäsentä.  

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Pelastustoimen johtokunta on asemaltaan Kuntalain 51 §:n tarkoittama yhteinen 
toimielin.  

Pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävistä, toiminnan muodoista ja asioiden esitte-
lystä johtokunnan kokouksissa määrätään johtosäännössä. Johtosäännön vahvis-
taa sopimuskunnan valtuusto johtokunnan esityksestä.  

Pelastuslaitoksen johtokunnan kokoonpanossa ei tarvitse noudattaa poliittista 
suhteellisuusperiaatetta. Kuntalain 58 §:n vaatimusta poliittisesta suhteellisuu-
desta sovelletaan vain kuntayhtymän toimielimiin.  

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen järjestä-
misvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1. päivänä tammi-
kuuta 2023 (ks. lait 613/2021 ja 616/2021). Tällä saattaa olla vaikutuksia kuntien 
edustuksiin ja asiaan palataan sen ollessa ajankohtainen.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Jokilaaksojen 
pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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29. NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN SEUTUVALTUUSTO TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 202 Nivala-Haapajärven seutu Nihak r.y.:n sääntöjen mukaan seutukunnan jäsenkunta  
2.8.2021 valitsee kunnallisvaalikausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan seutukuntavaltuus-

toon yhden jäsenen ja sen lisäksi yhden äänivaltaisen edustajan kutakin alkavaa 
kolmeatuhatta kunnan edeltävän vuoden alussa henkikirjoitettua asukasta kohti 
sekä kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Reisjärveltä tulee valitta-
vaksi seutuvaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja varajäsentä.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi (2) seu-
tuvaltuuston jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-
2025.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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30. KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO TOIMIKAU-
DEKSI 2021-2025

KHALL § Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimuksen   
2.8.2021 yhtymävaltuuston jäsenten valintaa koskevan 8 §.n mukaan jäsenkunnat ja osa-

jäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon kunnan vaaleja edeltävän edel-
lisen vuoden lopun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi 
edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3 500) asukasta kohti. Osa-
jäsenkunnilla on yksi edustaja jokaista alkavaa seitsemää tuhatta (7 000) asukasta 
kohti.  

Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi.  

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säännellään kuntalain 76 §:ssä. 
Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on yleinen vaali-
kelpoisuus jäsenkunnan luottamustoimeen.  

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee jäsenen ja varajäsenen 
Keski-pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
toimikaudeksi 2021-2025.   

Päätös: Hyväksyttiin. 
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31.  JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 204  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon valitsevat jäsenkunnat   
2.8.2021 perussopimuksen (§ 4) mukaan yhden edustajan jokaista alkavaa 5 000 asukasta 

kohden. Edustajalla on henkilökohtainen varajäsen.  
 
 Kuntalain 76 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimeen.  
 
 Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimeen on henkilö, joka on kuntalain 71 §:n 

mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikel-
poinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä 
kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.  

 
 Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimie-

limissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännöstä sovelletaan myös kuntayhtymän 
ylimpiin toimielimiin, joihin jokainen jäsenkunta valitsee omat edustajansa. Jotta 
voidaan varmistaa toimielinten kokoonpanojen lainmukaisuus, jäsenkuntien täy-
tyy etukäteen neuvotella luottamushenkilöpaikoista.  

 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen ja hä-

nelle henkilökohtaisen varajäsenen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymä-
valtuustoon toimikaudeksi 2021-2025.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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32. JOKILATVAN OPISTON JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 205 Jokilatvan opiston perussopimuksen 5.2 §:n mukaan johtokuntaan valitaan yhdek- 
2.8.2021 sän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sopimuskunnat nimeävät 

jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Nivala kolme (3) jäsentä 
ja varajäsentä sekä Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi kukin kaksi (2) jäsentä ja vara-
jäsentä.  

Johtokunnan varsinaisista jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi, jonka valitsee 
toimikauden puheenjohtajakunnan valtuusto. Johtokunta valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi jäsentä 
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Jokilatvan opiston johtokuntaan toimikau-
deksi 2021-2025.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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33. YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

KHALL § 206 Ylivieskan, Alavieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin yhteisessä Ylivies- 
2.8.2021 kan seudun musiikkiopiston johtokunnassa on 9 jäsentä. Vastuukunta Ylivieska 

valitsee johtokuntaan 4 jäsentä ja toimintakunnat kukin yhden jäsenen. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

Ylivieskan valtuusto valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen ja hä-
nelle henkilökohtaisen varajäsenen Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokun-
taan toimikaudeksi 2021-2025.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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34. KESKI-POHJANMAAN LIITON JÄSENKUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUS

KHALL § 207 Kesäkuun 13. pidettyjen kuntavaalien tulosten tultua lainvoimaisiksi, toimeenpan- 
2.8.2021 naan Keski-Pohjanmaan liitossa maakuntahallinnon järjestäytyminen. Edustajain-

kokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henki-
lökohtaiset varajäsenet.  

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 6 §:n mukaan jäsenkunnat valit-
sevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun 
mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa viittä-
tuhatta (5 000) asukasta kohti.  

Halsua 1 127 1 
Kannus 5 464 2 
Kaustinen 4 261 1 
Kokkola  47 681 10 
Lestijärvi    719 1 
Perho 2 759 1 
Toholampi 3 033 1 
Veteli 3 114 1 
Reisjärvi 2 718 1 
Kinnula 1 620 1 
Kruunupyy 1 163 1 
yhteensä 21 

Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla 
on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsen-
kuntien valtuutettuja.  

Maakuntavaltuustoon Reisjärven kunnasta valitaan kaksi jäsentä ja heille varajäse-
net.  

Maakuntahallitus on kokouksessaan 21.6.2021 päättänyt, että edustajainkokous 
pidetään maanantaina 6.9.2021 klo 13.00 Keski-Pohjanmaan liiton toimitiloissa.  

Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja 
hänelle varaedustajan Keski-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen 6.9.2021.  

Päätös: Hyväksyttiin. 
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35.  POHJOIS-POHJANMAAN JÄSENKUNTIEN LIITON EDUSTAJAINKOKOUS 
 
KHALL § 208   Maakunnan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen 
2.8.2021 edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaisesti siten, että kunta valitsee 

yhden edustajan kutakin alkavaa 7000 asukasta kohden. Lisäksi kullekin edusta-
jalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.  

 
 Kuntien edustajien ja varaedustajien tulee olla jäsenkunnan valtuutettuja. Kullakin 

edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Pohjois-Pohjanmaan liiton perus-
sopimuksen mukaisesti jäsenkuntien edustajainkokous valitsee Pohjois-Pohjan-
maan liiton maakuntavaltuuston seuraavaksi vaalikaudeksi.  

 
 Maakunnan ylimmän päättävän toimielimen jäsenien tulee olla jäsenkuntien val-

tuutettuja. Jokaisella jäsenkunnalla on maakuntavaltuustossa edustajia yksi kuta-
kin alkavaa 7000 asukasta kohti. Reisjärven kunnasta valitaan maakuntavaltuus-
toon yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.  

 
 Kuntien edustajainkokous järjestetään 4.10.2021 klo 10.00 ODL:n hyvinvointikes-

kuksen Wegelius-salissa, Albertinkatu 16, Oulu.   
  
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja 

hänelle varaedustajan Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen 
4.10.2021.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin.   
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36. SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

KHALL § 209 Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, lomitus- 
2.8.2021 palvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 

Kunnanjohtaja Marjut Silvast 
Yleispäätökset  §:t 7-9
Henkilöstöpäätökset §:t 5
Poissaolopäätökset §:t
Hankintapäätökset  §:t 4

Talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja 
Henkilöstöpäätökset  §:t 1

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 
Yleispäätökset  §:t

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 
Yleispäätökset  §:t 5-6

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset. 

Päätös: Hyväksyttiin.  



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 2.8.2021 300 37

37. ILMOITUSASIAT

KHALL § 210 
2.8.2021 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 

- Kuntayhtymähallitus 17.6.2021 pöytäkirja
- Ympäristölautakunta 22.6.2021 pöytäkirja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 

Päätös: Hyväksyttiin.  
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38. MUUT ASIAT

KHALL § 211 
2.8.2021 Teuvo Nyman tiedusteli Kartanohotelli Saaren lunastussopimuksen tilannetta. 

Kunnanjohtaja Marjut Silvast vastasi, että kaikki lunastussopimuksen ehdot ovat 
tulleet täytetyiksi eikä keskinäisiä sitoumuksia tai velvoitteita ole.  
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*) 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 
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PÄÄTÖS
VALTIONAVUSTUKSESTA

POPELY/594/2021  ( )1 6

21.06.2021

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Puhelinnumero 0295 038 000 Veteraanikatu 1
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi PL 86
www.ely-keskus.fi 90130 Oulu

ELY-KESKUKSEN RATKAISU

PÄÄTÖS

HAETTU AVUSTUS

HANKE

HAKEMUS

HAKIJA

Reisjärven kunta
Reisjärventie 8
85900 Reisjärvi

 Viite Avustushakemus 25.02.2021

Päätös avustuksesta vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden
toteuttamiseen

Reisjärven kunta
Reisjärventie 8
85900 Reisjärvi

Hankkeen nimi: Reisjärven vesistön kehityshanke 2021-2022

Haettu avustus: 80 000,00 €
Hankkeen ilmoitettu kokonaiskustannus: 107 000,00 €
Kokonaiskustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä
ELY-keskus) myöntää hakijalle avustusta  valtion talousarvion80 000,00 euroa
momenteilta 351061(Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen), 38057625
(Vesistöjen kunnostus ja muut ympäristötyöt). 

Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään
107 000,00 euroa. Avustus ei sisällä arvonlisäveron osuutta tuettavista
kustannuksista. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat:

Reisjärven vesistöjen kunnostus hakemuksen mukaan. Kustannuksiin voi
sisältyä vastikkeetonta työtä.

KHALL 2.8.2021 § 176 LIITE 4



PÄÄTÖS
VALTIONAVUSTUKSESTA

POPELY/594/2021  ( )2 6

21.06.2021

POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Puhelinnumero 0295 038 000 Veteraanikatu 1
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi PL 86
www.ely-keskus.fi 90130 Oulu

AVUSTUKSEN VALVONTA

AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS JA EHDOT

Avustuksen käyttötarkoitus on Reisjärven vesistöjen kunnostus hakemuksen
mukaan: hoitokalastus ja vesikasvillisuuden niitto, kalustohankinnat,
kosteikkojen ja muiden vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ja toteutus,
koululaisyhteistyö, purokunnostukset ja kunnostussuunnittelu. 

vesien- ja merenhoitoa edistävä hanke
muu vesistön ja vesiympäristön tilaa edistävä hanke

Avustettavan hankkeen toteutusaika on 25.02.2021 - 30.11.2022.
Avustusta saadaan käyttää vain sellaisiin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet
avustushakemuksen jättämisen jälkeen.

Jos avustettavaa hanketta ei ole aloitettu hankesuunnitelman mukaisesti
31.12.2021 mennessä, päätös peruuntuu, eikä hankkeeseen myönnettyä
määrärahaa voi enää hakea maksuun. Mikäli hanke ei käynnisty tai uhkaa
viivästyä, on siitä ja siihen johtaneista syistä ilmoitettava ELY-keskukselle.
Hankkeen aloittamiseen ja loppuun saattamiseen voi perustelluista syistä
hakea jatkoaikaa. Kirjallinen jatkoaikahakemus on toimitettava
ELY-keskukselle ennen määräajan päättymistä.

Avustuksen saajan on huolehdittava, että hankkeen toimenpiteet toteutetaan
suunnitelmien ja lupien mukaisesti. Avustusta saa käyttää ainoastaan tämän
päätöksen mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Hankkeen muutoksista on ilmoitettava viipymättä ELY-keskukselle.
Avustuksen saaja on velvollinen etukäteen hyväksyttämään hankkeeseen
tehtävät merkittävät muutokset ELY-keskuksella.

Mikäli hanke jää kokonaan toteutumatta, hankkeen raukeamisesta on
ilmoitettava ELY-keskukselle mahdollisimman pian, jotta käyttämättä jäävä
avustus voidaan siirtää muihin hankkeisiin.

ELY-keskuksella on valtionavustuslain 16 §:n mukainen oikeus suorittaa
avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia
valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Valvonnasta vastaavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Arto Iwendorff
Jermi Tertsunen
Susanna Juntunen
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PERUSTELUT

AVUSTUKSEN MAKSAMINEN

Avustettavan hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat avustuspäätöksessä
hyväksytyt ja hankkeen toteutusaikana syntyneet kustannukset. Avustus
maksetaan enintään 4 erässä avustuksen saajan ilmoittamalle tilille. Viimeistä
erää on haettava maksuun viimeistään 30.11.2022 mennessä.

Avustuksen maksamisen edellytys on, että menot ovat avustuksen saajalle
osoitettuja sekä avustuksen saajan maksamia. Avustus maksetaan jälkikäteen
avustuksen saajan osoittamien menojen mukaan, yhdessä tai useammassa
erässä.

Maksatushakemuksen liitteeksi tarvitaan maksujaksolle kuuluvat

lasku- ja maksukopiot
allekirjoitettu menoerittely tai kirjanpidon ote.
Maksatushakemuslomakkeessa on menoerittelynä toimiva
tositeluettelo, jota voi hyödyntää, mikäli erillistä kirjanpitoa ei hankkeella
ole.
selvitys tai raportti hankkeen / kohteen toteutuksesta
mikäli hankkeelle on myönnetty avustusta palkkakustannuksiin, tulee
hakemuksen liitteeksi liittää hankkeeseen palkattujen henkilöiden
työsopimukset, selvitykset maksetuista palkoista ja osa- aikaisesti
hankkeessa työtä tekevien henkilöiden allekirjoitetut
työajanseurantaraportit.
kopiot työmaapöytäkirjoista, mikäli kokouksia on ko. maksatusjaksolla
talkootyölomake. Lomakkeen allekirjoittavat talkootöihin osallistuvat
henkilöt sekä talkootyöstä vastaava henkilö.
viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä on toimitettava hankkeen
loppuraportti hankkeen toteutuksesta, tuloksista, kustannuksista ja
mahdollisista jatkotoimenpiteistä

Viimeinen erä, jonka tulee olla vähintään 20 prosenttia myönnetystä määrästä,
maksetaan sen jälkeen, kun työ on hyväksyttävästi loppuun saatettu siten, että
se täyttää sille avustuspäätöksessä asetetut ehdot, ja tilitys on tarkastettu.

Lisäksi on huomioitava myös muut mahdolliset avustuspäätöksessä mainitut
ehdot.

Maksatusta haetaan KEHA-keskuksesta. Lisäohjeita maksatukseen on
saatavissa osoitteesta: 

.www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/ymparisto/

Päätös perustuu hakemukseen ja sen liitteisiin sekä hakijan 18.6.2021
toimittamaan täydennykseen.

Valtion talousarvion momentilta 351061 voidaan myöntää avustusta
valtionavustuslain (688/2001) ja vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa
parantavien hankkeiden avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(714/2015) nojalla. Valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 36/2020 vp
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MUUT EHDOT

(11.12.2020) mukaisesti määräraha myönnetään Reisjärven
kunnostushankkeeseen. Avustukseen sovelletaan ympäristöministeriön
6.9.2016 päivättyä ohjekirjettä (YM8/409/2016), jonka mukaan avustuksen
enimmäisosuus tukikelpoisista kustannuksista on korkeintaan 75 %.

Hankkeen kustannuksia voidaan pitää kohtuullisina saavutettaviin hyötyihin
verrattuna. Ennalta arvioiden avustuksen saaja kykenee luotettavasti
valvomaan avustuksen käyttöä, vastaamaan hankkeen toteuttamisesta ja
toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtimaan hankkeella saatavan
hyödyn säilymisestä. Valtioneuvoston asetuksen (714/2015) 3 §:n mukaiset
avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät.

Avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, koska sen tarkoituksena on edistää
vesistön ja muiden pintavesien monipuolista ja kestävää käyttöä sekä vesistön
ja muiden pintavesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä
(valtioneuvoston asetus 714/2015, 4 §, kohdat 1 ja 2).

Valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n mukaiset valtionavustuksen myöntämisen
yleiset edellytykset täyttyvät. Avustuksen määrää päätettäessä on otettu
huomioon valtionavustuslain 688/2001 (6 ja 7 §) ja valtioneuvoston asetuksen
714/2015 (6 §) säädökset. Valtioneuvoston asetuksen 714/2015 6 §:n
mukaisesti avustuksen osuus voi olla yli 50 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, koska hanke edistää vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman
ja merenhoitosuunnitelman sekä niitä toimeenpanevien toimenpideohjelmien
toteuttamista.

Avustuksen määrä on 75 % toteutuneista kokonaiskustannuksista.

Avustuksen saajan on hankittava hankkeen toteutuksen kannalta tarpeelliset
sopimukset ja luvat sekä tarvittaessa tehtävä lainmukaiset ilmoitukset. Ennen
toimenpiteisiin ryhtymistä on avustuksen saajan huolehdittava, että töiden
vaikutusalueelta on tehty riittävät luonto-, maisema-, kulttuuriympäristö- ja
muinaismuistoselvitykset.

Avustuksen saajan on arvioitava kilpailuttamisen tarve lain julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) perusteella. Vaikka
hanke ei sisältäisi kilpailutuksia edellä mainitun lain perusteella, tulee julkisen
hankkijan kuitenkin noudattaa syrjimättömyys-, avoimuus- ja
suhteellisuusperiaatetta. Avustuksen saajan tulee noudattaa toiminnassaan ja
taloudenhoidossaan tarkoituksenmukaista säästäväisyyttä.

Asiaa ELY-keskuksessa hoitavalle on lähetettävä kutsu mahdollisiin hanketta
koskeviin kokouksiin ja annettava hänelle tai muulle ELY-keskuksen
edustajalle mahdollisuus valvoa hankkeen toteutusta.

Valtionavustuksen myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja sen
valvonnassa, tarkastuksissa sekä mahdollisessa palauttamisessa ja
takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Tämän
päätöksen liitteenä on tiivistelmä valtionavustuslain säännöksistä, jotka
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OIKAISUVAATIMUS

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

koskevat avustuksen saajan velvollisuuksia, avustuksen käytön valvontaa
sekä avustuksen palauttamista ja takaisinperintää. Vesien tilaa parantavien
hankkeiden avustuksissa noudatetaan valtionavustuslain lisäksi
valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa
parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Hankkeeseen mahdollisesti liittyvien vesinäytteiden tulokset tulee viedä
ympäristöhallinnon VESLA-rekisteriin ja koekalastusten tulokset
Koekalastusrekisteriin.

Mahdollisen hankittavan kaluston ja laitteiden tulee olla hakijan hallinnassa ja
käytettävissä hankkeen kaltaisissa suunnittelu- ja kunnostustehtävissä
vähintään 6 vuotta hankinnasta. Hankkeessa toteutettavien rakenteiden tulee
säilyä aiotussa käytössä
vähintään viisi vuotta valtionavustuksen viimeisen erän maksamisesta.

Rahoittajat tulee mainita hankkeen tiedottamisessa. Avustuksen saajan tulee
tallentaa kunnostustoimenpide Vesistökunnostajan karttapalveluun
https://www.ymparisto.fi/vesistokunnostajankarttapalvelu

Hoitokalastuksen saalis ja niittojäte tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa
hyötykäyttöön.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 2 §

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien
hankkeiden tukemisesta (714/2015) 3-7 §, 9 §, 10 §

Valtionavustuslaki (688/2001) 6 §, 7 §, 11-16 §, 34 §

Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään. Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Se on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle viranomaiselle.
Oikaisuvaatimusohje on tämän päätöksen liitteenä.
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Johtaja Jonas Liimatta 
Allekirjoitettu sähköisesti

21.06.2021 15:14

Vesitalousasiantuntija Susanna Juntunen 
Allekirjoitettu sähköisesti

21.06.2021 14:24

Asiaa hoitaa ELY-keskuksessa Susanna Juntunen,
susanna.s.juntunen@ely-keskus.fi, 0295 038 305.

LIITTEET

Tiivistelmä valtionavustuslaista
Oikaisuvaatimusohje ely-keskukset



 

Liite elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen 

OIKAISUVAATIMUSOHJE 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua päätöksen tehneeltä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Vaatimuksen kirjallisesta muodosta 
täyttää myös viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja.   

Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava ELY-keskukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
tämän päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta 
lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. 
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa perille postitse, sähköisesti, henkilökohtaisesti tai lähetin 
välityksellä. Postittaminen, toimittaminen sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän 
vastuulla. Jos oikaisuvaatimusta ei ole toimitettu määräajassa, se jätetään tutkimatta.  

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin päätös on lähetetty postitse 
saantitodistusta vaatimatta, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä 
(7) päivänä siitä, kun päätös on annettu postin välitettäväksi. Virkakirjeen katsotaan tulleen 
viranomaisen tietoon saapumispäivänään.  

Jos asiakirja on annettu tiedoksi todisteellisena sähköisenä tiedoksiantona, kuten viranomaisen 
järjestelmästä, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen 
järjestelmästä. 

Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava  
▪ päätös, johon haetaan oikaisua  
▪ miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi  
▪ perusteet, joilla oikaisua vaaditaan  
▪ oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta  
▪ postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle 

voidaan toimittaa.  

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai 
jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on 
allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Vaatimuksen täyttää myös sähköinen allekirjoitus. Sähköistä 
asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä.   

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä  
▪ päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
▪ todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan 

alkamisen ajankohdasta  
▪ asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle  
▪ valtakirja, jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää asiamies.  

  



 

Yhteystiedot:

Lapin ELY-keskus 
Postiosoite: PL 8060, 96101 Rovaniemi 
Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B (valtion virastotalo), 
Rovaniemi  
Puhelin: 0295 037 000 
Sähköpostit: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Käyntiosoite: Veteraanikatu 1, 90130 Oulu 
Postiosoite: PL 86, 90101 Oulu 
Puhelin: 0295 038 000 
Sähköpostit: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-
keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Kainuun ELY-keskus 
Käyntiosoite: Kalliokatu 4, 87100 Kajaani 
Postiosoite: PL 115, 87101 KAJAANI 
Puhelin: 0295 023 500 
Sähköpostit: kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Pohjanmaan ELY-keskus 
Käyntiosoite: Wolffintie 35 B, 5. krs 
Postiosoite: PL 131, 65101 VAASA 
Puhelin: 0295 028 500 
Sähköpostit: kirjaamo.pohjanmaa@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 8 
Postiosoite: PL 156, 60101 Seinäjoki 
Puhelin: 0295 028 500 
Sähköpostit: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Keski-Suomen ELY-keskus 
Käyntiosoite: Cygnaeuksenkatu1, JYVÄSKYLÄ 
Postiosoite: PL 250, 40101 JYVÄSKYLÄ 
Puhelin: 0295 024 500 
Sähköpostit: kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Pohjois-Savon ELY-keskus 
Käyntiosoite: Kallanranta 11, KUOPIO 
Postiosoite: PL 2000, 70101 KUOPIO 
Puhelin: 0295 026 500 
Sähköpostit: kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Käyntiosoite: Kauppakatu 40 B, 3.krs 
Postiosoite: PL 69, 80101 JOENSUU 
Puhelin: 0295 026 000 
Sähköpostit: kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Satakunnan ELY-keskus 
Käyntiosoite: Yrjönkatu 20, 28100 PORI 
Postiosoite: PL 266, 28101 PORI 
Puhelin: 0295 022 000 
Sähköpostit: kirjaamo.satakunta@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Pirkanmaan ELY-keskus 
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38 (Attila), 33100 
Tampere 
Postiosoite: PL 297, 33101 TAMPERE 
Puhelin: 0295 036 000 
Sähköpostit: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Etelä-Savon ELY-keskus 
Käyntiosoite: Jääkärinkatu 14,50100  MIKKELI 
Postiosoite: PL 164, 50101 MIKKELI 
Puhelin: 0295 024 000 
Sähköpostit: kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Hämeen ELY-keskus 
Käyntiosoite: Kirkkokatu 12, 15140 Lahti 
Postiosoite: PL 29, 15141 LAHTI 
Puhelin: 0295 025 000 
Sähköpostit: kirjaamo.hame@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Käyntiosoite: Salpausselänkatu 22 
Postiosoite: PL 1041, 45101 KOUVOLA 
Puhelin: 0295 029 000 
Sähköpostit: kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU 
Postiosoite: PL 236, 20101 TURKU 
Puhelin: 0295 022 500 
Sähköpostit: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 

Uudenmaan ELY-keskus 
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5 krs. 
Postiosoite: PL 36, 00521 HELSINKI 
Puhelin: 0295 021 000 
Sähköpostit: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi   
Aukioloaika: Klo 8.00–16.15 
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TIIVISTELMÄ VALTIONAVUSTUSLAKI_kor.docx 

Tiivistelmä valtionavustuslain (688/2001) 4 luvusta (valtionavustuksen 
käyttö ja sen valvonta) sekä 5 luvusta (valtionavustuksen palauttaminen  
ja takaisinperintä) 

 
Avustusta saa käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. 
Avustuksen saajan tulee antaa ELY-keskukselle valtionavustuspäätöksen ehtojen 
noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. 

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä ELY-keskukselle avustuksen 
käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta 
valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. 

ELY-keskuksella tai sen valtuuttamalla toisella viranomaisella tai ulkopuolisella 
tilintarkastajalla on oikeus suorittaa avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa 
tarpeellisia avustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. 

Avustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta suorittavalle virkamiehelle tai 
tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, 
tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa. Tarkastusta 
suorittavalla virkamiehellä tai tilintarkastajalla on oikeus ottaa tarkastuksen kohteena 
oleva aineisto haltuunsa, jos tarkastaminen sitä edellyttää. Aineiston haltuunotosta on 
tarkastuksen yhteydessä laadittava pöytäkirja, jossa on mainittava haltuunoton tarkoitus 
ja haltuun otettu aineisto. Aineisto on palautettava viipymättä, kun sitä ei enää tarvita 
tarkastuksen suorittamiseksi. Tarkastusta suorittavalla virkamiehellä tai tilintarkastajalla 
on oikeus päästä tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa avustuksen saajan 
hallinnassa tai käytössä oleviin tiloihin, joiden oloilla on merkitystä valtionavustuksen 
myöntämiselle ja käytön valvonnalle. Tarkastusta ei saa suorittaa kotirauhan piiriin 
kuuluvissa tiloissa. 

Avustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen 
perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Avustuksen saajan tulee 
palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää 
valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. 

KEHA-keskuksen on päätöksellään määrättävä valtionavustuksen maksaminen 
lopetettavaksi sekä jo maksettu avustus takaisinperittäväksi, jos avustuksen saaja on 1) 
jättänyt palauttamatta valtionavustuksen tai sen osan joka lain mukaan on palautettava, 
2) käyttänyt valtion-avustuksen olennaisesti muuhun tarkoitukseen kun se on 
myönnetty, 3) antanut KEHA-keskukselle väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, 
joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai 
ehtoihin, taikka salannut sellaisen seikan, tai 4) muutoin olennaisesti rikkonut 
valtionavustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai valtionavustuspäätökseen 
otettuja ehtoja. 



Liite elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten päätökseen 

TIIVISTELMÄ VALTIONAVUSTUSLAKI_kor.docx 

Valtionavustuslaissa on säädetty myös tilanteista, joissa KEHA-keskus voi 
harkinnanvaraisesti päättää, että valtionavustuksen maksaminen keskeytetään tai 
valtionavustus peritään takaisin. 

Avustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisinperittävälle määrälle 
avustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista 
korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos takaisin perittävää määrää ei makseta 
viimeistään KEHA-keskuksen asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista 
viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 

Oikeus saada maksatus myönnetystä valtionavustuksesta raukeaa, jos avustuksen 
saaja ei ole esittänyt valtionavustuksen maksamista varten tarvittavaa hyväksyttävää 
selvitystä valtionavustuspäätöksessä asetetussa määräajassa. Jos määräaikaa ei ole 
asetettu, oikeus maksatukseen raukeaa kahden vuoden kuluttua sen varainhoitovuoden 
päättymisestä, jona valtionavustus on myönnetty. 

Avustuksen maksamista, maksatuksen keskeyttämistä, takaisinperintää ja käytön 
valvontaa koskevia tehtäviä hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja 
hallintokeskus (www.keha-keskus.fi).  

 

http://www.keha-keskus.fi/


REISJÄRVEN KUNTA 

Hakija 
Nimi 
Lähiosoite 
Postitoimipaikka 

Reisjärven kunta/tekninen toimi 
Reisjärventie 8 
85900 Reisjärvi 

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

691 
403 
7-76
Kissapelto
Savikontie 5
1605 m2 vuokratontti

Rakennustoimenpide Siirrettävän hammashoitolarakennuksen sijoittaminen 

Kaavoitustilanne Asemakaava 

Selostus poikkeamisesta 170m² SOTE-rakennuksen sijoittaminen asemakaavan AR-alueelle. 

Liitteet Vuokrasopimus, kaavakartta, hakemus, naapurien kuuleminen, raken-
nuksen piirrokset 

Hakemuksen perustelut Sijainti terveyskeskuksen ja vanhusten palvelutalon viereisellä tontilla. 
Tontilla tällä hetkellä purkukuntoinen rivitalo, joka tullaan purkamaan 
määrittelemättömällä aikataululla. 

Lausunnot ja naapurien 
kuuleminen 

Naapureita kuultu. Naapureilla ei huomauttamista asiaan. 

PÄÄTÖSEHDOTUS Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää poikkeamislu-
van kaavoittajan esittämin perustein 

Kaavoittajan perustelut: Kiinteistö 691-403-7-76 sijaitsee terveyskes-
kuksen rajanaapurina pohjoispuolella. Rakennettava alue on vuokrattu 
kunnalle, kunnan 100% omistamalta Reisjärven vuokratalot oy:ltä. To-
dennäköisin vaihtoehto tulevaisuuden SOTE-rakentamisen sijoittamisel-
le on kyseinen tontti, jolla purettava Petäjälinnan rivitalo sijaitsee. Kii-
reellisen aikataulun vuoksi kaavamuutosta ei vielä lähdetä toteutta-
maan, vaan siirrettävän moduulirakennuksen sijoittaminen alueelle to-
teutetaan poikkeamismenettelyllä. 

Valmistelija: tekninen johtaja 040 3008 250 

PÄÄTÖS Khall 2.8.2021 § 177  

Voimassaolo ja 
jatkotoimenpiteet 

Päätös on voimassa 5.8.2023
Ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava 
rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. 

Päätöksen antopäivä Julkipanon jälkeen 5.8.2021 

               KHALL 2.8.2021 § 177 LIITE 5 

Poikkeamispäätös 

Päätöspäivä 
2.8.2021 



REISJÄRVEN KUNTA Poikkeamispäätös 

Päätöspäivä 2.8.2021

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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MAANVUOKRASOPIMUS 

JOHDANTO 

1.1 Sopijapuolet 

Vuokranantaja Reisjärven kunta  
Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi 
Y-tunnus 0189548-3

Vuokralainen Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivi 
Reisjärventie 2, 8590 Reisjärvi 
Y-tunnus 0189559-8

1.2.  Vuokra-alue Vuokrasopimuksen liitekarttaan merkitty Reisjärven kunnan Reisjärven kylässä 
sijaitsevaan tilaan Juhanila RN:o 691-403-16-130 kuuluvasta korttelista AR I 27 
noin 1400 m2 suuruinen alue, jolla sijaitsee Asunto Oy Reisjärven Keskus-Rivin 
rakennuttama asuinrivitalo.  

Alueella sijaitsee vuonna 1972 valmistunut 8 asunnon rivitalo. Tämä sopimus on 
jatkoa aiemmalle vuokrasopimukselle, joka päättyy 31.7.2021. 

2 VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ 

2.1  Toiminnan määrittely Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/1966) 3 luvun 
tarkoittamalla tavalla asuntotarkoitukseen. 

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että sillä on kaikki toiminnas-
saan tarvittavat viranomaisluvat, ja että se noudattaa toimintaansa liittyviä 
lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja 
määräyksiä.  

Vuokralainen ei saa rakentamistoimenpiteillä eikä muillakaan toimenpiteillä 
aiheuttaa vuokranantajalle tai kolmansille vahinkoa tai haittaa. 

2.2 Rakentamisvelvoite Vuokralaisella ei ole rakentamisvelvoitetta. 

2.3  Kunnossapito ym. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokra-alueen kunnossapidosta, 
siisteydestä ja turvallisuudesta ja noudattamaan näistä annettuja määräyksiä. 
Alueella kasvavia puita ei saa vahingoittaa eikä luvatta kaataa, mikäli ne eivät 
aiheuta vaaraa turvallisuudelle. 

Valmiita rakennuksia ei saa osaksikaan purkaa ilman vuokranantajan kirjallista 
suostumusta. 

 Vuokralainen on velvollinen vuokrasuhteen päättyessä viemään pois sellaiset 
omistamansa rakennukset, laitteet ja laitokset sekä muun omaisuutensa, jota 
vuokranantaja ei lunasta. Vuokralainen on velvollinen siistimään alueen. 

http://www.reisjarvi.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi
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Mikäli tässä tarkoitettua vuokralaisen omaisuutta ei ole poistettu alueelta 
kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, vuokranantajalla
on oikeus myydä ne vuokralaisen lukuun julkisella huutokaupalla sekä siistiä alue 
myynnistä saaduilla varoilla. 

Mikäli vuokra-alueella oleva vuokralaisen omaisuus arviolta kattaa lähinnä vain 
julkisen huutokaupan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, vuokranantajalla 
on oikeus menetellä omaisuuden suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Vuokralainen huolehtii tarpeelliseksi katsottujen perusparannustöiden 
tekemisestä ja vastaa töiden kustannuksista. Oleellisiin perusparannustöihin 
tulee saada vuokranantajan kirjallinen suostumus. 

Kunnossapitovelvollisuudesta tai perusparannuksista taikka muista suoritta-
mistaan töistä johtuvista kustannuksista tai toiminnan keskeytymisestä 
vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksussa hyvitystä. 

Vuokralaisella ei ole myöskään oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada 
korvausta sopimuksen kohteen arvoa nostaneista perusparannuksista tai muista 
töistä. 

2.4  Maaperän pilaantuminen 
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue ei vuokralaisen 
toimesta eikä muutoinkaan saastu. Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on kuitenkin 
vuokra-aikana ympäristönsuojelulain (86/2000) 75 pykälän tarkoittamalla tavalla 
saastunut, vuokralainen on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta. 

Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuokran-
antajalla on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä 
toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset vuokralaiselta. 

2.5  Alivuokraus Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta 
tai osaa siitä kolmannelle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista 
suostumusta. 

2.6  Katselmukset Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokra-alueella katselmuksia sen 
selvittämiseksi, ovatko vuokra-alue ja sillä sijaitsevat rakennukset ja alueet 
sopimuksen mukaisessa kunnossa ja noudatetaanko tämän sopimuksen 
määräyksiä myös muutoin. Katselmuksesta tulee ilmoittaa ennalta 
vuokralaiselle. Jos katselmus aiheuttaa muistutuksia, on puutteellisuudet 
korjattava vuokranantajan määräämässä ajassa ja tavalla. 

2.7 Johtojen ym. sijoittaminen 
Vuokralainen sallii kunnan osoittamien yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien 
tarpeellisten johtojen, laitteiden yms. ja niiden sijoittamisen vuokra-alueelle ja 
sen yli. Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä vuokralaiselle aiheutuva suoranainen 
haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. 

2.8   Kunnallistekniset liittymät ja rakenteet 
Vuokralainen vastaa kaikista vesi-, viemäri-, lämpö-, sähkö- ym. vastaavien 
liittymien kustannuksista ja niihin mahdollisesti liittyvistä muista maksuista. 

http://www.reisjarvi.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi
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2.9  Luovutusvelvollisuus  Jos kunta ennen vuokra-ajan päättymistä tarvitsee osaa vuokra-alueesta yleisten 
rakennusten rakennusmaaksi tai muuksi yleiseksi alueeksi, vuokralainen on 
velvollinen luovuttamaan alueen. 

Alueen luovuttamisesta vuokralaiselle aiheutuva haitta korvataan erikseen 
tehtävällä sopimuksella. 

3 VUOKRASUHTEEN KESTO 

3.1  Vuokra-aika Vuokra-aika on 30 vuotta. Vuokra-aika alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.7.2051. 

3.2  Uudelleenvuokraus Vuokralaisella on etuoikeus kohdassa 3.1 mainitun vuokrakauden päättyessä 
saada alue välittömästi uudelleen vuokralle samaan käyttötarkoitukseen 
edellyttäen, että:  
a) vuokralainen on täyttänyt kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa;
b) alue on muutoinkin tarkoitus vuokrata vastaavaan käyttötarkoitukseen; ja
c) vuokralainen on ilmoittanut kirjallisesti vuokranantajalle yhtä (1) vuotta
ennen vuokrakauden päättymistä haluavansa käyttää tarkoitettua etuoikeut-
taan.

Vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle, milloin tämä sitä pyytää, hyvissä 
ajoin ennen yllä mainitun vuokralaiselle asetetun määräajan päättymistä, 
tullaanko alue vuokraamaan vastaavaan käyttötarkoitukseen. 

4 MAKSUT 

4.1    Vuokra Vuotuinen vuokra on 196,00 euroa (0,14 e/m2). Vuokra maksetaan yhdessä 
erässä viimeistään marraskuun 30. päivänä vuokranantajan osoittamalle tilille. 
Vuokran maksaminen alkaa 1.8.2021. 

4.2   Indeksiehto Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951 = 100) seuraavasti: 

Kohdan 4.1 mukaista vuosivuokraa (perusvuokra) muutetaan virallisen elin-
kustannusindeksin muutosta vastaavasti siten, että perusindeksiä verrataan 
tarkistusindeksiin. Mikäli tarkistusindeksin luku on korkeampi tai alempi kuin 
perusindeksin luku, perusvuokraa korotetaan tai alennetaan vastaavasti.  

Tarkistettu vuosivuokra lasketaan seuraavasti: 

Perusindeksinä on vuoden 2021 kesäkuun indeksiluku, joka on 2008. 
Tarkistusindeksi on kunkin vuoden elinkustannusindeksin kesäkuun pisteluku. 
Tarkistettu vuosivuokra saadaan, kun tarkistusindeksi jaetaan perusindeksillä ja 
kerrotaan perusvuokralla. 

4.3  Viivästyskorko Mikäli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen 
viivästyy, erääntyneille maksuille maksetaan viivästyskorko korkolain mukaan 
eräpäivästä lukien. Lisäksi vuokralainen maksaa mahdolliset perimiskulut. 

http://www.reisjarvi.fi/
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5 LUNASTAMINEN 

Vuokralainen on vuokrasuhteen päättyessä velvollinen viemään pois omista-
mansa rakennukset, laitteet ja laitokset sekä muun omaisuutensa, jota 
vuokranantaja ei lunasta. Lunastushinta määräytyy maanvuokralain mukaan, 
eikä se koske yleellisyyslaitteita, eikä laitteita, joita on käytetty muuhun 
vuokrasopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.  

Vuokralainen on velvollinen siistimään alueen. 

Mikäli tässä tarkoitettua vuokralaisen omaisuutta ei ole poistettu alueelta 
kuuden (6) kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä, vuokran-
antajalla on oikeus myydä ne vuokralaisen lukuun julkisella huutokaupalla sekä 
siistiä alue myynnistä saaduilla varoilla.  

Mikäli vuokra-alueella oleva vuokralaisen omaisuus arviolta kattaa lähinnä vain 
julkisen huutokaupan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, vuokran-
antajalla on oikeus menetellä omaisuuden suhteen parhaaksi katsomallaan 
tavalla. 

6 MUUT SOPIMUSEHDOT 

6.1 Tien kunnossa- ja puhtaanapito 
Vuokralainen huolehtii ja vastaa kustannuksellaan vuokra-alueen osalta teiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta. 

6.2 Vuokraoikeuden siirto 
Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajaa kuulematta 
kolmannelle. Se, jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan 
siirrosta vuokranantajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun siirto on 
tapahtunut. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös siirtoasiakirjoista.  

Siirron päivämäärästä riippumatta vuokrasta vastaa kuitenkin kalenterivuoden 
ensimmäisen päivän vuokralainen.  

Siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kuin voimassa 
olevassa maakaaressa on säädetty. 

6.3 Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen 
Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus voimassa olevan maanvuokralain 
mukaisilla perusteilla. 

Vuokralaisen omaisuuden ja alueen siistimisen suhteen menetellään tällöin 
kuten edellä kohdassa 5.5 on määrätty. 

Irtisanomisessa noudatetaan maanvuokralakia. Vuokranantajalla on oikeus 
irtisanoa vuokrasopimus, jos vuokralainen jättää toistuvasti vuokran maksa-
matta ja siitä on vuokralaiselle kirjallisesti ilmoitettu. 

http://www.reisjarvi.fi/
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6.4 Vahingonkorvaus Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle kaikki vahingot ja 
menetykset, joita vuokralainen tämän sopimuksen ehtojen tai sopimuksen 
nojalla annettuja määräysten vastaisella toiminnallaan tai laiminlyönneillään 
vuokranantajalle aiheuttaa. 

6.5 Erimielisyyksien selvittäminen 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan tontin 
sijaintipaikan käräjäoikeudessa. 

6.7. Sopimuksen hyväksyminen 
Vuokralainen on tarkastanut paikan päällä käyden vuokra-alueen ja lukenut 
vuokrasopimuksen ja sen liitteet. Vuokralainen hyväksyy vuokrasopimuksen ja 
sen liitteiden määräykset vuokra-alueen ja sen ympäristön käytölle. 

6.6 Sopimuksen voimaantulo 
Tämä sopimus tulee voimaan vuokralaisen osalta heti ja kunnan osalta sitten, 
kun kunnan viranomaisen sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut 
lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi 
kummallekin sopijapuolelle. 

7 ALLEKIRJOITTAMINEN 

Reisjärvellä  ___________kuun ________. päivänä 2021. 

REISJÄRVEN KUNTA 

Marjut Silvast  
kunnanjohtaja 

ASUNTO OY REISJÄRVEN KESKUS-RIVI 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LIITTEET Lainhuutotodistus 26.7.2021 
Karttaliite 

http://www.reisjarvi.fi/
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LAINHUUTOTODISTUS 26.7.2021 Sivu 1 (1)

Rekisteriyksikkö 691-403-16-130 JUHANILA

Perustiedot

Kiinteistötunnus: 691-403-16-130
Nimi: JUHANILA
Rekisteriyksikkölaji: Tila
Kunta: Reisjärvi (691)
Arkistoviite: MMLm/18571/33/2010

Rekisteröintipvm: 19.12.2018
Kokonaispinta-ala: 1,4750 ha
Maapinta-ala: 1,4750 ha

Lainhuutotiedot

1) Selvennyslainhuuto 19.12.2018
Asianumero / arkistoviite: MML/932662/71/2018
Peruste: Ajantasaistus
Omistusosuus: 1/1
Omistajat: Reisjärven kunta, 0189548-3
Aikaisemmat lainhuudot: Selvennyslainhuuto 3.4.2004

Asianumero: 704/3.4.2004/7131303
Selvennyslainhuuto 8.9.2010
Asianumero: 528/8.9.2010/5718
Arkistoviite: 011:2010:LH:5718

Määräalojen lainhuutotiedot
Ei erottamattomia määräaloja tai erillisinä luovutettuja yhteisalueosuuksia.

Lainhuudattamattomat luovutukset
Ei kirjaamisviranomaisen tiedossa olevia lainhuudattamattomia luovutuksia.

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 26.7.2021.

Todistuksesta käyvät ilmi ainakin kaikki ne hakemukset, jotka ovat saapuneet kirjaamisviranomaiselle todistuksen otsikon päiväystä edeltävänä
arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mahdolliset vallintarajoitukset on katsottava rasitustodistukselta.

Rekisteriyksikön pinta-alatiedoissa voi olla epätarkkuuksia.
Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.

http://www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot


                 REISJÄRVEN KUNTA                         LUOTTOSOPIMUS                            1 (1) 
                 VALT 6.5.2021 § 28                 SOPIMUS LUOTTOEHDOISTA 

                                   KHALL 2.8.2021 § 179 LIITE 7  

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

 
Velkoja   Reisjärven kunta  

Y-tunnus 0189548-3  
Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi 
 

Velallinen  Reisjärven Lämpö Oy  
Y-tunnus 3008903-4 
Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi 
 
 

Lainan määrä   220 000,00 (kaksisataakaksikymmentä tuhatta 00/100) euroa.  
 
 Käyttötarkoitus   Kaukolämpöverkon ja kaukolämpölaitoksen vuoden 2021 korjausten rahoittaminen. 

(Valt 6.5.2021 § 28) 
 
Laina-aika  20 vuotta 
 
Korkoehdot   Markkinaehtoinen laina, viitekorko 6 kk euribor, marginaali 1,5 % p.a., tod.pv/365 

Euribor-koron katsotaan aina olevan vähintään nolla (0,00) %. 
 

Takaisinmaksu Lainan lyhennykset ja korot puolivuosittain kaksi (2) kertaa vuodessa,  
kesäkuun ja joulukuun 10. päivä. 

 
Muut kulut  Lainan nostosta sekä lyhennys- ja korkoerien laskutuksesta ei peritä kuluja.  
 
Viivästysseuraamukset  Lainan takaisinmaksun viivästyessä viivästyskorko korkolain mukaan. 
 
Tiedoksisaantioikeus  Kuntalaki 116 § Tytäryhteisön tiedonantovelvollisuus:  

 
Kunnan tytäryhteisön on annettava kunnan talousjohdolle sekä kunnanhallitukselle 
kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen 
laskemiseen tarvittavat tiedot. 
 
Lisäksi Reisjärven kunnalla on oikeus tarkastuttaa lainan saajan toimintaa siinä 
laajuudessa, kun se on tarpeellista velaksi annettujen varojen käytön valvomiseksi 
tai velallisen taloudellisen aseman seuraamiseksi.  

  
Allekirjoittaminen Luottosopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 

osapuolelle. 
 

Reisjärvellä _______._______ 2021 
 
 
REISJÄRVENKUNTA  
 
 
Marjut Silvast   Marianne Ahmaoja 
kunnanjohtaja   vt. talous- ja henkilöstöjohtaja 
 
REISJÄRVEN LÄMPÖ OY  
 
 
Jari Kivioja   Janne Nyman 
hallituksen puheenjohtaja   toimitusjohtaja 

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