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TALOUSARVIOMUUTOS INVESTOINTIPAIKOILLE 833, 841 SEKÄ 846
Tekla § 9

Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen (Khall 20.1.2020 § 13) mukaan
investointiosa sitoo toimielimiä hankeryhmätasolla hallintosäännön ja toimielimien päätösten mukaisesti nettomenon suhteen. Investointiosan perustelut ovat
sitovia. Rakentamisohjelma ei ole sitova.
Investointikohteiden välisistä määrärahan siirroista hankeryhmän sisällä päättää
kunkin lautakunnan osalta ao. lautakunta.
Uuden päiväkoti Tuulenpesän (841) rakentamiskulut ovat ylittäneet investointipaikalle varatun määrärahan 211 829 eurolla. Kokonaisuutena tarkasteltuna teknisen
toimen investoinnit (C93) ovat kuitenkin pysyneet budjetissa toteumalla 92,44%.
Hammashoitolan investointipaikalle 846 varatusta määrärahasta (280 000€) on
jäänyt käyttämättä 264 582€. Toteutetaan lautakunnan sisäinen investointivarojen siirto 211 829 euroa investointipaikalta 846, investointipaikalle 841.
Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen, lapsimäärän kasvu on aiheuttanut tarpeen
ottaa päiväkodin vanha osasto käyttöön. Tarve ilmeni marraskuussa 2020 ja tarpeellinen remontti ja kalustaminen toteutettiin joulukuussa 2020. Tästä johtuen,
vanhan päiväkodin investoinnit ylittyivät 18 377,42 eurolla. Toteutetaan toimialan
sisäinen investointivarojen siirto investointipaikalta 846, investointipaikalle 833.
Investointipaikalle 907 (kaavatiet) varattu määräraha ylittyi 9 494€ hulevesikaivojen lisätöistä sekä romuasfalttien siivouskustannuksista johtuen. Toteutetaan toimialan sisäinen investointivarojen siirto 9 494€ investointipaikalta 846, investointipaikalle 907.
Valmistelija: tekninen johtaja 040 3008 250

Tekn. joht.

Ehdotus:
1. Toteutetaan lautakunnan sisäinen investointivarojen siirto 211 829€ investointipaikalta 846, investointipaikalle 841.
2. Toteutetaan lautakunnan sisäinen investointivarojen 18 377, 42€ siirto investointipaikalta 846, investointipaikalle 833.
3. Toteutetaan lautakunnan sisäinen investointivarojen siirto 9 494€ investointipaikalta 846, investointipaikalle 907.
Päätös:
1. Hyväksyttiin
2. Hyväksyttiin
3. Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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OIKAISUVAATIMUS SITKIÄN YKSITYISTIEN TIEKUNNAN AURAUSAVUSTUKSEEN VUODELLE 2020
Tekla § 10

Kokouksessaan 8/2020 1.12.2020 § 53 tekninen lautakunta on päättänyt aurausavustusten jakamisesta hakemusten perusteella vuodelle 2020.
Sitkiän yksityistien tiekunta on pyytänyt pöytäkirjanotteen perusteella oikaistavaksi Sitkiäntien aurausavustusta vuodelle 2020. Yksityistien pituudeksi on hyväksytty 2400 metriä, kun taas aurausavustus vuodelle 2020 myönnetty 1000 metrille. Avustus on ollut 202 euroa vuodessa. Avustuksen määrä nousee 484 euroon.
Sitkiän yksityistien kesäkunnossapitoavustus vuodelle 2020 on oikaistu koskemaan 2400 metriä teknisessä lautakunnassa kokouksessa 8/2020 1.12.2020 § 52.
LIITE 1. Oikaisuvaatimus Sitkiäntien vuoden 2020 aurausavustuksiin.
LIITE 2. Laskelma Sitkiäntien aurausavustuksesta 2020.
Valmistelija: Tekninen johtaja 040 3008 250

Tekn. joht.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Sitkiäntien tiekunnan oikaisuvaatimus
hyväksytään ja aurausavustus vuodelle 2020 maksetaan Sitkiän yksityistien pituudelle 2400 metriä ja avustuksen määrä on 484 euroa vuonna 2020 ja siitä eteenpäin, kunnes avustusten myöntämisperusteita muutetaan. Oikaistavaksi määräksi
vuodelle 2020 tulee 282 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KORTELAMMIN YKSITYISTIEN SAARISENTIEN SILLANPARANNUSHANKKEEN AVUSTUS
Tekla § 11

Kortelammin yksityistie hakee Reisjärven kunnalta avustusta Saarisentien sillan
perusparannushankkeen toteutuneiden kulujen perustella. Kokonaiskulut hankkeesta olivat 95 256,88€, josta ELY:n rahoitusosuus on maksimissaan 75%. Tiekunta hakee Reisjärven kunnalta 15% tukea hankkeen toteuman perusteella. Haetulla 15 prosentin maksuosuudella Reisjärven kunnan osuudeksi muodostuisi
14 288,53 €.
Valmistelija: Tekninen johtaja, 040 3008 250

Tekn. joht.

Ehdotus: Kunnan taloudellisen tilanteen johdosta avustusta ei voida maksaa.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VALTUUTETTUJEN ALOITTEET TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE
Tekla § 12

Reisjärven kunnanvaltuuston jäseniltä on esitetty aloitteita Reisjärven kunnalle.
Tekninen lautakunta käsittelee toimialaa koskevien aloitteiden toteutuskelpoisuuden.
1. Marko Pohlman, 26.10.2020, Tarveselvityksen tekeminen uuden paloaseman
rakentamisesta.
2. 16 valtuutettua on 27.2.2018 allekirjoittanut aloitteen liikennevalvontakameroiden asennuttamisesta kantatie 58:lle, kummallekin puolelle Reisjärven keskustaajamaa.
3. Oili Kiviranta, 23.5.2017, 11 henkilön allekirjoittama valtuustoaloite leikkipuiston ja virkistysalueen perustamisesta Salmensuun läheisyyteen Maitorannan
maastoon.
Valmistelija: tekninen johtaja 040 3008 250

Tekn. joht.

Ehdotus:
1. Pelastuslaitoksen 10.2.2021 Reisjärven kunnanvaltuuston iltakoulussa pitämän infotilaisuuden perusteella Haapajärveltä tuotettava palo- ja pelastustoiminta ei ole valtakunnallisen riskinarvion perusteella käytännössä mahdollista
nykyisillä toimintaa ohjaavilla säädöksillä. Tarveselvityksen ja alustavan suunnittelun käynnistäminen on perusteltua.
2. Kantatie 58 on ELY:n hallinnoima tie, johon kunnalla ei ole toimivaltaa. Asiaa
tiedustellaan ELY:n yhteyshenkilöltä.
3. Salmensuun kehittämiseen on varattu investointimääräraha vuodelle 2021.
Alustava suunnittelu asian edistämiseksi voidaan aloittaa.
Päätös:
1. Hyväksyttiin tarveselvityksen valmistelu.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KUNTALAISTEN ALOITTEET
Tekla § 13

Reisjärven kuntaan on tullut kuntalaisten aloitteita. Tekninen lautakunta käsittelee toimialaansa koskevat aloitteet ja arvioi niiden mahdollisen toteutuskelpoisuuden vähintään kerran vuodessa.
1. Kuntalaisaloite.fi palveluun on saapunut aloite Pumptrack liikuntapaikan rakentamisesta 26.9.2018. Aloitteen on allekirjoittanut 16 kuntalaista. Hakemus
esitetään kokouksessa oheismateriaalina, koska aineisto sijaitsee verkossa.
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6073
2. Kuntalaisaloite.fi palveluun on saapunut aloite koirapuiston rakentamisesta
Reisjärvelle. Hakemus on saapunut kuntaan 2.3.2018. Hakemus esitetään kokouksessa oheismateriaalina koska aineisto sijaitsee verkossa.
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/5138
Valmistelija: tekninen johtaja 040 3008 250

Tekn. joht.

Ehdotus:
1. Selvitetään mahdolliset rahoituskanavat hankkeeseen.
2. Selvitetään mahdolliset rahoituskanavat hankkeeseen.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, TYÖSOPIMUKSET JA PÖYTÄKIRJAT,
YM.
Tekla § 14

Saatetaan tiedoksi teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 1.-31.1.2021
Viranhaltijapäätökset § 1 - 2
Henkilöstöpäätökset § 1 -45
- Työsopimukset:
- Ateria- ja siivouspalvelut 30 kpl
- Kiinteistötoimi 3 kpl
- Poissaolopäätökset 12 kpl

Puh. joht.

Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy saapuneet asiakirjat ja toteaa, että siirrettäviä asioita lautakunnalle ei ole.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ILMOITUSASIAT
Tekla § 15

Kunnanhallitukselta saapuneet pöytäkirjanotteet:
KHALL § 23 25.1.2021 Toimenpidemaksu ovenavauksille
KHALL § 24 25.1.2021 Kunnossapitotyöntekijän palkkaaminen 4.1.-30.6.2021
KHALL § 25 25.1.2021 Täyttölupa määräaikaiselle korjausrakentajalle 4.1.30.6.2021
KHALL § 26 25.1.2021 Täyttölupa määräaikaisen kiinteistönhoitajan palkkaaminen
1.1.-31.12.2021
KHALL § 27 25.1.2021 Täyttöluvat ateria- ja siivouspalvelun työntekijöille 4kpl

Tekn. joht.

Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2021

Kunta / kuntayhtymä

REISJÄRVEN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

15.2.2021

§:t 9-15

SIVU 21

Hallitus / lautakunta

Tekninen lautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

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

9, 12-15
Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven kunta Tekninen lautakunta
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

11
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla

17.2.2021

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen

Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

22

15.2.2021
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
puh. 029 56 42800 (vaihde)
185–190, 194, 195
PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

10

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

Tekla 15.2.2021 § 10 LIITE 2
AURAUSAVUSTUSHAKEMUKSET 2020
Tien nimi
Ilmoitettu tien pituus
Sitkiäntie
2400
2400

Hyväksytty tien pituus (mluokitus
2400
2
2400

avustus
484
484

