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VARHAISKASVATUKSEN RESURSSOINTI
Siv.ltk 57
Kasv. ja koultk § 43

Varhaiskasvatuksessa tuli keväällä 2021 uusi tilanne, kun vuoden käytössä ollut
päiväkodin todettiin jääneen pieneksi. Vastaava tilanne on ollut monessa muussakin kunnassa. Tähän on olemassa selkeitä syitä. Mm. subjektiivista oikeutta käytetään entistä enemmän ja kuntaamme on muuttanut uusia perheitä. Seuraavia tilaratkaisuja varhaiskasvatukseen on pohdittu:
1. Ulkoilmapäiväkoti Isoissa kaupungeissa löytyy sellaisia vanhempia, että tällainen ryhmä saadaan kasattua. Pienemmässä hoitolasten määrässä tilanne pitäisi
kartoittaa. Tähän toimintamuotoon ei voida osoittaa paikkaa, vaan sen vastaanottaminen vaatii hakemuksen. Hoitomuoto tarvitsee joka tapauksessa ruokailutilan
ja wc-tilojen käyttömahdollisuuden.
2. Nykyisten tilojen jakaminen Nykyisen salin käyttö olisi mahdollista, mutta varsinaista päiväkotitilaa siitä ei kaikkine vaatimuksineen saataisi. Tilan käyttö toki
mahdollistaisi erilainen rytmi kuin muilla päiväkodissa. Tämä puolestaan vaatisi
sen, että nämä lapset olisivat isompia. Ongelmaksi muodostuisi nukkumistilan saaminen. Sermillä eroteltaessa tämän toimiminen olisi hyvin haasteellista.
3. Uusien tilojen rakentaminen nykyisen päiväkodin yhteyteen Tässä vaihtoehdossa synergiaedut olisivat huomattavat. Hoitohenkilökunnan työaikojen porrastus ja ruokailun toteuttaminen toisi merkittävän edun. Toisaalta tilojen rakentaminen (vastaava tapa kuin tulevassa hammashoitolassa) maksaa saadun tiedon perusteella noin 2200 €/m2. Merkittävän uudisrakentamisen edellytyksenä olisi tulevien syntyvien ennustaminen. Tällä hetkellä alle kouluikäisten keskimääräinen ikäluokka on 30 lasta, mutta jatkosta ei tiedä kukaan. Kerrotulla neliöhinnalla kahden
ryhmän tilaratkaisu maksaisi 250 000 – 300 000 euroa.
4. Kodinhoidontuen kuntalisän maksaminen Päivähoidon hoidontarve on tällä hetkellä 99 lasta ja kodinhoidontuella lapsia on päiväkodinjohtajan ilmoituksen mukaan 32 (kuntalisä ei koskisi esikouluikäisiä). Mikäli kaikki lapset tulisivat hoitoon
olisi kapasiteetin tarve noin 130. Tässä laskelmassa suuruusluokkana 42 lapsen
kuntalisä (250 €) maksaisi 126 000 €. Yhden lapsen hoitopaikka meillä maksaa
noin 1000 €/kk. Mikäli 10 lasta siirtyisi kotihoitoon olisi säästö päivähoidosta 120
000 €. Näille siirtyvien lapsien hoitajalle maksettaisiin kuitenkin lasta kohden
65,97€/kk – 342,95 €/kk. Arviolta tämä voisi olla noin 33 000€. Kuntalisällä voisi
olla merkitystä päiväkodin tilantarpeen pienenemiseen. Asiasta on voimassa oleva
valtuustoaloite.
5. Ostopalvelu naapurikunnista Kyselyjen perusteella naapurikuntien tilanne on
samanlainen kuin Reisjärvellä. Uusia perhepäivähoitajia ei tahdo tulla ja päiväkodit ovat täynnä. Mikäli paikkoja kuitenkin saataisiin ostettua, niin kustannusvaikutus ostopaikoilla on ollut huomattavasti korkeampi kuin mitä omana toimintana.
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VARHAISKASVATUKSEN RESURSSOINTI (JATKOA)
Siv.ltk 57

6. Kaikkien kunnan nykyisten tilojen hyödyntäminen Alakoulun tilantarvetta on
kartoitettu, mutta sieltä ei löydetä tiloja. Tulevaisuudessa tätä voidaan arvioida
uudelleen, mikäli kouluun menevien ikäluokkien suuruudet ovat erityisen pieniä.
Toisaalta vaikka koululle keskitettäisiin viisivuotiaiden hoito, niin noihin tiloihin
(ruokailu, wc yms.) hoitolaiset olisivat todella pieniä. Kartoitettaessa kunnan
muita tiloja kuten rivitalot, kirjaston yläkerta jne. on todettava, että kunnostus ja
muutostarpeet ovat suuruusluokkaa kolmannes tai jopa puolet uusien tilojen rakentamisesta. Yhtenä vaihtoehtona on jatkaa Petäjämäen käyttöä hoitopaikkana
vuodella ja katsoa tilannetta uudelleen, kun syntyvyydestä saadaan uusi ennuste.

Sivj/reht

Ehdotus:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
Petäjämäen tilojen käyttämistä toistaiseksi, ja että samanaikaisesti tilatyöryhmä
valmistelisi vaihtoehtoisten tilojen rakentamista.
Päätös:

KHALL § 280

Hyväksyttiin.

Kunnan lapsimäärän kasvu on erittäin myönteinen asia. Samalla varhaiskasvatuk1.11.2021 sen tarpeen kasvu on lisääntynyt siten, että nykyinen perhepäivähoitajien määrä ja päiväkodin kapasiteetti eivät tällä hetkellä riitä vastaamaan hoitotarpeisiin. Tilapäisratkaisuksi ajalle 1.9.2021-31.7.2022 otettiin käyttöön Petäjämäen urheilukeskuksen rakennus Petäjähovi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 19.10.2021 § 43 päätöksessä esitetään eri vaihtoehtojen yhteenvetona Petäjämäen tilojen käytön jatkamista ja vaihtoehtoisten
tilojen rakentamisen valmistelua.
Kunnan väestöennusteesta ja varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten määrän
kehityksestä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tulee olla tarkemmat ennustelaskelmat sekä vaihtoehtoisten palvelumuotojen vertailut vaikutusarviointeineen.
Varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen tarkastelua on tarkoituksenmukaista jatkaa
myös kunnan maankäyttö- ja toimitilatyöryhmässä, johon tarvittaessa ao. toimintojen edustajia kutsutaan asiantuntijoina.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää sivistyslautakunnalta (ent. kasvatus- ja
koulutuslautakunta) varhaiskasvatuksen hoitotarve-ennusteen sekä esitettyjen
vaihtoehtojen vertailun vaikutusarviointeineen useammalle vuodelle asian jatkovalmistelua varten.
Päätös: Hyväksyttiin.
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VARHAISKASVATUKSEN RESURSSOINTI (JATKOA)
Siv.ltk 57

Päiväkodissa on tällä hetkellä 66 paikkaa eli ryhmät ovat suuruudeltaan 12, 12, 21 ja 21. Tämä
johtuu suuresta alle kolmivuotiaiden lukumäärästä. Tämän lisäksi kolmella perhepäivähoitajalla
voi olla yhteensä 12 lasta hoidossa ja Petäjämäellä voidaan hoitaa 20 lasta.
Koko kunnan päivähoitoresurssi tällä hetkellä on 98 lasta!
Petäjämäellä toimivassa ryhmäperhepäiväkodissa on tällä hetkellä 15 lasta. Tätä voidaan kasvattaa 8 + 12 eli kaksikymmentä paikkaiseksi. Petäjämäelle on haettu henkilökuntaa ja hakijoita on
ollut hyvin. Hakijat ovat olleet päteviä. Kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon ei ole ollut hakemassa yhtään työntekijää. Kunnassa toimii kolme perhepäivähoitajaa, joista ensimmäisen on
mahdollista jäädä eläkkeelle alle vuoden päästä.
Ikäluokkien suuruudet:
2016 (37), 2017 (22), 2018 (33), 2019 (19), 2020 (43), 2021 (24)
Kunnanhallituksen kokouksen jälkeen varhaiskasvatuksessa oleville perheille on laitettu kysely
ulkoilmapäivähoidosta ja kodinhoidontuen kuntalisästä. Kyselyyn vastasi 25 perhettä. Ulkoilmapäiväkotiin olisi valmis siirtämään lapsensa 7 perhettä (kahdella perheellä on 2 lasta varhaiskasvatuksessa). Käytännössä kuitenkin vain toinen lapsi voitaisiin siirtää ulkoilmapäiväkotiin, koska
se soveltuu parhaiten 5-vuotiaille.
Kodinhoidontuen kuntalisää oli valmis käyttämään 7 perhettä. Tässäkin tapauksessa kahdella
perheellä oli kaksi lasta varhaiskasvatuksessa eli yhteensä 9 lasta.
Voidaan todeta, että kovin merkittäviä tuloksia kyselyllä ei saatu tilantarpeen helpottamiseksi.
Lisäksi on muistettava, että tällainen kysely ei ole huoltajille sitova.
Ulkoilmavarhaiskasvatus on kohtuullisen kallis ratkaisu, koska siinä noin 7-8 lapsen ryhmälle tarvitaan koko ajaksi kaksi hoitajaa. Lisäksi ryhmä tarvitsisi huoltorakennuksen/tukikohdan ruokailuun, wc-käynteihin, vaatteiden kuivatukseen ja vaihtoon jne.
Tässä uudelleen lautakunnan kokouksessa esitelty laskelma kodinhoidontuen kuntalisän maksamisesta:
Mikäli 10 lasta jää pois päivähoidosta ja siirtyy kodinhoidontuen kuntalisälle, niin
päivähoitokustannukset laskevat 10 lasta x 1000 €/kk x 12 kk = 120 000 €.
Hoitoon siirtyvien lasten kodinhoidontuki arviolta 33 000 €.
Mikäli kuntalisä olisi 180 €/kk/lapsi niin kustannus olisi 180 €/kk x 12kk x 42 lasta = 91 000 €
Menot ja säästöt olisivat lähes tasoissa. Kyselyn perusteella siirtyjiä ei kuitenkaan varmuudella
olisi riittävästi. Kuntalisä voisi olla yksi lisätarjonta kunnan varhaiskasvatuspaletissa, mutta ei sellaisenaan ratkaisisi kunnan päivähoidon tilantarvetta.
Suunta yhteiskunnassa on siirtyä 100 prosenttiseen varhaiskasvatukseen. Tätä tukevat mm.
suunnitelmat viisivuotiaiden esikoulusta ja tiedot subjektiivisen päivähoidon hurjasta noususta.
Tällä hetkellä alle kouluikäisten keskimääräinen ikäluokka on noin 30 lasta.
Syntyneiden ja tänne muuttaneiden ikäluokkien suuruudesta ei voida ennustaa sitä, että ikäryhmät kovin paljon muuttuisivat. Kuntaliiton ennusteissa Reisjärven asukaslukuennuste näyttää
pienenevän. Tältä pohjalta seuraava arvio siitä, jos syntyvyys olisi 20 lasta:
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VARHAISKASVATUKSEN RESURSSOINTI (JATKOA)
Siv.ltk 57

Tarvitsisimme 5 x 20 = 100 varhaiskasvatuspaikkaa. (5 ikäluokkaa: 1-vuotiaat, 2-viuotiaat jne.)
Perhepäivähoitajien palkkaamista on kokeiltu, mutta hakijoita ei ole saatu. Tulevaisuudessa näiden 12 lapsen varhaiskasvatus on järjestettävä jotenkin muuten. Tarvitsemme siis pikaisesti 12
korvaavaa varhaiskasvatuspaikkaa. Tämä voitaisiin toteuttaa uudella ryhmäperhepäiväkodilla tai
päiväkotia laajentamalla.
Kunnan muiden tilojen käyttö varhaiskasvatukseen:
Tällä hetkellä olisi mahdollista kolmen vuoden kuluttua, että yhtä ikäluokkaa ei jaettaisi ensimmäisestä luokasta alkaen. Tämäkään ei ole itsestään selvä ratkaisu, sillä ryhmän jakaminen riippuu hyvin paljon siihen kuuluvien lasten tuen tarpeesta. Yhden luokan jakamatta jättäminen ei
toisi riittävää väljyyttä varhaiskasvatukseen.
Mikäli syntyvyys laskisi tämän laskentamallin pahimpaan skenaarioon eli pysyvästi alle kahteenkymmeneen niin silloin noin yhdeksän - kymmenen vuoden kuluttua alakoulusta voitaisiin erottaa uusi päiväkotiosa.
Paras ratkaisu seuraavan kymmenen vuoden tarpeeseen vastaamisessa näiden tehtyjen kyselyjen ja laskelmien sekä syntyvyysennusteiden perusteella näyttäisi olevan ns. viipalepäiväkodin
pystyttäminen pikaisesti nykyisen päiväkodin viereen. Mikäli rakennettaisiin kaksi osastoinen
viipalepäiväkoti 21 + 12 lapselle, niin saavutettaisiin suurimmat synergiaedut. Tällöin päiväkotialue pystyisi tarjoamaan varhaiskasvatuspaikan 21+ 21+ 21 + 12 + 12 + 12 = 99 lapselle.
Mikäli syntyvyys on suurempaa, joutuisimme edelleen käyttämään myös Petäjämäkeä.
Lisäksi viipalepäiväkoti olisi muunnettavissa tarpeen mukaan muuhun käyttöön kuten esimerkiksi asunnoiksi.

Sivj-reht

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle uuden ns.
viipalepäiväkodin rakentamisen aloittamista mahdollisimman pian.
Päätös:
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SISÄLIIKUNTATILOJEN HINNASTO 1.1.2022 ALKAEN
Sivltk § 58
KHALL § 282 Reisjärven kunnassa ollaan siirtymässä sähköisen ajanvarauksen käyttämiseen 1.11.2021 sisäliikuntatilojen varauksissa. Tavoitteena on käyttäjäystävällinen, asiakkaan näkökulmasta helppo
tapa varata vuoroja sisäliikuntatiloihin. Sähköisessä järjestelmässä vuoroja varatessaan asiakas
näkee suoraan, milloin tila on mahdollista varata ja milloin se on jo varattu. Sähköinen varausjärjestelmä mahdollistaa myös sen, että lasku varatuista liikuntavuoroista siirtyy automaattisesti
myyntireskontran hoitajalle laskuttamista varten. Hinnastossa huomioidaan Kisatien Liikuntahalli
ja kuntosali, Niemenkartanon liikuntasali sekä hintoihin saatavat alennukset. Hinnastossa ohjeistetaan myös vuorojen hakemiseen, mikäli halutaan varata vakiovuoro. Hinnasto tulee voimaan
1.1.2022 ja sitä sovelletaan vuodelle 2022 varattuihin liikuntasalivuoroihin. Hallintosäännön (Valt
18.10.2021 § 112) 70 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista, ellei se ole siirtänyt toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.
Liite 3 Sisäliikuntatilojen hinnasto
Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja 044 3008 505 ja Palvelusihteeri 040 3008 203
Kja

Ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sisäliikuntatilojen hinnaston voimaan
1.1.2022 alkaen.
Päätös:

Sivltk § 58

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Sen jälkeen, kun kunnanhallitus jätti asian uudelleen valmisteluun, on vapaa-aikasihteeri valmistellut sisäliikuntatilojen uudet käyttötaksat ja kiinteiden vuorojen jakoperusteet. Valmistelussa
on otettu huomioon neljän vuoden ajalta kertyneet kokemukset vuorojen jaosta, käytöstä ja laskutuksesta. Taksaehdotuksessa hinnoittelua on selkeytetty ja hinnankorotukset ovat maltillisia.
Julius-varausjärjestelmään otetaan käyttöön yksittäisten vuorojen varauksissa sama kertahinta
kaikille (merkitty punaisella).
Valmistelija: Vapaa-aikasihteeri 040 3008 490

LIITE

Sisäliikuntatilojen hinnasto ja käyttövuorojen jakoperusteet 1.1.2022 alkaen.

Sivj-reht

Ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen sisäliikuntatilojen hinnaston voimaan 1.1.2022 alkaen.
Päätös:
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk § 59

Saatetaan tiedoksi sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaaran, alakoulujen rehtori Jarmo Viljamäen/Riikka-Liisa Palolan, päiväkodinjohtaja Marja Kinnusen, kirjastotoimen johtajan Anitta Ahon sekä vapaa-aikasihteeri Teijo Haapaniemen viranhaltijapäätökset vuodelta 2021: Sivistystoimen henkilöstön palvelulisä- kokemuslisä- ja määrävuosikorotuspäätökset, opetushenkilökunnan virkavapaus- palkkaus ym. päätökset, muun sivistystoimen henkilöstön virkavapaus-, palkkaus- ym.
päätökset, sivistystoimea koskevia muita päätöksiä (koulunkäyntiä koskevat, talousarvio, käyttösuunnitelma, hankintapäätökset), varhaiskasvatuksen (päivähoidon) henkilöstön virkavapaus, palkkaus- ym. päätöksiä ajalta 12.11. – 30.11.2021.
Markku Puronhaara
Jarmo Viljamäki/Riikka-Liisa Palola
Marja Kinnunen
Teijo Haapaniemi
Anita Aho

Sivj-reht

henkilöstöpäätökset §277 –
muut päätökset §17 –
§278 –
§381 –
§
§26 –

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.
Päätös:
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Sivltk § 60

Sivistystoimen koulutussuunnitelma 2022
Kuraattoripalvelujen tilannen vuonna 2022
Välipalasponsorointi Kisatien koululle ja lukioon
Kansalliskirjaston Melinda-yhteistyöhön liittyminen

Sivj-reht

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:
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REISJÄRVEN SISÄLIIKUNTATILOJEN HINNASTO
JA KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET
Hinnat sisältävät 10 %:n arvonlisäveron (suluissa hinnat ulkopaikkakuntalaisille)
KISATIEN LIIKUNTAHALLI

Kertahinta

Vakiovuoro
(väh. 3 kk)

Kisatien liikuntahalli (koko halli)

35,00 € (50,00 €)

30,00 € (40,00 €)

Kisatien liikuntahalli (2/3 halli)

25,00 € (30,00 €)

20,00 € (35,00 €)

Kisatien liikuntahalli (1/2 halli)

20,00 € (25,00 €)

15,00 € (20,00 €)

Kisatien liikuntahalli (1/3 halli)

15,00 € (20,00 €)

10,00 € (15,00 €)

Kisatien liikuntahalli (volttimonttu)

10,00 € (15,00 €)

7,50 € (10,00 €)

Kisatien liikuntahalli (juoksusuora)

10,00 € (15,00 €)

7,50 € (10,00 €)

Niemenkartanon liikuntasali (koko sali) 20,00 € (25,00 €)

15,00 € (20,00 €)

Niemenkartanon liikuntasali (1/2 sali)

10,00 € (12,50 €)

NIEMENKARTANON LIIKUNTASALI

12,50 € (15,00 €)

Kisatien liikuntahalli muuhun kuin liikuntatarkoitukseen
Alle 6 tuntia
Koko päivä

300 € sis. alv. 24 %
450 € sis. alv. 24 %

Niemenkartanon liikuntasali muuhun kuin liikuntatarkoitukseen
Alle 6 tuntia
Koko päivä

150 € sis. alv. 24 %
250 € sis. alv. 24 %

Kisatien liikuntahallin ja Niemenkartanon liikuntasalin käyttö
•
•
•
•
•

Avaimen liikuntahallille ja –salille saa kirjastolta, Kirkkotie 2, käteisellä maksettavaa 30 €
panttia vastaan. Avain tulee käytön jälkeen palauttaa, jolloin saa panttimaksun takaisin.
Alle 16-vuotiaiden ohjatut ryhmät ovat ma-pe klo 15.00-17.00 ilmaisia.
Käyttömaksuista saa vakiovuorojen osalta 50 %:n alennuksen, kun kysymyksessä on alle
16-vuotiaiden ohjattu ryhmä (pelkkää valvontaa ei katsota ohjaukseksi).
Mikäli samalla ryhmällä on useampia vakiovuoroja viikon aikana, saa toisesta ja sitä
seuraavista vuoroista 20 %: alennuksen (ei koske alle 16-vuotiaiden ohjattujen vuorojen
hintoja, joista tulee jo 50 %:n alennus).
Vapaa-aikasihteerillä on tarvittaessa oikeus neuvotella taksahintojen muutoksista.

KISATIEN KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUT
Kertamaksu
1 kk kausikortti
3 kk kausikortti
6 kk kausikortti
12 kk kausikortti

5,00 €
20,00 €
40,00 €
60,00 €
100,00 €

Alennettu hinta
3,50 €
15,00 €
30,00 €
45,00 €
70,00 €

NIEMENKARTANON KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUT
Kertamaksu
1 kk kausikortti
3 kk kausikortti
6 kk kausikortti
12 kk kausikortti

3,00 €
15,00 €
25,00 €
40,00 €
70,00 €

2,00 €
10,00 €
17,50 €
30,00 €
50,00 €

Kuntosalien käyttö
•
•
•
•
•
•

Kuntosalien käyttömaksu maksetaan kirjastolle, josta on samalla hankittava 10 € maksava
pantillinen avainpoletti.
Kuntosalin käyntikerta oikeuttaa kahden tunnin käyttöön kerrallaan.
Alennetun hinnan saavat: Alle 18-vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset, varusmiehet ja
työttömät.
Kisatien kuntosalin käyttömaksun maksaneet voivat käyttää myös Niemenkartanon
kuntosalia.
Kuntosaleille ei myönnetä ryhmille omia vuoroja kuin erityisistä syistä.
Mahdolliset ryhmien vuorot myönnetään pääsääntöisesti Niemenkartanon kuntosalille.

SISÄLIIKUNTATILOJEN VARAUSPERIAATTEET
Tilojen ja välineiden vuokraajana toimii vapaa-aikatoimi. Vapaa-aikatoimi voi perua myönnetyn
käyttövuoron. Käyttövuoroa ei saa vuokrata kolmannelle osapuolelle. Väärinkäytöksistä johtuen
kunta voi perua käyttäjän kulkuoikeuden liikuntatiloihin. Maksettuja käyttömaksuja ei tässä
tapauksessa palauteta.
Mikäli vakiovuoron yksittäinen käyttövuoro keskellä kautta perutaan, maksua ei hyvitetä. Vuoro
korvataan varauskalenterista löytyvällä vapaalla käyttövuorolla.
Mikäli tilan vuokralle ottanut aiheuttaa vahinkoa vuokraamalleen tilalle tai välineistölle, on hän tai
hänen edustamansa yhdistys/yritys/yhteisö velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon
Reisjärven kunnalle.
Koulujen liikuntatunneista ja kunnan omasta toiminnasta ei peritä salimaksuja.
Vakiovuorot laskutetaan kaksi kertaa vuodessa: syys- ja kevätkauden päätteeksi. Laskutuksessa
huomioidaan tilojen tilapäisestä käytöstä peruuntuneet käyttötunnit, mikäli käyttäjä ei ole saanut
vastaavaa vuoroa tilalle. Kesäkaudelle 01.06.-31.08. vuorot laitetaan uudelleen haettavaksi.
Sisäliikuntatilojen vakiovuorot laitetaan haettaviksi elokuussa ja kesän käyttövuorot toukokuussa.

Hakemukseen tulee merkitä ensisijainen ja toissijainen kelloaika sekä päivämäärä, milloin
käyttövuoro otetaan käyttöön ja mihin asti sitä tarvitaan. Vähintään kolmen kuukauden mittaiset
vuorovaraukset ovat vakiovuoroja, joista maksetaan alennettu hinta. Liikuntatilojen
käyttövuorojen jakamisesta vastaa vapaa-aikasihteeri.
Kesäkaudelle eli 01.06.-31.08. väliselle ajalle vakiovuoron hinta on -50 %. Kesäajalta ei tule 20 %:n
alennusta mahdollisesta toisesta tai useammasta viikkovuorosta. Lähinnä kesäkaudelle ajoittuvista
mahdollisista tilojen huoltamiseen liittyvistä käyttökatkoksista ilmoitetaan erikseen.
Verkon kautta tapahtuvan liikuntahallin ja liikuntasalin vapaiden vuorojen online –myynnin
hinnoittelu perustuu kertahinnoitteluun.
Kunta voi vuokrata liikuntasalin tai liikuntahallin, esimerkiksi messukäyttöön viikonlopuksi, ilman
eri neuvottelua vakiovuorojen käyttäjien kanssa. Ottelutapahtuma menee aina vakiovuoron
edelle. Peruuntuvat vakiovuoroajat hyvitetään laskutuksessa.
Jos liikuntatiloihin on hakemuksia käsiteltäessä samalle päivälle ja kellonajalle useita
vakiovuorotoiveita, on järjestys vuorojen jakamisessa seuraava:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kunnan koulu- ja vapaa-aikapalvelut
Kunnan muut palvelut ja yhteistyökumppanit (päivähoito, kansalaisopisto, Selänne)
Reisjärvelle rekisteröityjen yhdistysten järjestämät alle 18 v. lasten ja nuorten vuorot
Reisjärvelle rekisteröityjen yhdistysten aikuisten vuorot
Muualle rekisteröityjen yhdistysten järjestämä toiminta
Reisjärviset yksityishenkilöt ja kaveriporukat
Muut

Mikäli hakijat ovat hakuhierarkiassa samalla tasolla, huomioidaan valinta seuraavassa
ensisijaisjärjestyksessä:
- Kisatien liikuntahalli: koko halli, 2/3 halli, 1/3 halli (1/2 halli tapauskohtaisesti harkiten)
- Niemenkartanon liikuntasali: koko sali, 1/2 Sali
Lasten ja nuorten käyttövuorot pyritään sijoittamaan arkisin iltapäivään tai alkuiltaan ja aikuisten
vuorot myöhemmille ajoille.

Kunta / kuntayhtymä

REISJÄRVEN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

11.11.2021

48-56

Kasvatus- ja koulutuslautakuna
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

57, 60
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

58, 59
Hallintolainkäyttölain 5 §: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 kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kisatie 5 A
85900 REISJÄRVI
sähköposti: markku.puronhaara@reisjarvi.fi

Pykälät

58, 59
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla

1.12.2021

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

1

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

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
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

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 250 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

