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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    7.2.2022  2 1 
 
 
 
1.  KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
VALT § 1 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimen-  
7.2.2022 huuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1. 
 
 Päätös: Avattuaan keskustelun puheenjohtaja totesi seuraavaa:  
 
 - valtuutettu Jarmo Kokkoniemi on estynyt tulemaan kokoukseen, tilalla 1. vara-

valtuutettu Tiina Heinonen 
 - valtuutettu Oili Kiviranta on estynyt tulemaan kokoukseen, tilalla 1. varavaltuu-

tettu Heidi Kesänen 
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2.  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
VALT § 2  Kuntalain 94 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää 
7.2.2022  ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on 

kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtuustossa 18.10.2021 hyväksytyn Reisjär-
ven kunnan hallintosäännön § 89 mukaan kutsu on lähetettävä vähintään kuusi 
päivää ennen kokousta.  
 
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 94 
§). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. 

 
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol-
masosaa valtuutetuista on läsnä. 

 
Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi sähköpostitse kun-
nanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle, toimialajohtajille ja hallintosihteerille 
1.2.2022. Kokouksen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 
1.2.2022 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 2.2.2022 

 
  Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
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3.  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
VALT § 3  Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa 10.2.2022 
7.2.2022 sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 
 
 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
 Tarkastusvuorossa ovat Anja Suontakanen ja Arto Vähäsöyrinki.  
  
 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anja Suontakanen ja Arto Vähäsöyrinki.  
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4.  KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
VALT § 4 Valtuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti. 
7.2.2022 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisäksi valtuutettu Teuvo Nyman pyysi saada käyttää puheenvuoron kokouksen 
lopussa muissa asioissa. Pyyntö hyväksyttiin.   
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5. VALTUUSTON KOKOUKSET KEVÄT 2022 
 
KHALL § 2  Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös sil 
24.1.2022 loin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsut-

tava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä 
pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kutsuu koolle pu-
heenjohtaja.  

 
Valtuuston kokousmenettelyä koskevat säännökset on määritelty kunnan hallinto-
säännön luvussa 12. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi (6) päivää ennen 
valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnä-
olo-oikeus tai -velvollisuus. Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan 
ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksis-
taan ilmoittaa. 

 
Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.00 kunnantalon val-
tuustosalissa. Kokoukset striimataan ja ne ovat seurattavissa suorana lähetyksenä 
verkossa. Valtuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan koti-
sivuilla. Kokouksia voidaan lisätä, perua tai siirtää tarvittaessa. 

 
Valtuusto päättää kokousaikataulut erikseen kevät- ja syyskaudelle.  

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200  

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää pitää valtuuston kokouk-

set kevätkaudella 2022 maanantaisin klo 18.00 seuraavasti: 
   7.2.  
  21.3. 
  25.4. 
  13.6.   tilinpäätös   
   
  Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 5  Päätös: Valtuusto päätti pitää valtuuston kokoukset kevätkaudella 2022 maanan- 
7.2.2022  taisin klo 18.00 seuraavasti:  
  7.2. 
  21.3. 
  25.4. 
  13.6.  tilinpäätös.  
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6. PÄÄTÖS ASIASSA 21/0390/2 VIRKASUHTEESEEN OTTAMISTA KOSKEVA VALITUS 
 
KHALL § 3  Reisjärven valtuusto valitsi 10.9.2020 § 67 viranhaltijan avoinna olleeseen 
24.1.2022 kehitys- ja talouspäällikön virkaan. Valintapäätöksestä valitettiin hallinto-oikeu-

teen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi 21.10.2021 päätöksen asiassa virka-
suhteeseen ottamista koskeva valitus (päätösnumero 21/0390/2). 

 
  Ratkaisussaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

- hylkää vaatimuksen esteettömien tuomareiden määräämisestä 
- hylkää vaatimuksen varatuomari Vuorenmaan kunnanhallituksen puolesta 

toimittaman lausunnon tutkimatta jättämisestä 
- kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen 
- velvoittaa Reisjärven kunnan korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut 600 

eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen sitä lähtien, 
kun kuukausi on kulunut päivästä, jona päätös on ollut oikeudenkäynnin osa-
puolten saatavissa. 

 
Hallinto-oikeuden ratkaisun saatua lainvoiman, Reisjärven kunta on maksanut va-
littajan oikeudenkäyntikulut 600 euroa hallinto-oikeuden päätöksen edellyttä-
mällä tavalla. Hallinto-oikeuden päätöksen velvoittamana valtuuston tulee ku-
mota kehitys- ja talouspäällikön valintapäätös.  

 
Liite 1   HaO päätös asiassa 21/0390/2, 21.10.2021  

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus  

- merkitsee tiedoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 21/0390/2 
- toteaa päätöksen mukaiset oikeudenkäyntikulut suoritetuksi 
- esittää valtuustolle, että valtuusto kumoaa kehitys- ja talouspäällikön virkava-

lintaa koskevan päätöksensä 10.9.2020 § 67. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Marko Pohlman saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.11.  
 
VALT § 6  Oheismateriaalina HaO päätös asiassa 21/0390/2, 21.10.2021 
7.2.2022 

Päätös: Valtuusto kumosi kehitys- ja talouspäällikön virkavalintaa koskevan pää- 
  töksensä 10.9.2020 § 67. 
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7. SOTE-KESKUKSEN RAKENTAMINEN 
 
KHALL § 6 Reisjärven terveyskeskus, osoitteessa Savikontie 1, on rakennettu kolmessa vai- 
24.1.2022 heessa vuosina 1930, 1983 ja 1993.Vanhimmassa osassa sijaitsevat työterveys-

huolto ja sosiaalitilat ja toisessa osassa terveyskeskus, laboratorio, kotisairaan-
hoito, arviointi- ja vuorohoitoyksikkö ja keittiö. Uusimmassa osassa sijaitsevat van-
husten palveluasumisyksikkö Honkalinna, fysiopalvelu ja ruokala. Tiloissa toimivat 
vuokralaisina kunnalle sote-palvelut tuottava Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ja 
sote-palveluille ateriapalvelujen tuottaja toimija. 
 
 Rakennuksen viimeisimmässä kuntotutkimuksessa 28.5.-28.6.2021 tiloissa ei ha-
vaittu poikkeavuuksia esimerkiksi sisäilman kosteusmittauksia tehdessä. Havainto-
kohteista kaikki kuitenkin vaativat eriasteista korjausta tai uusimista. Sisäilmamik-
robinäytteiden olosuhdemittauksissa ei havaittu poikkeuksia. (Savikontie 1, sisäil-
mamittaukset, tulokset 11.1.2022, Insinööritoimisto Varjakka Oy/Eija Salmela). 
Tutkimuksissa ei ole todettu sellaisia tuloksia, jotka edellyttäisivät terveyskeskuk-
sen tilojen välitöntä sulkemista. Tutkimustulosten perusteella korjaustoimet eivät 
kuitenkaan tuo työskentelyolosuhteisiin toivottua vastinetta rakennuksen kunto ja 
ikä huomioiden, lukuun ottamatta omassa siivessään toimivan palveluasumisyk-
sikkö Honkalinnan tiloja. 
 
Korvaavia tilavaihtoehtoja on käyty läpi myös vuokratilojen osalta. Peruskorjaami-
nen toiminnan edellyttämiin vaatimuksiin on kustannuksiltaan kannattamatonta 
verrattuna uuden rakentamiseen. Valtuuston iltakoulussa 13.1.2022 saatujen kun-
totutkimusselvitysten ja hoivan tarpeen tulevaisuusennakoinnin perusteella on 
tarkoituksenmukaisin vaihtoehto uuden rakennuksen (sote-keskuksen) rakentami-
nen ja sijoittaminen nykyisen viereen, entisen Petäjälinnan tontille. Uuden raken-
nuksen sijoittamisessa nykyisen terveyskeskuksen viereen sen hyötyjä ovat mm. 
laskennallinen käyttöikä, synergiaedut, energiatehokkuus ja hyvinvointipalvelujen 
keskittäminen.  
 
Sote-keskuksen rakentamisella valmistaudutaan sote-palvelujen siirtymiseen hy-
vinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Muutoksessa nykyiset terveyskeskukset 
muuttuvat monialaisiksi sote-keskuksiksi, jotka antavat palvelut perusterveyden-
huollossa, sosiaali- ja päihdehuollossa sekä matalan kynnyksen mielenterveyspal-
veluja ja kuntoutusta. Sote-keskuksen rakentaminen tukee Reisjärven kuntastrate-
gian päämäärää terveistä tiloista ja hyvinvoivista kuntalaisista. 
 
Sote-keskuksen rakentamiseen esitettävän maa-alueen omistaa kunnan tytäryhtiö 
Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot. Kunta on aiemmin kunnanhallituksen pää-
töksellä 7.6.2021 § 161 vuokrannut Vuokrataloilta ko. tilasta 1,605 m2 suuruisen 
alan kunnan omistamalle hammashoitola-neuvolarakennukselle, mistä lainhuuto 
on vireillä. Sote-keskuksen rakentamista varten kunta ostaa koko tilan 691-403-7-
76 Kissapelto rakennuksineen (Petäjälinnan rivitalo) Kiinteistö Oy Reisjärven Vuok-
ratalot -yhtiöltä. Kunta vastaa käytöstä poistetun rivitalon purkamisesta ja purku-
kustannuksista tontin saattamiseksi rakentamiskelpoiseksi uudisrakennusta ja 
muuta käyttöä varten.  
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7. SOTE-KESKUKSEN RAKENTAMINEN 

 
 Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalojen 19.1.2022 kokoontuvalle hallitukselle esite-
tään, että se hyväksyy Kissanpellon tilalla sijaitsevan kiinteistön myymisen Reisjär-
ven kunnalle kiinteistön kirjanpitoarvolla 25 226,09 euroa. Kauppahinta sisältää 
rakennuksen maapohjan, liittymät ja vähäisen kaluston. Asunto Björndahl Oy 
LKV:lta 13.1.2022 saatu markkinahintainen arvio tontista on 25 000 euroa ± 10 %.  
  
Selänteen ilmoittamien sote-palvelujen tilatarpeiden pohjalta on saatu taloteh-
tailta rakennuksen hinta-arvioksi enimmillään 1,2 milj. euroa. Kunnan sote-inves-
tointi on määrältään sellainen, ettei se edellytä ns. rajoituslain mukaista poikkeus-
luvan hakemista sosiaali- ja terveysministeriöltä. 
 
Sen jälkeen, kun Reisjärven valtuusto hyväksyy periaatepäätöksen uuden sote-
keskuksen rakentamisesta ja kunnanhallitus maa-alueen ostamisesta, aloitetaan 
rakentamisen valmistelut ja laaditaan tarvittavat asiakirjat. Rakentamisen lopulli-
nen kustannusarvio ja sen kattaminen hyväksytään rakennussuunnitelman poh-
jalta erikseen.  
  
Kunnan 18.10.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 24 §:n 1. kohdan mukaan 
kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta valtuuston mahdollisten 
ohjeiden mukaisesti. Hallintosäännön 27 §:n teknisen johtajan ratkaisuvallan 14. 
kohdan mukaan tekninen johtaja päättää kiinteistöjen rakentamisesta ja suunnit-
telusta kunnanhallituksen toimeksiantojen mukaisesti. Sote-keskuksen rakentami-
sen ja siihen liittyvän hyvinvointikylän kokonaisuussuunnitelman laaja-alaisuuden 
vuoksi asia tuodaan valtuuston periaatepäätöksenä valtuuston käsiteltäväksi. 
 
Oheismateriaalina  
a.  Lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote, kiinteistörekisterin karttaote ja lähes-
tymiskartta tilasta Kissapelto 
b. TK vaihtoehtojen tarkastelu 
c. Hyvinvointikyläsuunnitelmaidea  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200  
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus, edellyttäen, että valtuusto hyväksyy sote-keskuksen ra-
kentamisen osana alueen hyvinvointikyläsuunnitelmaa, 

   
1. päättää ostaa tilan 691-403-7-76 Kissapelto Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokrata-

loilta hintaan 25 226,90 euroa sote-keskuksen rakentamista varten 
 

2. toteaa, että tilan 691-403-7-76 Kissapelto kaupan yhteydessä tilaa koskeva 
2.7.2021 allekirjoitettu maanvuokrasopimus kunnan ja Kiinteistö Oy Reisjär-
ven Vuokratalojen välillä purkautuu 

 
3. nimeää sote-keskuksen suunnittelutyöryhmän ja valitsee sille puheenjohtajan  
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7. SOTE-KESKUKSEN RAKENTAMINEN 
 

4. toteaa, että tekninen toimi aloittaa sote-keskuksen suunnittelun ja kilpailuttaa 
hankkeen valmistelutekstissä asetettujen ja työryhmässä linjattavien reunaeh-
tojen perusteella    

 
5. toteaa, että tekninen toimi toteuttaa rakentamisen edellyttämät kilpailutuk-

set ja toteutuksen valtuuston hyväksyttyä rakentamisen periaatepäätöksen ja 
kunnanhallituksen erikseen hyväksymän hankesuunnitelman ja -kuvauksen 
pohjalta. 

 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
 

- hyväksyy sote-keskuksen rakentamisen esitetylle alueelle osaksi hyvinvointi-
kyläsuunnitelmaa 
 

- hyväksyy alustavana määrärahavarauksena enintään 1,2 milj. euroa 
 

- toteaa periaatteena, että kustannukset katetaan ensisijaisesti mahdollisilla 
kohteeseen saatavilla avustuksilla ja arvopapereiden tuottoja kotiuttamalla, 
toissijaisesti lainanotolla ja päättää erikseen kustannusten kattamistavasta.  

 
 Päätös: Puheenjohtaja ehdotti, että asia käsitellään osissa siten, että erillisinä koh-

tina käsitellään kohdat 1,2 ja 3 sekä muut kohdat yhdessä. 
 
 Kohta 1: Keskustelun aikana Marko Pohlman esitti tilan Kissapelto 691-403-7-76 

hinnaksi yksi (1) euroa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamatto-
mana. Hyväksyttiin pohjaehdotuksen mukaisesti.  

 
 Kohta 2: Hyväksyttiin.  
 
 Kohta 3: Sote-keskuksen työryhmään valittiin tekninen johtaja Ville Repo, raken-

nusmestari Jari Vuori, Sari Huuskonen, Mervi Niskakoski, Maarit Hilliaho, Teuvo 
Nyman, Kaarlo Paavola, Helena Kinnunen ja Tuomo Kinnunen sekä Peruspalvelu-
kuntayhtymä Selänteen edustajiksi terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski 
ja hoitotyönjohtaja Tarja Vaitiniemi. Kunnanjohtajalla on työryhmässä läsnäolo- ja 
puheoikeus.  

 
 Lisäksi päätettiin pyytää Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen henkilöstöä nimeä-

mään keskuudestaan henkilöstön edustaja työryhmään.  
 
 Suunnittelutyöryhmän puheenjohtajaksi Teuvo Nyman esitti Sari Huuskosta. Ulla 

Pietilä kannatti Teuvo Nymanin ehdotusta. Puheenjohtajaksi valittiin Sari Huusko-
nen.  

 
 Muut kohdat hyväksyttiin pohjaehdotuksen mukaisesti.  

 
Kunnanhallitus piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.34-17.44 
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7. SOTE-KESKUKSEN RAKENTAMINEN 
 
VALT § 7  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  
7.2.2022 

- hyväksyy sote-keskuksen rakentamisen esitetylle alueelle osaksi hyvinvointiky-
läsuunnitelmaa 
 
- hyväksyy alustavana määrärahavarauksena enintään 1,2 milj. euroa 
 
- toteaa periaatteena, että kustannukset katetaan ensisijaisesti mahdollisilla koh-
teeseen saatavilla avustuksilla ja arvopapereiden tuottoja kotiuttamalla, toissijai-
sesti lainanotolla ja päättää erikseen kustannusten kattamistavasta.  
 
Oheismateriaalina  
a. Lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote, kiinteistörekisterin karttaote ja lähes-
tymiskartta tilasta Kissapelto 
b. TK vaihtoehtojen tarkastelu 
c. Hyvinvointikyläsuunnitelmaidea 
 
Päätös: Valtuusto päätti  
 
- hyväksyä sote-keskuksen rakentamisen esitetylle alueella osaksi hyvinvointiky-
läsuunnitelmaa 
- hyväksyä alustavana määrärahavarauksena enintään 1,2 milj. euroa 
- todeta periaatteena, että kustannukset katetaan ensisijaisesti mahdollisilla koh-
teeseen saatavilla avustuksilla ja arvopapereiden tuottoja kotiuttamalla, toissijai-
sesti lainanotolla ja päättää erikseen kustannusten kattamistavasta.  

 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   24.1.2022  11 7 
Valtuusto    7.2.2022  12 8 
 
 
8. PÄÄTÖS ASIASSA H4150/2021 KUNNALLISASIAA KOSKEVA VALITUS 
 
KHALL § 7 Reisjärven kunnanvaltuusto hyväksyi 28.11.2018 § 64 Peruspalvelukuntayhtymä  
24.1.2022 Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitel-

man vuosille 2020-2021. Valtuusto hyväksyi 17.1.2019 § 17 em. päätöksen lailli-
sena täytäntöönpantavaksi ja täytäntöönpannuksi. 

 
Teuvo Nyman valitti valtuuston päätöksestä 28.11.2018 § 64 Pohjois-Suomen hal-
linto-oikeuteen virheellisessä järjestyksessä syntyneen päätöksen perusteella. Va-
lituksessa vaadittiin valtuuston päätöksen kumoamista ja päätöksen täytäntöön-
panon kieltämistä sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista.  
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi 14.2.2019 välipäätöksen (nro 19/0034/1) ja 
hylkäsi valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan hakemuksen. 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi 8.6.2020 päätöksen (nro 20/0288/2) ja hyl-
käsi valituksen sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. 
 
Korkein hallinto-oikeus antoi 24.11.2021 päätöksen (H4150/2021) samassa asi-
assa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa: 
1. Hallinto-oikeuden ja Reisjärven kunnanvaltuuston päätökset kumotaan. 
2. Reisjärven kunta velvoitetaan korvaamaan Teuvo Nymanin oikeudenkäyntiku-

lut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä 1000 
euroa. Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään enemmälti. 

 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan mm., että Ny-
man ei ole ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn valtuustossa sen käsi-
tellessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimusta ja talousarviota vuo-
delle 2019. Lisäksi todetaan, että ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi koh-
tuutonta, että Nyman joutuisi itse vastaamaan kaikista oikeudenkäyntikuluistaan. 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuoden 2019 talousarviota ja vuosien 2020-
2021 taloussuunnitelmaa koskeneen valtuuston päätöksen 28.11.2018 § 64 ku-
moamisella ei ole enää käytännön merkitystä, sillä Selänteen tilinpäätös vuodelta 
2019 on hyväksytty Reisjärven valtuustossa 27.5.2020 § 44 ja vuosien 2020 ja 
2021 tilikaudet ovat päättyneet. 
 
Vuonna 2018 Reisjärven kunnan päättäessä Selänteen talousarviosta 2019 ja ta-
loussuunnitelmasta 2020-2021 oli voimassa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 
perussopimus, jonka 5 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhty-
män talousarvion ja taloussuunnitelman. Näin olleen Reisjärven valtuuston tulee 
uudelleen hyväksyä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarvio 2019 ja ta-
loussuunnitelma 2020-2021. 
 
Liite 3 KHO päätös H4150/2021, 24.11.2021 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   24.1.2022  12 7 
Valtuusto    7.2.2022  13 8 
 
 
8. PÄÄTÖS ASIASSA H4150/2021 KUNNALLISASIAA KOSKEVA VALITUS 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus  
 

1. merkitsee tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen H4150/2021 
 

2. korvaa oikeudenkäyntikuluja Teuvo Nymanille 1000 euroa 
 

3. esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 
talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaa 2020-2021 koskevan päätöksensä 
28.11.2018 § 64 kumotuksi 
 

4. esittää valtuustolle Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarvion 2019 ja 
taloussuunnitelman 2020-2021 hyväksymistä uudelleen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Teuvo Nyman poistui esteellisenä (HL 28.1.) tämän pykälän käsittelyn ja päätök-
senteon ajaksi.  

 
VALT § 8  Oheismateriaalina KHO päätös H4150/2021, 24.11.2021 
7.2.2022 

Kunnanhallitus  
  
3. esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 
talousarviota 2019 ja taloussuunnitelmaan 2020-2021 koskevan päätöksensä 
28.11.2018 § 64 kumotuksi 
 
4. esittää valtuustolle Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarvion 2019 ja 
taloussuunnitelman 2020-2021 hyväksymistä uudelleen.  

 
  Päätös: Valtuusto 
 

- totesi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarviota 2019 ja taloussuun-
nitelmaa 2020-2021 koskevan päätöksensä 28.11.2018 § 64 kumotuksi 

- hyväksyi uudelleen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousarvion 2019 ja 
taloussuunnitelman 2020-2021. 

   
Teuvo Nyman poistui esteellisenä (HL 28.1) tämän pykälän käsittelyn ja päätök-
senteon ajaksi.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   24.1.2022  29 23  
Valtuusto    7.2.2022  14 9 
 
 
9. VALTUUSTOALOITTEET 
 
KHALL § 23 Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun eikä muunkaan luottamushenkilön aloiteoikeu- 
24.1.2022 desta. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset 

määräykset hallintosääntöön. 
 
 Kunnan 18.10.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 119 §:n mukaan:  
Valtuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryh-
mällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hal-
lintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloite on lähetettävä 
kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoi-
tetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.  
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-
tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloit-
teista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsi-
tellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
 
Valtuuston päätöksellä 27.2.2018 § 7 valtuustoaloitteiden käsittely Reisjärven 
kunnan toimielimissä saatetaan päätökseen 10 vuoden aikana.  

 
Oheismateriaali Aloiteluettelossa olevat valtuustoaloitteet 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200  
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus antaa valtuustolle tiedoksi vuonna 2021 ja sitä aiemmin 
jätetyt aloiteluettelossa olevat valtuustoaloitteet, joiden käsittelystä päätetään 
seuraavasti: 

 
1. Leikkipuiston ja viher-/virkistysalueen rakentaminen, VALT 23.5.2017 § 24 

Maitorannan maastoon Salmensuun siltaa kohden 
 

Kja Salmensuun ja Niemenkartanon alueen kehittämiseksi kerätään kuntalaisten 
aloitteita otakantaa.fi -palvelulla 16.1.2022 saakka, minkä jälkeen suunnittelu 
etenee. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto pitää aloitteen aloiteluette-             
lossa. 

 
2. Liikenneturvallisuuden parantaminen, VALT 27.2.2018 § 9 

Kantatie 58:lla (seututie 760) välillä Sievintie-Kiljanrannantien risteys ja Pihti-
putaantie-Hylkirannantien risteys 

 
Kja Kantatie 58 on ELY:n hallinnoima tieosuus, johon kunnalla ei ole toimivaltaa. 

ELY:n mukaan tieosuus ei täytä kriteerejä nopeusvalvonnan hakemiselle. Asiaa 
on annettu tiedoksi ELY:lle liikenneturvallisuustyöryhmässä. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy tehdyt toimenpiteet 
ja poistaa aloitteen aloiteluettelosta. 
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  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   24.1.2022  30 23 
Valtuusto    7.2.2022  15 9 
 
 
9. VALTUUSTOALOITTEET 

 
3. Kisatien ja Niemenkartanon liikuntatilojen käyttö koulujen lyhyiden loma-

jaksojen aikana maksutta, VALT 6.11.2019 § 69 
 

Kja Vapaa-aikalautakunta on käsitellyt asiaa 16.3.2021 § 4, mutta ei ole päätök-
sessä ottanut lopullista kantaa asiaan. Sivistyslautakunta tekee päätöksen asi-
assa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto pitää aloitteen aloiteluette-
lossa. 

 
4. 2-4 akuuttivuodepaikan palauttaminen arviointiyksikköön,  

VALT 31.3.2020 § 32 
 

Kja  Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2022 sisältää 
arviointiyksikön. Sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle vuoden 2023 
alussa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja esittää val-
tuustolle, että aloite poistetaan aloiteluettelosta. 

 
5. Kuulemistilaisuuksien järjestäminen kuntalaisille tulossa olevista uudistuk-

sista tai muutoksista, VALT 31.3.2020 § 32 
 

Kja Vuonna 2020 alkanut koronapandemia rajoittaa kohtaamisia edelleen. Tilai-
suuksia on järjestetty rajoitusten sallimissa puitteissa. Kunta noudattaa kunta-
lain 22 § säännöksiä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sissa. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja esittää val-
tuustolle, että aloite poistetaan aloiteluettelosta. 

 
6. Kunnan vuosittain jakamat palkitsemiset itsenäisyyspäiväjuhlassa, 

VALT 15.12.2020 § 105 
 

Kja Sivistyslautakunta on 11.11.2021 § 50 ja 51 tehnyt päätökset kulttuuri- ja ur-
heilupalkinnon jakamisista itsenäisyyspäiväjuhlassa vuonna 2021. Kunnan 
maaseutuyrittäjäpalkinto jaettiin yrittäjäyhdistyksen juhlagaalan yhteydessä. 
Vuoden 2022 palkitsemistilaisuudet suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa, tavoitteena yksi palkitsemisjuhla. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto pitää aloitteen aloiteluette-
lossa. 
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Kunnanhallitus   24.1.2022  31 23 
Valtuusto    7.2.2022  16 9 
 
 
9. VALTUUSTOALOITTEET 

 
7. Oikaisuvaatimus Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päätökseen varallaolo-jär-

jestelmän säilyttämiseksi ennallaan, VALT 6.5.2021 § 29 
 

 Oikaisuvaatimuksen Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan päätökseen 
30.4.2021 § 7 ja § 8 kunnanhallitus teki 17.5.2021 § 128. 

 
  
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tehdyt toimenpiteet ja esittää val-

tuustolle, että aloite poistetaan aloiteluettelosta. 
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti ehdotusten mukaisesti esittää valtuustolle kohtien 
2, 4, 5 ja 7 poistamista aloiteluettelosta sekä kohtien 1, 3 ja 6 säilyttämistä aloite-
luettelossa. 

 
VALT § 9    
7.2.2022  Oheismateriaali Aloiteluettelossa olevat valtuustoaloitteet 
 
  Puheenjohtajan ehdotuksesta valtuustoaloitteet käsiteltiin kohta kerrallaan.  
   

Päätös: Valtuusto päätti kunnanhallituksen ehdotusten mukaisesti poistaa kohdat 
2, 4, 5 ja 7 aloiteluettelosta ja säilyttää kohdat 1, 3 ja 6 aloiteluettelossa.  
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  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   24.1.2022  32 24  
Valtuusto    7.2.2022  17 10 
 
 
10. KUNTALAISALOITTEET 
 
KHALL § 24  Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja sää- 
24.1.2022 tiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus 

tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa (kuntalain muutossäännös 
21.5.2021/419). Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut 
toimenpiteet. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kun-
nan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään ker-
ran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden joh-
dosta suoritetut toimenpiteet. 

 
 Aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista on säännökset 

kunnan 18.10.2021 voimaan tulleen hallintosäännössä. 
 

1. Valtuuston kokousten videostriimaus, Kuntalaisaloite.fi 21.8.2018 
 

Aloitteen käsittely: Valtuusto on 18.10.2021 § 116 hyväksynyt valtuuston kokous-
ten videostriimauksen aloittamisen.  Striimaus aloitettu 15.11.2021. 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200  
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että aloite on toteutettu ja katsoo sen loppuun-
käsitellyksi, ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 10  Päätös: Valtuusto totesi, että aloite on toteutettu ja loppuun käsitelty. Valtuusto  
7.2.2022  merkitsi asian tiedokseen.    
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  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   7.2.2022  18 11 
   
 
 
11.  ILMOITUSASIAT 
 
VALT § 11  Kunnanjohtaja Marjut Silvast kertoi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen  
7.2.2022  vierailusta.  
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  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   7.2.2022  19 12 
 
 
 
12.  KIIREELLISET ASIAT 
 
VALT § 12  Ei kiireellisiä asioita.  
7.2.2022 
 
 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 
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  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   7.2.2022  20 13 
 
 
 
13.  MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
VALT § 13  Valtuutettu Teuvo Nyman kertoi perjantaina 4.2.2022 pidetystä Jokilaaksojen  
7.2.2022  pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksesta.  
 

Valtuutettu Teuvo Nyman jätti liitteen 2 mukaisen aloitteen koskien terveyskes-
kuksen arviointiyksikön muuttamista hybridiosastoksi.  

 



REISJÄRVEN KUNTA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

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

Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite, telefaxnro ja sähköpostiosoite
    
   Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
   Isokatu 4, 3. krs, PL 189
   90101 OULU
   puh. 029 56 42800       fax: 029 56 42841
   sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
   Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
   osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

Markkinaoikeus 14 päivää
Erottajankatu 1-3, PL 118
00131 HELSINKI   
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     puh. 010 364 3300      fax: 010 364 3314

Pöytäkirja on julkaistu kunnan internesivuilla 11.2.2022
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
julkaistu yleisessä tietoverkossa. 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

        Liitetään pöytäkirjaan

Valitusviran-  
omainen ja 
valitusaika

5-10

1-4, 11-13

Kieltojen      
perusteet

211-13
VALTUUSTO

7.2.2022



Sivu 22
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin päätökseen haetaa muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjat on toimitettva valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusaiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle         Liitetään pöytäkirjaan

Valitusasia-     
kirjojen         
toimittaminen



VALT 7.2.2022 § 1 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  
VALTUUSTO

LÄSNÄ POISSA JAA EI TYHJÄÄ
Haikara Jonna x
Haikola Veikko x
Huuskonen Sari x
Kauppila Jorma x
Kemppainen Timo x
Kinnunen Mikko x
Kinnunen Tuomo x
Kiviranta Oili x
Kokkoniemi Jarmo x
Niskakoski Mervi x
Nyman Teuvo x
Paavola Kaarlo x
Pohlman Marko x
Saaranen Jarno x
Savola Jarkko x
Suontakanen Anja x
Vähäsöyrinki Arto x

VARAVALTUUTETUT:
Kesänen Heidi x
Heinonen Tiina x

YHTEENSÄ 17
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