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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    15.5.2018  40 1 
 
 
 
 
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
VALT § 16 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa 

nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liit-
teenä 1. 

 
 Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraa-

vaa: valtuutettu Teuvo Nyman on estynyt tulemaan ko-
koukseen ja hänen tilallaan on 1. ja 2. varavaltuutetun 
estyneenä ollessa 3. varavaltuutettu Timo Kemppainen, 
valtuutettu Jarno Saaranen on estynyt tulemaan kokouk-
seen ja hänen tilallaan on 4. ja 5. varavaltuutetun es-
tyneenä ollessa 6. varavaltuutettu Johannes Mattila. 
Edesmenneen Mikko Suontakasen tilalla on 1. varavaltuu-
tetun estyneenä ollessa 2. varavaltuutettu Timo Tikka-
nen. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   15.5.2018  41 2 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
VALT § 17 Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu 

valtuusto kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen 
kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle 
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoi-
keus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava ylei-
sessä tietoverkossa (kuntalaki 94 §). Kokouskutsussa on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. 

 
 Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, 

kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista 
(12) on läsnä. 

 
 Kokouskutsu on postitettu valtuutetuille ja kunnanhal-

lituksen jäsenille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kun-
nanjohtajalle ja hallintosihteerille 8.5.2018. Kokouk-
sen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsi-
vuille 8.5.2018 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on jul-
kaistu 9.5.2018. 

 
 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi 

ja päätösvaltaiseksi. 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   15.5.2018  42 3 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
VALT § 18 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa 

torstaina 17.5.2018 klo 9.00, sikäli kuin valtuusto ei 
jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

 
 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantar-

kastajaa. 
 
 Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Jyrki Halonen ja Esa 

Hirvinen. 
 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Huusko-

nen ja Helena Kinnunen. 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    15.5.2018  43 4 
 
 
 
KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVA ASIA 
 
VALT § 19 Kokouskutsussa mainitsemattoman, mutta valmistellun 

asian valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen ja ratkais-
tavakseen yksinkertaisella enemmistöllä. Edellytyksenä 
on asian kiireellisyys, joka yleensä tarkoittaa, ettei 
asiaa enää seuraavassa kokouksessa ehditä käsitellä tai 
että käsittelyn siirtäminen joka tapauksessa aiheut-
taisi kunnalle merkittävää oikeudellista, taloudellista 
tai muuta haittaa. (Kuntalaki 95 § 2 mom.)  
 
Reisjärven kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 
14.5.2018 § 62 esittää valtuustolle Reisjärven alakou-
lun tilojen rakentamiseen tilaohjelman muutosta. 
 
Alakoulun rakentamiseen liittyvä tarjouskilpailun val-
misteluvaihe on meneillään ja tarjouspyyntöjen aika-
taulu edellyttää, että kunnanhallituksen em. päätös ti-
laohjelman laajentamisesta otetaan kiireellisenä käsi-
teltäväksi tässä vaiheessa. Päätöksen siirtäminen ai-
heuttaa kunnalle taloudellista haittaa ja viivästyttää 
koulutilojen valmistumista. 
 
Käsiteltäväksi ottamisesta on tehtävä erillinen päätös. 
 
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa käsitel-
täväkseen kiireellisenä asiana tässä kokouksessa kun-
nanhallituksen 14.5.2018 § 62 valtuustolle tekemän esi-
tyksen alakoulujen tilojen rakentamisesta. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   15.5.2018  44 5 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
VALT § 20 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asia-

luettelon mukaisesti.   
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   27.3.2018  75 1 
Valtuusto    15.5.2018  45 6 
 
 
 
TALOUSARVIOMUUTOKSET / KÄYTTÖTALOUSOSAN LISÄMÄÄRÄRAHAT 2017 
 
KHALL § 39 Teknisen toimen vuoden 2017 talousarvion käyttötalous 
 on nettotulojen osalta alittunut 132.487 euroa.  

Nettotulojen alittuminen johtui kiinteistötoiminnan 
alittuneista tuloista ja ylittyneistä menoista. Näihin 
on vaikuttanut pääasiassa kuluneen vuoden muuttunut 
toimintaympäristö sekä muutokset suunnitelluissa sisäi-
sissä vuokratuloissa kouluilta ja varhaiskasvatuksesta 

  (mm. yläaste ja lukio, Leppälahden vanhan osan poista-
minen käytöstä, terveyskeskus/palvelukeskus). 
 
Opetustoimen osalta talousarvion käyttötalouden netto-
menot ylittyivät 105.967 euroa, johtuen mm. koululais-
kuljetusten ja lukion kustannusten ylittymisestä sekä 
varhaiskasvatuksessa ryhmäperhepäivähoidon ylittyneillä 
henkilöstökustannuksilla ja parakkien vuokrilla.  
 
Vapaa-aikatoimen nettomenojen ylitys oli 4.383 euroa 
(mm. eläkemenoperusteiset maksut). 
 
Valmistelija: hallintosihteeri, p. 0403008208 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto 
  

1. hyväksyy vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosaan 
yhteensä 244.000 euron lisämäärärahat seuraavasti: 
- C81 Tekninen toimi  133.000 euroa 
- C71 Opetustoimi 106.000 euroa 
- C72 Vapaa-aikatoimi    5.000 euroa 

 
2. päättää, että lisämäärärahat katetaan lainanotolla. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkitään, että Mikko Kinnunen saapui kokoukseen tämän 
asian käsittelyn aikana klo 18.08. 
SH/MK 

 
 
VALT § 21 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   13.12.2017 372 11 
Kunnanhallitus   22.1.2018  21 1 
Kunnanhallitus   27.3.2018  82 7 
Kunnanhallitus   26.4.2018  88 1 
Valtuusto    15.5.2018  46 7 
 
 
KEHITYS-JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
KHALL § 221 Reisjärven valtuusto on perustanut kehitys- ja talous-

päällikön viran. Kunnan talouden sopeuttamistoimena on 
haettava vakanssien täyttölupa kunnanhallitukselta. 

 Viran täyttämisen toimeenpanon seuraava vaihe on kehi-
tys- ja talouspäällikön viran asettaminen julkisesti 
haettavaksi 15.12.2017 – 19.1.2018 väliseksi ajaksi.  

 Kunnalla on tarjous rekrytointiprosessin toteutuksesta 
MPS Career Oy:ltä. Prosessi koskee myös hakuprosessin 
ja soveltuvuusarviointien toteuttamista. Valtuusto on 
valtuuttanut puheenjohtajiston valmistelemaan virkavaa-
lia yhdessä kunnanjohtajan kanssa. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus asettaa kehitys- ja talouspääl-

likön viran haettavaksi 15.12.2017 -19.1.2018 väliseksi 
ajaksi ja päättää, että hakuprosessin toteutuksessa ja 
rekrytointiprosessissa käytetään ulkopuolista asiantun-
tijaa tarpeelliselta osin. 

 
 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Tiina Hirvi-

nen ehdotti, että kehitys- ja talouspäällikön virkaa ei 
täytetä tässä vaiheessa. Ehdotusta ei kannatettu. 

 
 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
  SH/ES 
 
 
KHALL § 15 Kehitys- ja talouspäällikön virkaan saapui määräaikaan 

19.1.2018 klo 16 mennessä kuusi (6) hakemusta.  
 
 Oheismateriaalina yhdistelmä virkaa hakeneista henki-

löistä.  
 
Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi 
perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta  
(L kunnallisesta viranhaltijasta 4 §). Tässä tapauk-
sessa perusteltu syy hakuajan jatkamiselle on se, että 
hakijoita on vain muutama ja kunnanhallitus katsoo tar-
peelliseksi saada lisää hakijoita. 
 
Liitteenä 1 hakuilmoitus. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa kehitys- ja ta-

louspäällikön viran hakuaikaa 16.2.2018 klo 16 saakka. 
Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan virkaa täytettä-
essä. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
   TH/SH  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   27.3.2018  83 7 
Kunnanhallitus   26.4.2018  89 1 
Valtuusto    15.5.2018  47 7 
 
 
KEHITYS-JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 
  
KHALL § 45 Määräaikaan mennessä 16.2.2018 klo 16.00 on kehitys- ja 

talouspäällikön virkaa hakenut 19 henkilöä, joista 2 ei 
täytä viran kelpoisuusehtoja, liite 2. 

 
 Kunnanjohtajan ja puheenjohtajiston valmistelemaan vir-

kavaalia valtuuston valtuutuksella 14.11.2017 § 80 ja 
valinneet 1.3.2018 haastatteluun 7 hakijaa: Tanja Rau-
tio, Ylivieska, Sinikka Rinne, Espoo, Marjut Silvast, 
Kajaani, Vesa Similä, Haukipudas, Salme Tarkiainen, 
Oulu, ja joista myöhemmin Satu Aaltonen ja Heli Janhu-
nen ovat peruneet osallistumisensa.  

 Haastatteluprosessin valmistelussa mukana on ollut MPS 
Career Oy ja valinnan perustana on käytetty kelpoisuus-
ehtoja ja hakuehdoissa mainittuja kriteereitä. Ansio-
vertailu hakijoista tämän pykälän oheismateriaalina. 

 
 Valmistelu: kunnanjohtaja 040-3008200 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita soveltuvuustes-

teihin Sinikka Rinteen, Marjut Silvastin ja Salme Tar-
kiaisen.  

 
 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, Marko Pohl-

man ehdotti, että virkahakua jatketaan. Ehdotusta ei 
kannatettu. 

 
 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
  SH/MK 
 
 
KHALL § 47 MPS Career Oy on tehnyt soveltuvuusarvioinnit Sinikka 

Rinteelle, Marjut Silvastille ja Salme Tarkiaiselle. 
Testien tulokset esitellään kunnanhallituksen ja val-
tuuston jäsenille 25.4.2018 klo 17. 

 
 Liitteenä 1 hakuilmoitus.  

19 hakijasta 2 on perunut hakemuksensa ja 2 ei täytä 
viran kelpoisuusehtoja. Liitteenä 2 luettelo kehitys- 
ja talouspäällikön viran hakijoista. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   26.4.2018  90 1 
Valtuusto    15.5.2018  48 7 
 
KEHITYS-JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 

valtuusto 
1. toteaa, että 15 hakijaa täyttää viran kelpoisuuseh-

dot, ja 
2. suorittaa kehitys- ja talouspäällikön virkavaalin eh-

dollisena siten, että virkaan valitun on ennen viran 
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus 
terveydentilastaan ja että viran täyttämisessä nouda-
tetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjoh-

taja Raija Potila teki uuden ehdotuksen: 
 
 Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että  

1. valtuusto valitsee kehitys- ja talouspäällikön vir-
kaan tradenomi, yo-merkonomi Marjut Silvastin 

2. kehitys- ja talouspäällikön virka täytetään ehdolli-
sena siten, että virkaan valitun on ennen viran vas-
taanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus ter-
veydentilastaan ja että viran täyttämisessä noudate-
taan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 

uuden ehdotuksen. 
 SH/KP 
 
 
VALT § 22 Liitteenä 2 hakuilmoitus. Liitteenä 3 luettelo kehitys- 

ja talouspäällikön viran hakijoista (15 kelpoisuusehdot 
täyttävää hakijaa; 19 hakijasta 2 on perunut hakemuk-
sensa ja 2 ei täytä viran kelpoisuusehtoja).  
Ansiovertailut oheismateriaalina. 

 
Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kaikki 15 kelpoi-
suusehdot täyttävää viran hakijaa ovat valinnassa mu-
kana ja esitteli kunnanhallituksen ehdotuksen.  
Koska puheenvuoroja ei pyydetty, puheenjohtaja päätti 
keskustelun. 
 
Valtuusto päätti yksimielisesti 

1. valita kehitys- ja talouspäällikön virkaan tradenomi, 
yo-merkonomi Marjut Silvastin 

2. kehitys- ja talouspäällikön virka täytetään ehdolli-
sena siten, että virkaan valitun on ennen viran vas-
taanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus ter-
veydentilastaan ja että viran täyttämisessä noudate-
taan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta  17.4.2018  13  
Kunnanhallitus   26.4.2018  91 2 
Valtuusto    15.5.2018  49 8 
 
 
LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 
 
Kasv. ja koultk § 12  

Varhaiskasvatuksessa on tehty selvitystä uuden päiväko-
din ja lisääntyvän päivähoidontarpeen vaatimista vi-
roista.  

  

 Päivähoidossa on ollut keskimäärin sata lasta, mutta 
määrä vaihtelee 90-150 lapsen välillä. Eduskunta on 
tehnyt päätöksiä, joilla päivähoitomaksuja on tänäkin 
vuonna alennettu. Valmistelussa on myös ilmainen var-
haiskasvatus viisivuotiaille. Nämä muutokset lisäävät 
Reisjärven päivähoidon tarvetta. 

  

 Kuluvan vuoden 2018 alkukuukausina päivähoidon sijais-
tarve on kasvanut. Uudella viralla ja uudella strategi-
alla (päiväkodilla) voitaisiin vastata viransijaistar-
peeseen: entistä joustavammalla lasten hoitopaikkaan 
sijoittaminen.  

 

 Toukokuun alussa kunnallisen yleisen virka- ja työehto-
sopimuksen (KVTES) sen lastentarhanopettajia koskevaan 
osiossa tuli muutos. Sen mukaan lastentarhanopettajan 
suunnittelu- ja valmisteluaika lisääntyi n. kolmesta 
tunnista yli viiteen tuntiin. 

 

 Varhaiskasvatuksen tekemien laskelmien mukaan kunnalle 
saadaan merkittävä vuosittainen säästö, mikäli rakenne-
taan uusi päiväkoti. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 
20.3.2018 §15 päättänyt aloittaa päiväkodin suunnitte-
lun. Tämän jälkeen kunnassa olisi kolme 24 lapsen päi-
väkotiryhmää. Tämä edellyttää kuitenkin yhtä uutta las-
tentarhanopettajan virkaa. Ratkaisulla valmistauduttai-
siin myös siihen, että yhden lastentarhanopettajan 
työnkuvaan laitettaisiin varhaiskasvatuksen asioiden 
valmistelu päiväkodinjohtajan nimikkeellä. 

 

Kunnassa tarvittaisiin yksi lastentarhanopettajan virka 
lisää, jotta voisimme noudattaa lain edellyttämiä vaa-
timuksia laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. 

    

Sivj/Reht Esitys: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnan-
valtuustolle uuden lastentarhanopettajan viran perusta-
mista.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
  HH/KN 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   26.4.2018  92 2 
Valtuusto   15.5.2018  50 8 
 
 
 
LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN (jatkoa) 
 
KHALL § 48 Perustettavan lastentarhanopettajan viran kelpoisuuseh-

dot, johon kuuluvat päiväkodin johtajan tehtävät ovat 
seuraavat: 

 
Kelpoisuusvaatimuksena on lastentarhanopettajan kelpoi-
suus (L272/2005, 7§) tai vähintään yliopistollinen kas-
vatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy las-
tentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveys-
alan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät var-
haiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautu-
neet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin säädetään ja riittävä johtamistaito.  
 
Virka täytetään ehdollisena, kunnes valittu on esittä-
nyt valitsevalle viranomaiselle lain 504/2002 (laki 
lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-
nen) mukaisen rekisteriotteen ja hyväksyttävän lääkä-
rintodistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa 
valintapäätöksen tiedoksi saannista. Virkasuhde alkaa 
1.8.2018 ja palkkaus on KVTES:in mukainen. Virkasuh-
teessa noudatetaan 6 kk koeaikaa. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto perus-

taa 1.8.2018 alkaen lastentarhanopettajan viran, johon 
kuuluvat päiväkodin johtajan tehtävät, edellä esitetty-
jen perusteiden, kelpoisuusehtojen, ja kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  SH/KP 
 
 
VALT § 23  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.5.2018  102 1 
Valtuusto    15.5.2018  51 9 
 
 
 
MUUTOKSET VUODEN 2018 TALOUSARVION JA 2019 TALOUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖTALOUS-
OSIIN 
 
KHALL § 54 Kuntalain tavoitteena on varmistaa, että kunnan 

tehtävien ja taloudenhoito ovat kestävällä pohjalla ja 
tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat 
strategiassa kunnan toiminnalle asetetut pitkän 
aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden 
kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen 
kehitys sekä toimintaympäristön muutokset.   

Reisjärven talousarvio hyväksyttiin sekä 
vuosikatteeltaan että tulokseltaan alijäämäisenä. Myös 
suunnitelmavuodet osoittavat lähes 1milj. euroa/vuosi 
alijäämän lisääntymistä, ellei kunnan rakenteita ja 
toimintoja saada tasapainotettua. 

Kunnanhallitus päätti 13.12.2017 § 214 aloittaa 
talouden tasapainottamistoimet ja työn tuloksena 
syntyneet säästöt ja muutokset päätetään erikseen ja 
sisällytetään vuoden 2018 talousarvio ja suunnitelmaan 
2019-2020.   

Kunnanhallitus koordinoi tasapainottamistyötä ja asetti 
lautakunta- ja toimielinkohtaiset valmisteluryhmät 
viranhaltijoiden tueksi.  

Valmisteluryhmien tekemät ehdotukset esiteltiin ja 
käytiin läpi valtuustoseminaarissa 18.4.2018. 

Tasapainottamistoimenpiteiden vaikutus vuoden 2018 
talousarvion käyttötalousosaan: 

Hallintokunta 
Tulot,  +lisäys 
-vähennys 

Menot,  
+vähennys Yhteensä 

Hallintotoimi  3 000,00 € 3 000,00 € 
Maaseututoimi  3 000,00 € 3 000,00 € 
Selännepalvelut  315 000,00 € 315 000,00 € 
Sivistystoimi  55 000,00 € 55 000,00 € 
Vapaa-aikatoimi 2 000,00 € 9 000,00 € 11 000,00 € 
Tekninen toimi 35 000,00 € 6 000,00 € 41 000,00 € 
    tuplakirjausten poisto -553 000,00 € 553 000,00 € 0,00 € 
YHTEENSÄ -516 000,00 € 944 000,00 € 428 000,00 € 

 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.5.2018  103 1 
Valtuusto    15.5.2018  52 9 
 
 
 
MUUTOKSET VUODEN 2018 TALOUSARVION JA 2019 TALOUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖTALOUS-
OSIIN (jatkoa) 
 

Tasapainottamistoimenpiteiden vaikutus vuoden 2019 
taloussuunnitelman käyttötalousosaan: 

  

Hallintokunta 
Tulot,  +lisäys 
-vähennys 

Menot,  
+vähennys Yhteensä 

Hallintotoimi  4 000,00 € 4 000,00 € 
Maaseututoimi  4 000,00 € 4 000,00 € 
Selännepalvelut  315 000,00 € 315 000,00 € 
Sivistystoimi  182 000,00 € 182 000,00 € 
  - leasing -maksut  -120 000,00 € -120 000,00 € 
Vapaa-aikatoimi 2 000,00 € 10 000,00 € 12 000,00 € 
Tekninen toimi 72 000,00 € 7 000,00 € 79 000,00 € 
YHTEENSÄ 74 000,00 € 402 000,00 € 476 000,00 € 

 

Liitteenä 1 tasapainottamistyöryhmien esitykset sekä 
yhteenvetona tuloslaskelmavertailu. 

Valmistelija: hallintosihteeri 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväk-
syy tasapainottamistoimina yllä olevat muutoksen vuoden 
2018 talousarvion sekä vuoden 2019 taloussuunnitelman 
käyttötalousosaan. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  ES/SH 
 
 
VALT § 24 Liitteenä 4 tasapainottamistyöryhmien esitykset sekä 

yhteenvetona tuloslaskelmavertailu. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   13.3.2018  65 1 
Valtuusto    20.3.2018  33 3 
Kunnanhallitus   14.5.2018  116 1 
Valtuusto   15.5.2018  53 10 
 
KIIREELLISET ASIAT 
ALAKOULUN TILOJEN RAKENTAMINEN  
ALAKOULUN JA PÄIVÄKODIN TILOJEN RAKENTAMINEN  
 
KHALL § 33 Reisjärven kunnan Kalajan ja Leppälahden alakouluille 

on tehty vuonna 2017 syksyllä kuntotutkimukset. Tulos-
ten perusteella Kalajan koulun oppilaat siirrettiin 
20.11.2017 väistötiloihin ja Leppälahden koululle teh-
tiin korjaustoimenpiteitä. Ympäristötarkastuksen päätös 
Kalajan koulun väistötilojen ja Leppälahden koulun vä-
liaikaisesta käytöstä on voimassa kevätlukukauden 2018 
loppuun saakka. Kuntotutkimuksesta tehtyjen arvioiden 
perusteella Kalajan ja Leppälahden koulujen peruskor-
jaaminen koulukäyttöön on kustannuksiltaan kannattama-
tonta verrattuna uuden koulun rakentamiseen. Kunnassa 
tarvitaan uudet koulutilat 100 oppilaalle ja kunnan 
esiopetukselle. 

 Tätä varten Reisjärven kunnanhallitus perusti 
20.11.2017 § 199 suunnitteluryhmän, joka on kokoontunut 
3-4 kertaa selvittämään koulurakentamisen vaihtoehtoja.  

 
Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan alakoulun rakenta-
minen siten, että koulun on suunniteltu valmistuvan 
syksyllä 2018. Uusien tilojen rakentaminen mahdollisim-
man nopeasti on koulutyön järjestämisen kannalta ehdo-
ton edellytys. Suunnitteluryhmän toimeksianto sisälsi 
myös varhaiskasvatuksen 2x24 päiväkodin rakentamisen ja 
suunnittelun. Varhaiskasvatustilojen hankinta ja kil-
pailuttaminen toteutetaan vaiheessa II, kun kouluraken-
taminen on käynnistynyt. Varhaiskasvatuksen/päiväkodin 
rakentaminen valmistuu vuoden 2019 keväällä. 
Suunnitteluryhmä on todennut, että alakoulun rakentami-
nen ja yhdistäminen Niemenkartanon alakouluksi tuottaa 
kunnalle parhaimman toiminnallisen ja taloudellisen 
hyödyn. Kokonaisuutta tukee esikoulun siirtäminen koko-
naan samaan yhteyteen siten, että se sisältää myös 
aamu- ja iltapäivätoiminnan. Lopullinen rakennusten si-
joittuminen päätetään suunnittelu- ja rakennusprosessin 
aikana, kun Niemenkartanon koulun tilojen kuntokartoi-
tus on selvinnyt.  
 

 Kunnan hallintosäännössä 63 § todetaan, että valtuusto 
päättää rakennushankkeista, sen huonetilaohjelmasta, 
luonnospiirroksesta ja alustavastan kustannusarviosta 
sekä rakennustapaselityksen antamisesta. Tekninen lau-
takunta päättää talousarvion mukaisesti pääomatalouden 
investoinnit valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja oh-
jeiden mukaisesti.  

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   13.3.2018  66 1 
Valtuusto    20.3.2018  34 6 
Kunnanhallitus   14.5.2018  117 1 
Valtuusto    15.5.2018  54 10 
 
ALAKOULUN TILOJEN RAKENTAMINEN (jatkoa) 
ALAKOULUN JA PÄIVÄKODIN TILOJEN RAKENTAMINEN (jatkoa) 

 
Alustavan suunnitelman ja huonetilaohjelman mukaan 
hankkeen kustannusarvio on n. 2,5 miljoonaa euroa ja 
kalustohankinnat noin 0,2 milj. euroa. Rakennettavat 
tilat 1225 m2. Reisjärven kunnan talousarvioon on va-
rattava erillinen määräraha hankkeen toteuttamista var-
ten. Hanke on suunniteltu rahoitettavaksi joko lea-
singrahoituksella kokonaan tai osittain ja purkamalla 
kunnan sijoituksia. 
Neuvottelumenettelyssä käytettävä tilaohjelma, hankeku-
vaus ja hankintamenettelyn kuvaus ovat liitteinä 1-3. 

 Koulutilat kilpailutetaan erikseen KVR-urakkana (koko-
naisvastuurakennusurakkana) ja rakentaminen on tarkoi-
tus aloittaa välittömästi. 

 
 Valmistelu: kunnanjohtaja 040-3008200,  

tekninen johtaja 040 3008250  
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, 

että valtuusto 
1) hyväksyy alakoulun rakentamisen esitettyjen selvi-

tysten perusteella ja teknisen lautakunnan kilpai-
luttamaan hankkeen kokonaisurakkana kunnanhallituk-
sen ja valtuuston asettamien reunaehtojen ja hanke-
kuvauksen perusteella,  

2) päättää aloittaa varhaiskasvatustilojen suunnittelun 
ja toteutuksen, ja  

3) myöntää talousarvion käyttötalousosan kohtaan C71 
Opetustoimi, 60.000 euron lisämäärärahan alakoulun 
rakentamisen leasingrahoituskustannuksiin  

4) myöntää talousarvion investointiosan kohtaan C931 
Tekninen toimi, talonrakennus, 150.000 euron lisä-
määrärahan varhaiskasvatustilojen suunnittelua ja 
rakentamista varten 

5) hyväksyy tilaohjelman kunnanhallituksen lisäyksillä: 
− toteutetaan yksi yhteinen opettajien huone joko 

uuteen rakennukseen tai remontoimalla olemassa 
olevaan Niemenkartanon kouluun  

− rakennettavan koulun nettoala on korkeintaan  
1.199 m2 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  TH/KP 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    20.3.2018  35 6 
Kunnanhallitus   14.5.2018  118 1 
Valtuusto    15.5.2018  55 10 
 
 
ALAKOULUN TILOJEN RAKENTAMINEN (jatkoa) 
ALAKOULUN JA PÄIVÄKODIN TILOJEN RAKENTAMINEN (jatkoa) 
 
VALT § 15 Liitteinä 3-5 neuvottelumenettelyssä käytettävä tilaoh-

jelma, hankekuvaus ja hankintamenettelyn kuvaus. 
 

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun keskustan 
valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Sari Huuskonen eh-
dotti, että pidetään neuvottelutauko. Puheenjohtaja to-
tesi, että valtuuston kokouksessa pidetään neuvottelu-
tauko. Neuvottelutauko pidettiin klo 18.25–18.40. 

 
Puheenjohtajan avattua keskustelun neuvottelutauon jäl-
keen, Sari Huuskonen esitti Jouni Tillin kannattamana 
Keskustan valtuustoryhmän seuraavat ehdotukset: 
- tilaohjelmasta (liite 3) poistetaan kunnanhallituksen 

lisäys ”rakennettavan koulun nettoala on korkeintaan 
1.199m2”, 

- tilaohjelma ei ole sitova, vaan viitteellinen, 
- hankintayksikön neuvotteluihin osallistujiin (liite5) 

lisätään seuraavat henkilöt: 
o suunnitteluryhmän pj. Antti Vedenpää 
o kunnanhallituksen pj. Jouni Tilli 
o teknisen lautakunnan pj. Johannes Mattila ja 

hänen varalle varapj. Jarno Saaranen 
o kasvatus- ja koulutuslautakunnan varapj. Timo 

Kemppainen 
 

Puheenjohtaja totesi valtuuston yksimieliseksi keskus-
tan valtuustonryhmän ehdottamista muutoksista ja li-
säyksistä. 
 
Valtuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) hyväksyä alakoulun rakentamisen esitettyjen selvi-

tysten perusteella ja teknisen lautakunnan kilpai-
luttamaan hankkeen kokonaisurakkana kunnanhallituk-
sen ja valtuuston asettamien reunaehtojen ja hanke-
kuvauksen perusteella,  
 

2) aloittaa varhaiskasvatustilojen suunnittelun ja to-
teutuksen,   
 

3) myöntää talousarvion käyttötalousosan kohtaan  
C71 Opetustoimi, 60.000 euron lisämäärärahan ala-
koulun rakentamisen leasingrahoituskustannuksiin,  
myöntää talousarvion investointiosan kohtaan  
C931 Tekninen toimi, talonrakennus, 150.000 euron 
lisämäärärahan varhaiskasvatustilojen suunnittelua 
ja rakentamista varten,  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    20.3.2018  36 6 
Kunnanhallitus   14.5.2018  119 1 
Valtuusto    15.5.2018  56 10 
 
ALAKOULUN TILOJEN RAKENTAMINEN (jatkoa) 
ALAKOULUN JA PÄIVÄKODIN TILOJEN RAKENTAMINEN (jatkoa) 

 
4) hyväksyä tilaohjelman seuraavilla lisäyksillä: 

− toteutetaan yksi yhteinen opettajien huone joko 
uuteen rakennukseen tai remontoimalla olemassa 
olevaan Niemenkartanon kouluun  

− tilaohjelma ei ole sitova, vaan viitteellinen, 
 

5) hankintayksikön neuvotteluihin osallistujiin 
(liite5) lisätään seuraavat henkilöt: 
 suunnitteluryhmän pj. Antti Vedenpää 
 kunnanhallituksen pj. Jouni Tilli 
 teknisen lautakunnan pj. Johannes Mattila ja 

hänen varalle varapj. Jarno Saaranen 
 kasvatus- ja koulutuslautakunnan varapj. Timo 

Kemppainen 
JH/EH 

 
 

 
 
KHALL § 62  Tekninen toimisto on edennyt uuden alakoulun rakenta-

missuunnittelussa huonetilaohjelmaluonnosvaiheeseen. 
Suunnittelun edetessä kunnan toimialat ovat käyneet 
keskustelua Niemenkartanon koulun toiminnoista ja ti-
lantarpeista. Tässä yhteydessä Niemenkartanon koulun ja 
uuden alakoulurakennuksen yhteiskäytöstä todettu, että 
uuteen koulurakennukseen on tarkoituksenmukaista lisätä 
jokaiselle perusopetusryhmälle oma kotiluokka. Tämä 
mahdollistaa Niemenkartanon koulun saneeraukselle jous-
toa ja sen, että nykyistä Niemenkartanon koulua voidaan 
käyttää erikoisluokkien käytössä, kuten kuvataide-, mu-
siikki-, erityisopetus- ja pienryhmäluokat, tekninen 
työ, tekstiilityö, musiikki, liikunta ja keittiö-ruoka-
sali. Niemenkartanon koulun toimintoja voidaan myös 
laajentaa multimedian, auditorion käytön osalta. Nie-
menkartanon nykyiseen osaan on tarkoitus sisällyttää 
myös oppilashuollon toiminnot, kuten psykologi, kuraat-
tori, kouluterveydenhuolto.  Niemenkartanon koulun 
käyttö voidaan lisätä saneerauksen jälkeen sivistystoi-
men, kuten kansalaisopiston ja musiikkiopiston käyt-
töön. 

 
  

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    20.3.2018  36 6 
Kunnanhallitus   14.5.2018  120 1 
Valtuusto    15.5.2018  57 10 
 
 
ALAKOULUN TILOJEN RAKENTAMINEN (jatkoa) 
ALAKOULUN JA PÄIVÄKODIN TILOJEN RAKENTAMINEN (jatkoa) 

 
Alakoulun huonetilaohjelmaan on suunniteltu lisättävän 
neljä luokkatilaa ja käytävät, yhteensä noin 450 m2. 
Yhteensä 1649 m2. Muutokset tuodaan lisäyksenä käyn-
nissä olevaan teknisen toimiston toteuttamaan suunnit-
teluprosessiin. Tässä vaiheessa toteutettuna muutos 
jatkaa suunnittelutarjousten käsittelyaikaa muutamalla 
viikolla. Muutoksen jälkeen arvioidut alakoulun raken-
tamisen kustannukset yhteensä olisivat noin 3-3,2 milj. 
€.  

 
 Liitteenä 1 huonetilaohjelma.  
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

hyväksyy liitteenä 1 olevan viitteellisen tilaohjelman, 
johon on lisätty mm. esittelytekstissä mainitut tilat. 

 
 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Marko Pohl-

man ehdotti, että tilaohjelmaa ei muuteta vaan pysytään 
aiemmin hyväksytyssä tilaohjelmassa. Ehdotusta ei kan-
natettu. 

 
 Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
 Kaarlo Paavola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn 

aikana klo 18.15 ja asiantuntijoina tämän pykälän kä-
sittelyn aikana olivat paikalla tekninen johtaja Sami 
Puputti klo 17.00–17.55 ja sivistysjohtaja-rehtori 
Markku Puronhaara klo 17.00-18.05. 

 
 
VALT § 25 Valtuusto hyväksyi yksimielisesi tämän kokouksen pää-

töksellä § 19 asian käsittelyn kiireellisenä asiana. 
 
 Liitteenä 5 tilaohjelma. 
 
 Päätös: Puheenjohtajan avasi keskustelun. Keskustelun 

kuluessa valtuutettu Marko Pohlman ehdotti, että pysy-
tään alkuperäisessä tilaohjelmassa. Ehdotusta ei kanna-
tettu. 

 
 Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 
 Asiantuntijoina paikalla olivat tekninen johtaja Sami 

Puputti, sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaara ja 
Niemenkartanon koulun johtaja Jarmo Viljamäki. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
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Sivu 59
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 15.5.2018 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  
VALTUUSTO

15.5.2018

LÄSNÄ POISSA JAA EI TYHJÄÄ
Halonen Jyrki x
Hirvinen Esa x
Huuskonen Sari x
Kinnunen Helena x
Kinnunen Mikko x
Kiviranta Oili x
Niemi Pauli x
Nyman Teuvo x
Pohlman Marko x
Paavola Kaarlo x
Parkkila Katri x
Saaranen Jarno x
PS r.p.:n valtuutettu, kuollut x
Tilli Jouni x
Vedenpää Antti x
Vedenpää Simo x
Vähäsöyrinki Arto x

VARAVALTUUTETUT:
Kemppainen Timo x
Mattila Johannes x
Tikkanen Timo x

YHTEENSÄ 17 3



KHALL 22.1.2018 LIITE 1 § 15
KHALL 26.4.2018 LIITE 1 § 47 
VALT 15.5.2018 LIITE 2 § 22

REISJÄRVEN KUNTA 

Reisjärvi on n. 3000 asukkaan elinvoimainen ja virkeä maaseutukunta Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. 

Asuinpaikkakuntana Reisjärvi tarjoaa erinomaiset olosuhteet hyvien peruspalveluiden, puhtaan, luonnon-

kauniin ja turvallisen ympäristön sekä monipuolisten harrastusmahdollisuuksien muodossa.  

Haemme vakituiseen virkasuhteeseen 

KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ 

Tehtävän aloitus 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

Virkaan kuuluvat talouden ja rahoituksen suunnittelu sekä vastuu taloushallinnon kokonaisuudesta. Toimit 

myös kunnan konserniyhtiöiden kehittämiseen ja elinvoimaan liittyvissä tehtävissä suoraan kunnanjohtajan 

alaisena, hallinto-osaston päällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä. 

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, tai muu virkaan soveltuva AMK- tasoinen koulu-

tus sekä kokemusta vaativista taloushallinnon ja suunnittelun tehtävistä. Eduksi katsotaan myös kokemus 

erilaisista kehittämishankkeista. 

Odotamme sinulta kykyä toimia yhteistyössä erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa, johtamiskoke-

musta, positiivista ja innostavaa asennetta sekä verkostoitumistaitoja. Tehtävässä onnistuminen edellyttää 

itsenäistä ja aktiivista otetta, tarkkuutta sekä paineensietokykyä.  

Tarjoamme mukavan, innostavan työporukan sekä osaavia tiimipelaajia yhdessä tekemiseen ja onnistumi-

seen. 

Palkkaus on kvtes:n mukainen, koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukau-

den koeaikaa.  Ennen lopullista virkavaalin vahvistamista on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydenti-

lasta.  

Kehitys- ja talouspäällikön viran hakuaikaa on jatkettu 16.2.2018 klo 16 saakka. Virkaa aiemmin hakeneet 
otetaan virkaa täytettäessä huomioon. 

Tiedusteluihin vastaa kunnanjohtaja Raija Potila, 040 3008200 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni 

Tilli   040 5906526.  

Hakemus liitteineen Kehitys- ja talouspäällikön virkaan on jätettävä   16.2.2018 klo 16 mennessä oheisen 

linkin kautta. https://mps.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=2307&key=&o=A_RJ



HALLINTORYHMÄ

TASAPAINOTTAVAT TOIMENPITEET  TA- JA  SUUNNITELMA VUOSILLE

Toimenpiteet 2018 2019 2020 Menettely 

Henkilökunnan palkattomat vapaat 5 000         10 000      10 000       

PALKKA- JA LOMARAHAMENOJEN VAIKUTUS KOSKEE 
KOKO KUNTAA.   Reisjärven kunnan oma malli 
palkattomien vapaiden pitämiseksi jo kesällä 2018, kh 
päätös.

Lomien pitäminen ja vaikutus 
tilinpäätökseen

Vuoden 31.12. loppuun mennessä pidettävä lomista 
niin, että jäljelle jää max.  8 - 10 päivää.

Lomarahavapaat 12 000      12 000      12 000       Lomarahojen vaihto vapaaksi.

Palvelurakenne ja muut hankkeet 2018 2019 2020 Menettely
Talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelujen järjestäminen

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen 
ulkoistaminen  uuteen yhtiöön v 2019

Rakennusvalvonnan ja 
ympäristöasioiden kuntayhteistyön 
jatkaminen

Rakennusvalvonta ja osa ympäristönsuojelusta jää 
kuntien vastattavaksi maakuntavaiheessa. 
Neuvoteltava uusi kuntayhteistyön malli Haapajärven, 
Kärsämäen ja Pyhäjärven kanssa

Maakuntauudistuksen vaikutukset Maakuntauudistuksen vaikutukset  hallinnon alalla
Lomituspalvelut Lomitushallinnon vaikutukset vähäiset
Maaseututoimi
Palo- ja pelastuslaitos

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, 
YHT. 315 000    315 000    

Erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja 
sosiaalitoimi.

  Vuodeosaston kesäsulku 54 000      

  Erikoissairaanhoidon  maksumuutos 100 000    Muutokset  - 5 %  + 2,5 % vuonna 2018
  Muut säästötoimet 161 000    

Tuloverot  -  ei korotusta
Kiinteistöverot - 

YHTEENSÄ 332 000    337 000    22 000       



SIVISTYSTOIMI

TASAPAINOTTAVAT TOIMENPITEET  TA- JA  SUUNNITELMA VUOSILLE

Toimenpiteet 2018 2019 2020 Menettely 

Kuljetusten kilpailuttaminen 30 000      30 000       

Kilpailutetaan kuljetukset. Laaditaan lukujärjestykset 
siten, että aamulla on vain yksi kuljetus ja iltapäivällä 
mahdollisimman vähän ja keskitettyihin toimipisteisiin.

Johtoa yhdistetään 10 000      30 000      30 000       
Valitaan alakouluille yhteinen rehtori sekä yläkoululle 
ja lukiolle yhteinen.

Puhelinliittymien kilpailuttaminen 1 000        2 000        2 500         Valitaan oikeanlaiset liittymät.

Ryhmien muodostamisen rajoittaminen 2 000        3 000        4 500         

Harkitaan tarkkaan kuinka monta rinnakkaista 
valinnaisryhmää muodostetaan. Selvitetään 
etälukiomahdollisuuden ja ryhmän muodostamisen 
yhteismahdollisuudet.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan aloitus 1 000        1 000         

Koko kunnan esioppilaiden ja 1-2 luokan oppilaiden 
aamu- ja iltapäivähoito suoritetaan samassa pisteessä 
koulunkäynninohjaajien toimesta.

Palvelurakenne ja muut hankkeet 2018 2019 2020 Menettely

Kaksisarjaisen alakoulun rakentaminen 37 000      90 000      90 000       
Avustaja- ja lisäopettajatarve vähenee, 
opetusvelvollisuushuojennukset vähenee.

Päiväkodin rakentaminen 20 000      40 000       

Kalliit parakkiratkaisut poistetaan. 
Henkilöstömitoituksella saadaan säästö. Keskitetään 
varhaiskasvatuksen johto omaan kuntaan.

YHTEENSÄ SÄÄSTÖT 50 000      176 000   198 000     

Leasing -maksut/alakoulu, valt 
hyväksynyt lisämäärärahan 2018 
60.000 120 000 -  120 000 -    

NETTOSÄÄSTÖ 50 000      56 000      78 000       

TÄSSÄ TAULUKOSSA VERTAILU 
VUOTEEN 2018!

ELI SEURAAVILLE VUOSILLE EI UUTTA 
SÄÄSTÖÄ SUMMANOSOITTAMA VAAN 
PYSYVÄ SÄÄSTÖ VUOTEEN 2018 
VERRATTUNA



VAPAA-AIKATOIMI

TASAPAINOTTAVAT TOIMENPITEET  TA- JA  SUUNNITELMA VUOSILLE

Toimenpiteet 2018 2019 2020 Menettely 

Henkilöstömitoituksen tarkastelu 5 000        5 000        5 000         Eläköityminen, työtehtävien uudelleenjärjestely

Toimintamenojen leikkaaminen 4 000        4 000        4 000         
Ilmoituskulujen leikkaaminen, luopuminen SM-
stipendien jakamisesta

Toimintatulojen lisääminen 2 000        2 000        2 000         
Sisäliikuntatilojen käyttöasteen kasvattaminen, tulojen 
lisääminen

YHTEENSÄ 11 000      11 000      11 000       

Palvelurakenne ja muut hankkeet 2018 2019 2020 Menettely



TEKNINEN TOIMI

TASAPAINOTTAVAT TOIMENPITEET  TA- JA  SUUNNITELMA VUOSILLE

Toimenpiteet 2018 2019 2020 Menettely 
Viemärilaitoksen taksojen korotus 10 000 €     17 000 €     17 000 €      Taksoja korotetaan 25% 1.6.2018 alkaen

Kaukolämpölaitoksen taksojen korotus 21 000 €     37 000 €     37 000 €      

Taksojen korotus 10% 1.6.2018 alkaen, voidaan 
toteuttaa myös myöhemmässä vaiheessa 
yhtiöittämisselvityksen jälkeen.

Kiinteistömassan ja kiinteistökulujen 
karsiminen x x x
Vuokra-asuntojen vuokrien 
tarkastaminen 4 000 €       18 000 €     20 000 €      Korotukset vuosittain.

Metsätuottojen kasvattaminen x x x

Metsänhoitosuunnitelma 2019-2029. Hoitotoimet 
ajallaan. Tarkastellaan mahdolliset myytävät 
metsätilat.

Vakuutusten kilpailuttaminen x x x Nykyinen kustannus 30 000€

35 000 €     72 000 €     74 000 €      

Palvelurakenne ja muut hankkeet 2018 2019 2020 Menettely
Liikelaitosten ja vuokratalojen 
yhtiöittäminen x x

Teetetään esiselvityksen yhtiöittämisten talous- ja 
henkilöstövaikutuksista

Henkilöstön toimintakyvyn ylläpito ja 
edistäminen x x x

Työkyvyn ylläpitoon kannustaminen, puitteiden 
järjestäminen, seuranta

Henkilöstöresurssien kohdistaminen 
oikeisiin tehtäviin x x x
Maakuntauudistuksen vaikutukset
Terveyskeskuksen keittiön siirtyminen 
maakunnalle
 -henkilöstö - - -4
Muut henkilöstömuutokset
 -siivooja -1
 -kalustonhoitaja -1

Tilapalvelut ja kiinteistötoiminta 
yhdistetty, poistettu tuplakirjaukset, 
netto 0 e 553 000    

553 000 -   



TP 2016 TP 2017 TA 2018
MUUTOS 

2018 UUSI TA 2018 TS 2019
MUUTOS 

2019 UUSI TS 2019

TOIMINTATUOTOT 9 448 445 € 9 600 028 € 9 403 000 € -516 000 € 8 887 000 € 9 407 000 € 74 000 € 9 481 000 €
TOIMINTAMENOT -27 864 779 € -27 964 810 € -28 752 000 € 944 000 € -27 808 000 € -28 648 000 € 402 000 € -28 246 000 €
TOIMINTAKATE -18 416 334 € -18 364 782 € -19 349 000 € 428 000 € -18 921 000 € -19 241 000 € 476 000 € -18 765 000 €

VEROTULOT 7 858 473 € 8 241 569 € 8 454 000 € 8 454 000 € 8 565 000 € 8 565 000 €
VALTIONOSUUDET 10 550 708 € 10 982 246 € 10 456 000 € 10 456 000 € 10 500 000 € 10 500 000 €
KÄYTTÖKATE -7 153 € 859 033 € -439 000 € -11 000 € -176 000 € 300 000 €

RAHOITUSTUOTOT 1 466 552 € 248 338 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €
RAHOITUSKULUT -1 406 385 € -298 359 € -200 000 € -200 000 € -200 000 € -200 000 €
VUOSIKATE 53 014 € 809 012 € -389 000 € 39 000 € -126 000 € 350 000 €

POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA -1 462 950 € -686 717 € -835 950 € -835 950 € -835 950 € -835 950 €
ARVONALENTUMISET -244 000 €
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 16 750 € -417 217 €
TILIKAUDEN TULOS -1 393 185 € -538 921 € -1 224 950 € -796 950 € -961 950 € -485 950 €

POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 393 185 € -538 921 € -1 224 950 € -796 950 € -961 950 € -485 950 €

REISJÄRVEN KUNTA



Tilatarve määritys 9.5.2018 Oppilasmäärä 230

Tilaryhmä
Tila määrä pinta-ala

pinta-ala 

yhteensä

Oppimisen tilat 1025

perusopetustila 14 60 840

pientilat luokkien välissä 7 20 140

varastot 3 15 45

Liikunnan tilat 0

ei liikunnan tiloja

Ruokahuollon tilat 0

ei ruokahuollon tiloja

Oppilashuollon tilat 0

ei oppilashuollon tiloja

Oppilaiden tilat 102

WC 10 2 20

WC inva 2 7 14

vaatenaulakko 3 20 60

kuraeteinen 1 8 8

Hallinnon ja henkilökunnan tilat 109

toimisto 1 15 15

WC 2 2 4

sosiaalitilat 2 15 30

opettajien huone 1 60 60

Huoltotoimen tilat 20

siivouskeskus 1 10 10

kiinteistönhoito 1 10 10

Liikennetilat 308

tuulikaapit 3 6 18

käytävät 1 290 290

Tekniset tilat 85

ilmanvaihto ja lämpö 1 60 60

yleinen tekniikka 1 15 15

tekniikkakomerot 2 5 10

Koulun nettoala 1649

KHALL 14.5.2018 LIITE 1 § 62
VALT 15.5.2018 LIITE 5 § 25
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