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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 

KHALL § 34 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun lop- 
17.2.2020 puun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kun-

nanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop-
puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpi-
teisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsi-
telty loppuun. 

Valtuuston päätöksen 27.2.2018 § 7 mukaan valtuustoaloitteiden käsittely kunnan 
toimielimissä saatetaan päätökseen 10 vuoden aikana. 

Liitteenä 1 aloitteet nro 1-7 

Vt. kja Ehdotus: Kunnan aloiteluettelossa ovat seuraavat aloitteet, joiden käsittelystä 
päätetään seuraavasti: 

1. Esitys tiepiirille suojakatoksen rakentamisesta, VALT 11.10.2010 §41
Keskustan valtuustoryhmä aloite koskien kunnan esitystä tiepiirille 1-2 suojakatok-
sen pystyttämisestä Kokkola – Kajaani tien ja Reisjärventien (nro 28 ja 760) Sievin
Rieskaniemen risteykseen Nivalan suuntaan lähtevälle pysäkille.

Tekn. joht.  Aloite on käsitelty Reisjärven kunnan liikenneturvallisuusryhmässä 19.3.2019. ELY-
keskuksen mukaan katoksen rakentamispäätökseen vaikuttaa nousijamäärä, ja se 
toimiiko pysäkki vaihtopysäkkinä. Yhteistyössä kunnan/kuntien kanssa toteutus 
voi olla mahdollinen. Katoksen rakentaminen on merkitty toimenpidelistalle kärki-
hankkeeksi. 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto katsoo aloitteen lop-
puun käsitellyksi ja se poistetaan aloiteluettelosta. 

2. Kotihoidon kuntalisän maksaminen, VALT 8.2.2011 § 9
Valtuutettujen Henna Haukipuron ja Katri Parkkilan aloite koskien kotihoidontuen
kuntalisän maksamista.

Vt. kja Kunnan vuoden 2019 ja 2020 talousarvioon ei ole sisältynyt määrärahaa kotihoi-
dontuen kuntalisän maksamiseen. Kotihoidontuen kokonaiskustannus jaettuna 
tuen saajakohtaisella määrällä tarkoittaa, että tuen saajien lukumäärä on noin 30 
perhettä. Kuntalisän maksamisen vuotuinen kustannuslisäys nykyisellä tasolla olisi 
noin 54.000 euroa. Tällä hetkellä kunnan päivähoito kykenee järjestämään päivä-
hoidon. Kuntalisän maksaminen voisi mahdollistaa lapsen kotona hoidon pidem-
pään, mutta toisaalta se viivästyttäisi vanhempien paluuta työelämään. Varhais-
kasvatuksen mitoituksesta johtuen päiväkodin henkilöstötarpeen väheneminen ei 
välttämättä vähentäisi henkilöstökustannuksia kuntalisää vastaavalla määrällä. 
Vaikka kyseessä on vetovoima- ja asiakastyytyväisyystekijä, kunnan taloudellinen 
tilanne ei salli lisäkustannuksia.   

 Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto katsoo aloitteen lop-
puun käsitellyksi ja se poistetaan aloiteluettelosta. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 

 
3. Hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen, VALT 28.2.2013 § 43 
Keskustan valtuustoryhmän aloite, koskien erilaisten hankerahoitusmahdollisuuk-
sien selvittämistä nuorisotyön kehittämiseksi. 

 
Vapaa-aikasiht.  Nuorisotyön toteuttaminen kuluu nuorisolain mukaan kunnan toimialaan. Hanke-

rahoitusmahdollisuudet nuorisotyöhön tulevat erityisesti Leader-rahoituksen 
 kautta ja niitä suunnataan olosuhteiden kehittämiseen. Petäjämäen seikkailumet-

sän lisävarustaminen, laavun rakentaminen ja kyläkoulujen pihapiirien varustami-
nen ovat potentiaalisia hankerahoituskohteita. Leader-rahoitteisissa hankkeissa 
nuoret ja lapset ovat erityinen kohderyhmä. 

 
 Hankkeita varten tarvitaan jokin paikallinen yhdistys toimijaksi, joka perustelee 
 hankkeen tarpeellisuuden ja lupaa oman talkoopanoksen hankkeeseen. 
 Potentiaalisia yhdistyksiä näihin hankkeisiin ovat Maaselän Latu, 4H-yhdistys ja 
 MLL:n Reisjärven paikallisyhdistys, joidenka kanssa em. kohteista on jo neuvo-

teltu. 
 Yksi jo varsin valmiiksi selvitelty hankemahdollisuus on Saarisen leirikeskuksen 
 sähköistäminen aurinkopaneelien avulla. 
 Hankerahoituksia nuorten kansainvälisten työleirien järjestämiseksi on mahdol-

lista saada kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n kautta. 
 

Vt. kja  Kunnassa seurataan aktiivisesti kaikki hankerahoitusmahdollisuuksia ja rahoitusta 
haetaan toteuttamiskelpoisiin kohteisiin. 

  
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto katsoo aloitteen lop-
puun käsitellyksi ja poistetaan aloiteluettelosta. 
 
 
4. Leikkipuiston ja viher-/virkistysalueen rakentaminen, VALT 23.5.2017 § 24 
Valtuutettujen Oili Kivirannan ja 11 muun allekirjoittaneen aloite koskien leikki-
puiston ja viher-/virkistysalueen rakentamista Maitorannan maastoon Salmensuun 
siltaa kohden. 
 

Tekn. joht. Ei toimenpiteitä aloitteen johdosta. 
 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää pitää aloitteen aloiteluet-
telossa. 
 
5. Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta, VALT 27.2.2018 § 9 
Reisjärven kunnan 16 valtuuston jäsentä on jättänyt aloitteen, joka koskee liiken-
neturvallisuuden parantaminen Kantatie 58:lla välillä Sievintie-Kiljanrannantien 
risteys ja Pihtiputaantie-Hylkirannantien risteys. Aloitteessa esitetään automaattis-
ten nopeusvalvontakameroiden asentamista Kantatie 58:lle. 
 

Tekn. joht. Aloite on käsitelty Reisjärven kunnan liikenneturvallisuusryhmässä 19.3.2019. Au-
tomaattista nopeusvalvontaa koordinoi nykyisin Traffic Management Finland. ELY-
keskuksen rooli on pienentynyt valvontatolppien rakentamisessa, mutta on luvan-
nut välittää toiveen uudelle yhtiölle. Liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa  
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 
 
 15.10.2019 ELY-keskus antoi tiedon, että nopeusvalvontaa haetaan tieosuuksille, 

joilla on paljon liikennettä, onnettomuuksia ja ylinopeuksia. Kantatie 58 ei täytä 
näitä kriteerejä. ELY-keskus tehnyt aloitteen valvonnan laajentamisesta ja ykkös-
kohde on valtatie 27. Valvonnan tehostamiseksi poliisilta voi pyytää kameraval-
vonta-autoa valvomaan nopeuksia. 
 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto katsoo aloitteen lop-
puun käsitellyksi ja se poistetaan aloiteluettelosta. 

 
 6. Vuodeosastopaikkojen säilyttäminen terveyskeskuksessa, VALT 27.2.2019 § 21 

Valtuutettujen Teuvo Nymanin, Jarmo Saaranen, Simo Vedenpään ja Kauko Män-
typuron aloite kahden vuodeosastopaikan säilyttämisestä Reisjärven terveyskes-
kuksessa, jotta akuuttivuodeosastopaikkoja ei tarvitse ostaa Haapajärveltä tai Py-
häjärveltä. 
 

Vt. kja Valtuusto on 17.12.2018 § 75 hyväksynyt kunnan vuoden 2019 talousarvion ja 
vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman, ja samalla päätöksellä hyväksynyt akuut-
tiyksikön muuttamisen arviointiyksiköksi kustannussäästöjen aikaan saamiseksi. 
Akuuttiyksikön muutos arviointiyksiköksi toteutui 1.8.2019. 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa vuodeosastoa 
koskevan valtuuston päätöksen toteutuneeksi, ja että aloite katsotaan loppuun 
käsitellyksi ja poistetaan aloiteluettelosta. 
 
 7.  Kisatien ja Niemenkartanon liikuntatilojen käyttö koulujen lyhyiden lomajak-
sojen aikana, VALT 6.11.2019 § 69 

 Antti Vedenpään aloite Kisatien ja Niemenkartanon sisäliikuntatilojen käytön avaa-
misesta kaikille koulujen lyhyiden lomajaksojen (syys- joulu- ja hiihtoloma) aikana. 

 
Vapaa-aikasiht. Lautakunta toteaa kantanaan, että kunnanvaltuutettu Antti Vedenpään valtuusto-

aloitteen (06.11.2019) mukaisille loma-ajoille (yhteispituus lähes kuukausi) ei ole 
tarkoituksenmukaista tarjota ilmaisia kuntosaliaikoja kaikilta loma-ajoilta, koska 
siitä seuraisi tulonmenetyksiä ja se ei olisi oikeudenmukaista maksavia asiakkaita 
kohtaan. 
Lisäksi lautakunta toteaa, että Reisjärven kuntosalitaksat ovat erittäin edulliset 
verrattuna muiden paikkakuntien kuntosalitaksoihin. Kyseisinä loma-aikoina kou-
lun käytöstä vapautuvat Niemenkartanon koulun liikuntasalivuoro ja Kisatien kou-
lun liikuntahallivuorot voisivat sen sijaan olla maksuttomia edellyttäen, että vara-
tuille käyttäjille tai ryhmille on täysikäiset valvojat. Lomaviikoille organisoidut ja 
osallistujille ilmaiset tapahtumat, kuten ”Reipas joulu”, voidaan toteuttaa jatkossa-
kin maksuttomasti.  

 
Vt. kja Aloitteen tavoitteena oleva kunnan liikuntatilojen tunnetuksi tekeminen omakoh-

taisella liikuntakokemuksella on samalla tilojen käyttäjien hyvinvointia edistävä 
tekijä. Hyvien liikuntatilojen näkyvyyden ja korkean käyttöasteen lisääminen puol-
taa aloitteen jatkotyöstämistä. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 
 

 
 Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää pitää aloitteen aloiteluet-

telossa. 
  
 Puheenjohtajan avattua keskustelun Marko Pohlman esitti Jouni Tillin kannatta-

mana, että aloite nro 5 pidetään aloiteluettelossa. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
  Oili Kiviranta saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.08. 
 Mikko Kinnunen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.40. 
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KUNTALAISALOITTEET 

KHALL § 35 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja 
17.2.2020 säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi 

palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koske-
vassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi-
menpiteet.  

1. Kuntalaisaloite.fi 21.8.2018 Valtuuston kokousten videostriimaus

Aloitetta ei ole käsitelty. 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aloitteet ja toimenpiteet tiedoksi ja antaa ne 
edelleen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 17.2.2020 60 3 

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

KHALL § 36 
17.2.2020 

Reisjärven kunnan hallintosäännön 15 § nojalla kunnanhallitus käsittelee 
asian esittelijän esteellisyyden (HL 28.1) vuoksi puheenjohtajan selostuksen 
pohjalta. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 § 1 mom. mukaan virkasuh-
teeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Viranhaltijalain 5 §:n mu-
kaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa 
vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja täyt-
tää kelpoisuusvaatimukset. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa no-
jalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on 
esitetty selvitys. 

Reisjärven kunnan hallintosäännön 71 § mukaan kunnanjohtajaksi voidaan valita 
henkilö, joka koulutuksensa tai käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella 
on katsottava tehtävään päteväksi. 

Reisjärven kunnanjohtajan virka on ollut haettavana alkaen 18.12.2019 ja päättyen 
31. tammikuuta 2020 kello 15.

Kunnanjohtajan virkaa ovat hakeneet määräaikaan mennessä seuraavat henkilöt: 

Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat ovat tutustuneet hakemuksiin 
5.2.2020. Hakemukset ja yhteenveto ovat oheismateriaalina.  

Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli, puh. 040 590 6526 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun         
Kaikki haastateltavat täyttävät pätevyysvaatimukset. 
Haastattelut pidetään viikolla 11. 
Haastatteluihin voivat osallistua valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenet. 

Puheenjohtajan avattua keskustelun hallitus päätti yksimielisesti, että 
kunnanjohtajan hakuprosessissa käytetään rekrytointifirmaa haastatteluista 
lähtien. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Marjut Silvast poistui esteellisenä (HL § 28.1) kokouksesta tämän pykälän 
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
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TILUSJÄRJESTELYSELVITYKSEEN OSALLISTUMINEN 

KHALL § 37 Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jossa tiluksia vaihdetaan kiinteistöjen kes- 
17.2.2020 ken tai siirretään kiinteistöstä toiseen täyttä rahakorvausta vastaan. Tilusjärjeste-

lyllä parannetaan ja nykyaikaistetaan tilusrakennetta ja korjataan ajan kuluessa 
pirstoutunut kiinteistörakenne vastaamaan nykyajan tarpeita. Tilusjärjestelyllä 
sovitetaan yhteen maanomistajien erilaisia tavoitteita ja toiveita. 

Tilusjärjestely parantaa maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuutta, 
kun tiluksia kootaan yhteen. Esimerkiksi metsätilusten järjestelyssä kasvanut pals-
takoko alentaa metsänhoidon kokonaiskustannuksia ja nostaa leimikoista saata-
vaa tuloa. Hyvällä kiinteistörakenteella luodaan alueelle elinvoimaisuutta.  

 Reisjärvellä maanmittauslaitos haastattelee tilusjärjestelystä kiinnostuneita maan-
omistajia 17.-20.2. ja 24.-26.2.2020. Haastattelukierrosten jälkeen maanmittaus-
laitos järjestää tilaisuuden, missä maanomistajat päättävät, halutaanko suunnitte-
lua jatkaa. Jos suunnittelua jatketaan, käynnistyy myös järjestelyyn liittyvä valtion 
maanostotoiminta.  

 Kunnalla on mahdollisuus lähetä mukaan selvitykseen, jolla kartoitetaan kunnan 
kannalta merkittävät ja toisaalta vaihtokelpoiset tai luovutettavissa olevat alueet. 
Tilusselvitykseen osallistuminen ei velvoita tilusten järjestelyyn, vaan siitä voi en-
simmäisten jakoehdotusten jälkeen vetäytyä. Tilusjärjestelyselvitykseen osallistu-
minen on toimituksen käynnistymiseen asti maksutonta. 

Oheismateriaalina Karttakuva kunnan vuokraamista peruslohkoista ja karttakuva 
metsätiloista.  

Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 

Vt. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Reisjärven kunta osallistuu keväällä 2020 
alkavaan maanmittauslaitoksen tilusselvitykseen, ja että toimitukseen osallistumi-
sesta tehdään erillinen päätös. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖN OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN 

KHALL § 38 Reisjärven kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen taseen kumulatiivinen ali- 
17.2.2020 jäämä oli 1,1 milj. euroa. Vuoden 2019 tulos on myös muodostumassa alijää-

mäiseksi, mikä lisää kunnan talouden epätasapainoa. Tasapainon palauttaminen 
tai edes riittävän suuren, uskottavan korjausliikkeen tekeminen edellyttää merkit-
täviä sopeutustoimia. 

Syksyllä 2019 Perlacon Oy:n laatiman Reisjärven kunnan talous- ja toiminta-analyy-
sin jatkoksi toteutetaan talouden sopeutustoimien hakeminen Perlaconin tuella. 
Tavoitteena on yhdessä kunnan viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden 
kanssa saada aikaan toimenpide-esitykset talouden tasapainottamiseksi. Ulkopuo-
lisen tahon mukanaolo mahdollistaa muodostamaan mahdollisimman objektiivisen 
kokonaisnäkemyksen kunnan kannalta keskeisistä toimenpiteistä. 

Valtuusto on 11.2.2020 § 17 valtuuttanut kunnanhallituksen valmistelemaan ke-
vään 2020 aikana talouden tasapainotuspaketin valtuuston päätettäväksi ja perus-
tamaan tasapainotustyölle poliittista ohjausta varten ohjausryhmän. Ohjausryhmä 
ohjaa ja johtaa työtä ja tiedottaa prosessin etenemisestä. Ohjausryhmän jäsenten 
valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 
(609/1986) 4 a § 2. mom. vaatii, että jäsenissä on oltava sekä miehiä että naisia 
vähintään 40 %. 

Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus perustaa talouden tasapainotustyölle poliittista ohjausta 
varten ohjausryhmän ja nimeää siihen jäsenet. 

Puheenjohtajan avattua keskustelun puheenjohtaja Jouni Tilli esitti Marko Pohlma-
nin kannattamana, että ohjausryhmään valitaan seuraavat henkilöt: 
Jouni Tilli (pj) 
Helena Kinnunen (vpj) 
Kaarlo Paavola 
Arto Vähäsöyrinki 
Esa Hirvinen 
Sari Huuskonen  
Ulla Pietilä  
Kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Vapaa-aikalautakunta   05.02.2020  4 7 
Kunnanhallitus   17.2.2020  64 6 
 
 
PETÄJÄMÄEN KUNTOPORTAAT- JA YÖPYMISKOTAHANKE 
 
Vapltk § 3  Kuntoportaiden rakentamista Petäjämäen hiihtomaan kupeeseen ovat esittäneet 

jo vuosien ajan eri urheilulajien edustajat sekä vanhus- ja vammaistahot. Mäen 
kapuaminen porrasnousuna koetaan turvalliseksi ja tehokkaaksi kuntoa kohotta-
vaksi liikuntamuodoksi. Lihaskunnon merkitys etenkin ikääntyvälle väestölle on 
todettu olevan ensiarvoisen tärkeää. 

 
Hiihtomaarinteiden viereen ja keskelle metsää sijoittuva yöpymiskota puolestaan 
tarjoaa elämysmahdollisuuden ”nuku yö ulkona” –teemalle, makkaranpaistolle, 
muulle evästelylle ja kokoontumiselle. Yöpymismaja palvelee myös retkeilyreitti 
Peuran Polun vaeltajia, sijaitseehan vaellusreitin lähtö- tai päätepiste Petäjämä-
ellä. 

 
Hanke on tarkoitus toteuttaa kesän 2020 aikana, mikäli siihen saadaan Leader-
rahoitus. Kokonaiskustannukset ovat laaditun kustannusarvion mukaan 30 600 
euroa, johon haetaan 65 %:n avustusosuutta Keskipiste-Leader ry:ltä. Loppu rahoi-
tus tulee Reisjärven kunnan alueella toimivien yhdistysten talkoopanoksena. 
Hankkeeseen on sitoutunut lukuisa määrä paikkakunnan yhdistyksiä, jotka on lue-
teltu hankesuunnitelmassa. 

 
Hankkeen hallinnoinnista vastaa Reisjärven kunnan vapaa-aikatoimi vastuuhenki-
lönään vapaa-aikasihteeri. 

 
Hankesuunnitelma sekä pää-, leikkaus- ja asemapiirustukset esitellään kokouk-
sessa, johon mennessä ne saadaan valmiiksi. 

 
LIITE 1 Hankesuunnitelman tekstiosa. 

 
Vapsiht  Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy hankesuunnitelman piirustuksineen ja 

esittää kunnanhallitukselle, että Reisjärven kunta sitoutuu hallinnoimaan hanketta 
ja varaa tarkoitukseen hankesuunnitelman mukaisen rakennusaikaisen määrära-
han vuodelle 2020 vapaa-aikatoimelle perustettavaan kustannuspaikkaan. 

 
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
KHALL § 39  Vapaa-aikalautakunnan esittämä kuntoportaat ja yöpymiskota tulisivat sijaitse- 
17.2.2020 maan muutaman sadan metrin päähän Peuran Polun lähtöpaikalta Petäjänmäelle. 

Kota on tarkoitus rakentaa 25 m2 suuruisena, jossa on yöpymistilaa 6 hengelle.  
 

Hankkeen tavoitteet ja toteutus tukevat kuntastrategian päämäärää kuntalaisten 
hyvinvoinnista. Strategian mukaisesti se korostaa liikunnan merkitystä voimava-
rana, kun liikunta, luonto ja elämykset tarjoavat kuntalaisille hyvinvointia.  
 

  Liitteenä 2 Hankesuunnitelman tekstiosa 
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 
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PETÄJÄMÄEN KUNTOPORTAAT- JA YÖPYMISKOTAHANKE 

Vt. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta sitoutuu hallinnoimaan hanketta, 
vastuuhenkilönä vapaa-aikasihteeri ja rahoittaa hankesuunnitelman mukaisen ra-
kennusajan Leader-avustuksen määrällä. Hankkeen toteutus edellyttää myön-
teistä Leader-avustuspäätöstä. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTO POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUSTEN JA RAJAUSTEN TARKISTAMISESTA, SÄRKIHARJU 
 
KHALL § 40 Keski-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa pääsijaintikunnaltaan Pihtiputaan kun- 
17.2.2020 nan alueella sijaitsevista pohjavesialueista. Tässä yhteydessä Keski-Suomen Ely-

keskus pyytää Reisjärven kunnalta lausuntoa luoteisosaltaan Reisjärvellä sijaitse-
van Särkiharjun pohjavesialueen luokitusmuutoksesta. Ely- Keskus on tarkistanut 
Pihtiputaan pohjavesialueiden luokitukset. Myös niiden rajauksia on tarkistettu, 
jos pohjavesialueista on kertynyt uutta, asiaan vaikuttavaa tietoa. Luokitusten ja 
rajausten perusteet on esitelty vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa 
laissa (1299/2004) 2a luvun 10 a-d §:ssä sekä valtioneuvoston vesienhoidon järjes-
tämisestä antaman asetuksen 2a luvun 8 a-e §:ssä. Lakiin 1.2.2015 tehdyn muutok-
sen myötä vanha roomalaisiin numeroihin pohjautuva luokitus poistuu kokonaan 
käytöstä. 

 
 Pohjavesialueet rajataan geologisina kokonaisuuksina saatavilla olevan hydroge-

ologisen tiedon perusteella. Ne luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuu-
tensa ja suojelutarpeensa perusteella luokkiin 1, 2, 1E, 2E tai E. 1-luokkaan kuulu-
vat pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä eli vettä käytetään 
tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 
m3/d tai yli 50 henkilön tarpeisiin. 2-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka so-
veltuvat yhdyskuntien vedenhankintaan antoisuutensa ja muiden ominaisuuk-
siensa perusteella. uusi pohjavesialueluokka on E, jolla esiintyy yksi tai useampi 
muun lainsäädännön nojalla suojeltu, suoraan pohjavedestä riippuvainen merkit-
tävä ekosysteemi. Myös 1- ja 2- luokanpohjavesialueilla voi esiintyä tällaisia, jolloin 
pohjavesialueen luokaksi merkitään 1E tai 2E. 

 
 Oheismateriaali Pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistaminen, Pihtipu-

das  
 Lausunto pyydetään antamaan 24.2.2020 klo 16:15 mennessä Keski-Suomen Ely-

keskukselle.  
 
Tekn.joht.                                 Muutokseen ei ole huomautettavaa.  
 
Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy pohjavesialueiden luokitusta ja rajausta koske-

van tarkistamisen.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   
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KOTIMAISTEN RAAKA-AINEIDEN KÄYTTÖ ELINTARVIKEHANKINNOISSA 

KHALL § 41 Julkisen hankintayksikön, kuten Reisjärven kunnan, ruoan hankintapäätöksillä on  
17.2.2020 iso merkitys ihmisten saamaan ravintoon, kuin myös aluetalouteen sekä ympäris-

töön. Lähellä tuotetun ruoan tuotantoketju on läpinäkyvä, kotimainen ruoantuo-
tanto noudattaa suomalaisia tuotantostandardeja niin ympäristönsuojelullisesti 
kuin eettisestikin. Tuotanto dokumentoidaan maatiloilta alkaen, elintarvikkeen 
koko reitti ja tuotantoketju ovat todennettavissa ja jäljitettävissä. Hankintojen laa-
dulliset kriteerit tulee asettaa niin, että lapsille ja vanhuksille voidaan Reisjärvellä 
taata kotimaisten tuotantokriteerien mukaisesti tuotettua lihaa ja kalaa, eläin-
tuotteita sekä ympäristölle kestävin periaattein tuotettuja kasvituotteita. Tuottei-
den tuotantoketjun tulee olla todennettavissa raaka-aineen tuotannosta alkaen. 

Valtioneuvoston periaatepäätös (29.6.2016) julkisten elintarvike- ja ruokapalvelu-
hankintojen arviointiperusteista (kriteereistä) ohjeistaa julkisiin hankintoihin, joi-
den tuottamisessa on noudatettu hyviä tuotantotapoja. Periaatepäätös kannustaa 
vastuullisiin julkisiin hankintoihin, jotka suomalainen ruoantuotanto ja -jalostus 
parhaimmillaan täyttää. Kunnan elintarvike- ja ruokapalveluissa tulisi käyttää ym-
päristön kannalta hyviä viljely- ja tuotantomenetelmiä sekä eläinten hyvinvointia 
ja elintarviketurvallisuutta edistäviä tapoja. Kotimainen ruoka tulee myös huomi-
oida ruokalistasuunnittelussa. Ruokalistat tulisi suunnitella siten, että ne kannus-
tavat suomalaisten elintarvikkeiden ja raaka-aineiden käyttöön. Poikkeuksen han-
kinnoissa tekevät tuoreet vihannekset ja hedelmät tuoteryhmän tuotteet sekä 
mahdollisesti jotkut kalatuotteet, joiden saatavuus kotimaisena ympärivuotisesti 
ei ole mahdollista. 

Valmistelija: tekninen johtaja p. 040 3008 250, ravitsemis- ja siivoustyönjohtaja p. 
040 3008 245 

Tekn. joht. Tekninen johtaja esittää periaatepäätöksen tekemistä kotimaisten raaka-aineiden 
käytöstä kunnan ateriapalveluissa seuraavasti: 

1. Elintarvikkeiden raaka-aineiden tulee olla ensi sijaisesti kotimaisia
2. Kunnan ateriapalvelujen ruokalistat tulee suunnitella siten, että ne mahdollista-
vat pääasiassa kotimaisten raaka-aineiden käytön
3. Poikkeuksen muodostavat elintarvikeryhmät, joiden kotimainen saatavuus on
rajoitettua kuten tuore hedelmä ja vihannestuotteet sekä tietyt kalatuotteet

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle periaatepäätöksen tekemistä koti-
maisten raaka-aineiden käytöstä teknisen johtajan esityksen mukaisesti. 

Puheenjohtajan avattua keskustelun puheenjohtaja Jouni Tilli esitti Mikko Kinnu-
sen kannattamana, periaatteisiin tehdään seuraavat lisäykset: 

1. Elintarvikkeiden raaka-aineiden tulee olla ensi sijaisesti kotimaisia, lähiruokaa
painottaen
2. Kunnan ateriapalvelujen ruokalistat tulee suunnitella siten, että ne mahdollista-
vat pääasiassa kotimaisten ja lähialueiden raaka-aineiden käytön

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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RAAHENTIENOON SUOJELUSKUNTA, LOTTA JA SOTILASPOIKAPERINNE RY:N MUISTOLAATTA 

KHALL § 42 Raahentienoon Suojeluskunta-, Lotta ja Sotilaspoikaperinne ry:llä on ollut SUOMI  
17.2.2020 100 juhlavuoden tapahtumana entisen Raahen Suojeluskuntapiirin alueella ole-

vien kuntien ja seurakuntien avustuksella kunnia- ja muistolaattahanke. Hank-
keella on kunnioitettu sotiemme veteraanien, suojeluskuntien, Lotta Svärdin, soti-
laspoikien ja lottatyttöjen sekä kotirintaman miesten ja naisten tekemää työtä 
isänmaamme hyväksi vuosina 1939-1945. Reisjärven kunta on tukenut kunnia- ja 
muistolaattahanketta 200 eurolla (khall 13.2.2018 § 27).   

Kunnia- ja muistolaatan yläreunaan tulevat metalliset sotainvalidien, sotaveteraa-
nien, suojeluskuntien, Lotta Svärdin, sotilaspoikien ja lottatyttöjen tunnukset. 
Tunnusten alle teksti: SOTIEMME VETERAANIEN, REISJÄRVEN SUOJELUSKUNNAN, 
LOTTIEN, SOTILASPOIKIEN, LOTTATYTTÖJEN JA KOKO 
KOTIRINTAMAMME NAISTEN JA MIESTEN OSOITTAMASTA URHEUDESTA JA 
TEKEMÄSTÄÄN TYÖSTÄ ISÄNMAAAMME KOHTALON VUOSINA 1939 – 1945. 

Raahentienoon Suojeluskunta, Lotta ja Sotilaspoikaperinne ry tiedustelee, voisiko 
Reisjärven kunta järjestää laatan paljastusjuhlan esim. kunnan suurimmalle kou-
lulle, sen yläasteen luokkien ollessa yleisön pääosana, jolloin arvokas isänmaalli-
nen perintö siirtyisi myös nykyajan nuorille sukupolville. Laatan paljastuksen juhla-
päiväksi yhdistys on ehdottanut Talvisodan päättymisen muistopäivää 13.3. tai 
Kansallista veteraanipäivää 27.4. 

Reisjärven kunnassa sopiva ajankohta kunnia- ja muistolaatan paljastustilaisuu-
delle on Kansallisen veteraanipäivän juhlan yhteydessä. Muistolaatalle katsotaan 
erikseen sopiva sijoituspaikka. 

Oheismateriaalina Raahentienoon Suojeluskunta-, Lotta ja Sotilaspoikaperinne 
ry:n yhteydenotto ja kuva muistolaatasta. 

Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 

Vt. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua Raahentienoon Suojeluskunta-, Lotta 
ja Sotilaspoikaperinne ry:n toteuttaman kunnia- ja muistolaatan paljastusjuhlan 
järjestelyihin kunnan Kansallisen veteraanipäivän juhlan yhteydessä.    

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN 

KHALL § 43 Maatalouslomittaja                on irtisanoutunut toimestaan 
17.2.2020 23.1.2020 saapuneella kirjeellä siten, että työsuhde päättyy 21.2.2020. 

         työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta keskeytyksettä, joten irtisanomisaika on 
yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 § 2 mom.). 

Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee vi-
ranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa    työsuhteen maatalouslomittajan toi-
messa päättyvän 21.2.2020. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ERO YHTEISTOIMINTAELIMEN JÄSENYYDESTÄ – JOUNI TILLI 

KHALL § 44  Reisjärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli on 10.2.2020 pyytänyt eroa 
17.2.2020 yhteistoimintaelimen jäsenyydestä KT:n suosituksen ja talouden tasapainotukseen 

liittyvien tehtävien perusteella.  

Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestäminen kunnissa perus-
tuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta (449/2007). Lain 
14 § mukaan kunnassa on oltava yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja 
henkilöstön edustajista ja jonka toimikausi on neljä vuotta. Työnantaja nimeää 
omat edustajansa yhteistoimintaelimeen. Vuonna 2007 uudistuneessa yt-laissa ei 
ole tarkempia määräyksiä yhteistoimintaelimen koosta.  

KT Kuntatyönantajat on 8.5.2007 antanut suositusohjeen, jonka mukaan luontevia 
työnantajaedustajia yhteistoimintaelimessä ovat kunnanjohtaja, henkilöstöpääl-
likkö tai muu henkilöstöasioista vastaava ja käsiteltävistä asioista riippuen työsuo-
jelupäällikkö. Asian luonteen vuoksi yhteistoimintaelimen jäsenyys ei sovellu hyvin 
poliittisille luottamushenkilöille, jotka useissa tapauksissa joutuvat myöhemmin 
tekemään päätöksiä yhteistoimintaelimessä käsitellyistä asioista. 

 Reisjärven kunnanhallitus on 9.8.2016 § 103 päättänyt, että työsuojelutoimikunta 
toimii Reisjärven kunnan yhteistoimintaelimenä ja nimennyt työnantajan edusta-
jiksi yhteistoimintaelimeen kunnanhallituksen puheenjohtajan ja valtuuston pu-
heenjohtajan. Eron yhteistoimintaelimenä toimivan työsuojelutoimikunnan jäse-
nyydestä myöntää kunnanhallitus.  

Reisjärven kunnan organisaation kokoon ja toiminnan laajuuteen nähden yhteis-
toimintaelimeen riittää kaksi työnantajan edustajaa. 

Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 

Vt. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Jouni Tillille eron yhteistoimintaelimenä toimi-
van työsuojelutoimikunnan jäsenyydestä eikä valitse tilalle uutta jäsentä. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Jouni Tilli poistui esteellisenä (HL 28.1) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon 
ajaksi. Puheenjohtajana toimi Katri Parkkila. Kaarlo Paavola poistui kokouksesta 
tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.10.  
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ERO YHTEISTOIMINTAELIMEN JÄSENYYDESTÄ – KAARLO PAAVOLA 

KHALL § 45  Reisjärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kaarlo Paavola on 10.2.2020 pyytänyt 
17.2.2020 eroa yhteistoimintaelimen jäsenyydestä KT:n suosituksen mukaisesti. 

Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestäminen kunnissa perus-
tuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta (449/2007). Lain 
14 § mukaan kunnassa on oltava yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja 
henkilöstön edustajista ja jonka toimikausi on neljä vuotta. Työnantaja nimeää 
omat edustajansa yhteistoimintaelimeen. Vuonna 2007 uudistuneessa yt-laissa ei 
ole tarkempia määräyksiä yhteistoimintaelimen koosta.  

KT Kuntatyönantajat on 8.5.2007 antanut suositusohjeen, jonka mukaan luontevia 
työnantajaedustajia yhteistoimintaelimessä ovat kunnanjohtaja, henkilöstöpääl-
likkö tai muu henkilöstöasioista vastaava ja käsiteltävistä asioista riippu-en työ-
suojelupäällikkö. Asian luonteen vuoksi yhteistoimintaelimen jäsenyys ei sovellu 
hyvin poliittisille luottamushenkilöille, jotka useissa tapauksissa joutuvat myöhem-
min tekemään päätöksiä yhteistoimintaelimessä käsitellyistä asioista. 

 Reisjärven kunnanhallitus on 9.8.2016 § 103 päättänyt, että työsuojelutoimikunta 
toimii Reisjärven kunnan yhteistoimintaelimenä ja nimennyt työnantajan edusta-
jiksi yhteistoimintaelimeen kunnanhallituksen puheenjohtajan ja valtuuston pu-
heenjohtajan. Eron yhteistoimintaelimenä toimivan työsuojelutoimikunnan jäse-
nyydestä myöntää kunnanhallitus.  

Reisjärven kunnan organisaation kokoon ja toiminnan laajuuteen nähden työsuo-
jelutoimikuntaan riittää kaksi työnantajan edustajaa. Työsuojelutoimikunta voi 
kutsua asiantuntijoita tarvittaessa käsiteltävän asian luonteen mukaan. 

Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 

Vt. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Kaarlo Paavolalle eron yhteistoimintaelimenä 
toimivan työsuojelutoimikunnan jäsenyydestä ja nimeää toimielimeen työnanta-
jan edustajaksi työsuojelupäällikön lisäksi kunnanjohtajan. Työsuojelutoimikun-
nassa on tämän jälkeen kaksi työnantajan edustajaa.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2020 

KHALL § 46  Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2018-2019) IV luvun 19 
17.2.2020 §:n 2 mom. mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei

paikallisesti toisin sovita.

Reisjärven kunnassa vakiintuneen käytännön mukaan lomaraha on maksettu kesä-
kuussa tapahtuvan palkanmaksun yhteydessä. Jos palvelussuhde päättyy ennen 
lomarahan maksun ajankohtaa, lomaraha maksetaan lomapalkan tai lomakor-
vauksen maksamisen yhteydessä. 

 Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää maksaa virka- ja työehtosopimuksen mukaisen 
lomarahan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä vuonna 2020. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANTALON SULKUPÄIVÄT VUONNA 2020 

KHALL § 47 Kunnantalo oli vuoden 2019 aikana suljettuna 31.5., 8.7.-2.8., sekä 23.-31.12. 
17.2.2020 

Kunnantalo pidetään suljettuna vuonna 2020 seuraavasti:  
-helatorstain jälkeinen perjantai 22.5.,
-heinäkuussa 6.7.- 31.7. sekä
-joulukuussa 21.12.2020-31.12.2020.

Vuosilomien keskittämisellä sulkupäivien ajalle turvataan kunnantalon palvelut 
muina aikoina. Henkilökunta pitää sulkupäivät pääasiassa joko lomapäivinä tai 
palkattomina vapaina. Toimistot ja Ppky Selänne järjestävät kuntalaisille tarvitta-
vat päivystyspalvelut myös kunnantalon suljettuna ollessa.  

Järjestelyistä tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja Reisjärvi-lehdessä. 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505  

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnantalo pidetään suljettuna esitetyn 
mukaisesti vuonna 2020. Sulkupäivät henkilökunta pitää mahdollisuuksien mu-
kaan lomapäivinä tai palkattomina vapaina. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 6.11.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

KHALL § 48 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir- 
17.2.2020 heellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 

päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytän-
töönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltä-
väksi.” 

Valtuuston kokouksen 6.11.2019 päätös: 
§ 57 Eron myöntäminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden
jäsenen valinta
§ 58 Reisjärven kunnan hyvinvointikertomus, vuosiraportti 2018
§ 59 Talouden ja toiminnan osavuosiraportti 1.1.-30.6.2019
§ 60 Kunnanjohtajan irtisanoutuminen ja erokorvauksen maksaminen
§ 61 Niemenkartanon koulun ensikertaisen kalustamisen poistoaika
§ 62 Eron myöntäminen valtuuston varajäsenen, vapaa-aikalautakunnan varapu-
heenjohtajan ja teknisen lautakunnan jäsenen luottamustoimista sekä uusien jä-
senten ja varajäsenen valinta
§ 63 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
§ 64 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020
§ 65 Talouden ja toiminnan osavuosiraportti 30.9.2019
§ 66 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosikatsaus 31.8.2019 ja lisämäärä-
raha-esitykset
§ 67 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 2020
§ 68 Muutoksia Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosääntöön

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 6.11.2019 päätökset lail-
lisena täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 11.12.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
KHALL § 49 Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt vir- 
17.2.2020 heellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että 

päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytän-
töönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltä-
väksi.” 

 
 Valtuuston kokouksen 11.12.2019 päätös: 
 § 74 Pyhäjärven akuuttivuodeosaston sekä arviointi- ja vuorohoitoyksikön toimin-

nan muutokset 
 § 75 Talousarviomuutokset vuodelle 2019 
 § 76 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2023 
  
Vt. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 11.12.2019 päätökset 

laillisena täytäntöönpantaviksi ja täytäntöönpannuiksi. 
   
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 

KHALL § 50 Saatetaan tiedoksi vt. kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, toimistosihtee- 
17.2.2020 rin, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 

Vt. kunnanjohtaja  
Yleispäätökset  §:t
Henkilöstöpäätökset §:t
Poissaolopäätökset §:t
Hankintapäätökset  §:t 1

Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast 
Yleispäätökset  §:t
Henkilöstöpäätökset §:t
Poissaolopäätökset §:t 1
Hankintapäätökset  §:t:

Toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala 
Asuntojen vuokraukset §:t 3-4

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 
Yleispäätökset  §:t

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 
Yleispäätökset  §:t 15-23

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 17.2.2020 77 18 

ILMOITUSASIAT 

KHALL § 51 Ylivieskan kaupunki 
17.2.2020 - Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta, es.lista, 14.2.2020, 1/20

Soite 
- Hallitus, ptk, 3.2.2020, 2/20

Keski-Pohjanmaan liitto 
- maakuntahallitus, es.lista, 17.2.2020, 2/20

Selänne 
- Ky-hallitus, ptk, 4.2.2020, 2/20

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 17.2.2020 34-51 78
Kunnanhallitus

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

Pykälät

34-36, 40-41, 48--51

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

Pykälät

37-39, 42-47

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax
viranomainen
ja - aika

Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärventie 8 
85900  REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

37-39, 42-47

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 20.2.2020

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.

Oikaisuvaatimus- 
kirjelmän sisältö 
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

 Liitetään pöytäkirjaan



Sivu 

VALITUSOSOITUS 79
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
valitusaika 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)
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite    Pykälät Valitusaika

        14  päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
vaatimus-/ - päätös, johon haetaan muutosta
valituskirjelmän - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sisältö ja - muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

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

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuin-
maksulaki 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

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä.

Markkinaoikeus 

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. 

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.



Valtuustoaloite 

KHALL 17.2.2020 § 34 LIITE 1
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Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kunta esittäisi tiepiirille1.tokk:ola - Kajaani 
tien ja Reisjärven tien (nro 28 ja 760) Sievin Rieskaniemen risteykseen 
pystytettäväksi 1 - 2 suojakatosta Nivalan suuntaan lähtevälle pysäkille. Tällä 
hetkellä Nivalan ammattiopistoon kulkevat opiskelijat joutuvat aamuisin odottamaan 
jatkoyhteyttä sateessa, tuulessa ja tuiskussa ilman minkäänlaista suojaa kyseisessä 
risteyksessä aukealla paikalla. Asiasta tulisi olla yhteydessä Sievin kuntaan, että he 
esittäisivät saman pyynnön tiepiirille. Asia koskee sekä Reisjärven, että Sievin 
Kiiskilänkylän ja Karjulanmäen sekä Rieskaniemen alueen yhteiskuljetuksessa 
Nivalaan kulkevia opiskelijoita. 

Reisj ärvellä 11.10.201 0 

Keskustan valtuustoryhmän puolesta 

7 

Oili Kiviranta 

NRO 1



Valtuustoaloite 

Esitämme, että Reisjärvi ryhtyy maksamaan kotihoidontuen kuntalisää 
lapsiperheille, joissa lapsi/lapset hoidetaan kotona. 
Kunta voi kohdistaa tuen haluamallaan tavalla esim. siten että, tukea 
maksetaan perheen yhdestä, alle 3-vuotiaasta lapsesta 150€/kk. 
Kuntalisän hyötyjä ovat mm. hoitopaikkapulan helpottuminen, 
kuntalaisten asukastyytyväisyyden lisääntyminen, sekä kunnan 
vetovoimaisuuden parantuminen. 
Perheisiin satsaaminen on tulevaisuuden investointi ! 

Reisjärvellä 7.2.2011 

Henna Haukipuro 

  

Katri Parkkila
'• 
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Keskustan valtuustoryhmä 

Valtuustoaloite 

Erilaisten hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen nuorisotyön 

kehittämiseksi 

Esitämme että kunta selvittää erilaisia hankerahoitusmahdollisuuksia nuorisotyön (lapset ja nuoret) 

kehittämiseksi. Mahdollista hankerahoitusta hyödyntämällä voitaisiin nuorisollemme saada 

monipuolisempia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, ilman että kunnan kustannukset nousisivat. Selvitys- ja 

kehittämistyöhön tulee ottaa mukaan myös seurakunta sekä kunnassamme toimivat eri yhdistykset. 

Reisjärvellä 28.2.2013 

Keskustan valtuustoryhmän puolesta 

Markus Muuttola 

NRO 3
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Reisjärven kunta 

Kiviranta Oili 

Leikkipuisto ja viher/virkistysalue 

Valtuustoaloite 
Pvm. 2-:). € ,1A,O l ::f-

Esitän, että Maitorannan maastoon Salmensuun siltaa kohden rakennetaan lasten 
leikkipuisto pöytäryhmineen sekä viher/virkistysalue. Tuo alue on keskeinen rantamaisema 
Reisjärven keskustassa ja sitä tulee hyödyntää virkistyskäyttöön. Viheralueelle tulee istuttaa 
erilaisia puulajikkeita, pensaita ja perennoja sopivassa suhteessa kaunistamaan maisemaa. 
Viheralue toimii myös koululaisten toiminnallisena oppimisympäristönä. Alueesta tulee 
parhaimmillaan muodostumaan hyvä mainos Reisjärven kunnalle. Hanketta varten tulee 
selvittää Leader - rahoituksen mahdollisuus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta- ja 
vapaa-aikatilojen perustamiseen suunnattu valtionavustus. 

Allekirjoitukset Nimen selvennys  

· � 
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Valtuustoaloite 

27.2.2018 

Aloitteen sisältö: 

Liikenneturvallisuuden parantaminen Kantatie 58:lla (Seututie 760) välillä Sievintien-Kiljanrannantien 

rist�ys ja Pihtiputaantien-Hylkirannantien risteys. 

Allekirjoittaneet esittää, että Reisjärven kunta ryhtyy liikenneturvallisuuden parantamiseksi aktiivisesti 

ajamaan automaattisten nopeusvalvontakameroiden asentamista Kantatie 58 varrelle Reisjärven 

kirkonkylän taajaman kaakkois- sekä luoteispuolelle, jotta voimassa olevia nopeusrajoituksia noudatetaan 

paremmin. 

Havaintojen mukaan kyseisellä välillä ajetaan huomattavia ylinopeuksia ja näin ollen liikenneturvallisuus 

vaarantuu, etenkin tieosuuksilla, joiden kohdalla ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää. 

• 

fZm 

" 

m!J 

!3 p_e\s\å.� 
Relsjörvi 

Havainnekartta vaarallisiksi koetuista tieosuuksista. Punaisella merkitty karttaan tieosuudet, joiden 

kohdalla ei ole kevyen liikenteen väylää, mutta on silti muun liikenteen lisäksi jalankulku-, sekä 

polkupyörä liikennettä. 

,t,....11.e.....8 �l o� �"'-e�l

'\'-\ei r .l:_o e:ro �l � � 
.---;-...( 

1 
llr'\CI -H1r'v-1 r----.,e') 

_hrr"\o �f'0'"1� 

0� 1 � �N\· ro-"� 
'H\ � � "" u ry,,,--..,

�r---', +\u0s � r°'\E"-'\

'\'e__uvo � 0 fY'C><./"\ 

_j L{_r--e-'.. -Ko.__ l o � � 

� � V e_d_e,'"'-fO'-� 
}\ 

._.._ 't ' 

�,-\-.<:::i \}0, � ..S�
:j 

('rr,J:__,1 

� �' �os· 1:::..6 \'7 

... 

-, 

NRO 5



) 

VALTUUSTOALOITE 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Reisjärven terveyskeskuksessa säilytetään 

vähintään kaksi (2) akuuttivuodeosastopaikkaa. Tällä turvataan se, ettei akuuttivuodeosasto

paikkoja tarvitse ostaa Haapajärveltä tai Pyhäjärveltä. 

Kauko Mäntypuro Jarno Saaranen 

NRO 6

Teuvo Nyman
Simo Vedenpää



Valtuustoaloite 6.11.2019 

Kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi 

Reisjärven kunta on investoinut merkittävästi liikuntatiloihin viimeisten vuosien aikana. Varsinkin 
sisäliikuntatilojen osalta (Kisatien liikunta halli, telinevoimistelutila ja kuntosali) esiintyy vajaakäyttöä. Esitän 
että Kisatien ja Niemenkartanon liikuntatilojen käyttö avataan kaikille koulujen lyhyiden lomajaksojen 
(syysloma, joululoma ja hiihtoloma) ajaksi, aloittaen joululomasta 2019. Näinä lomaviikkoina kuntalaisilla 
on oikeus käyttää varaamattomia vuoroja maksutta, kuitenkin siten, että vuoroja saa käyttöön kaiken 
ikäiset kuntalaiset. 

( Esitys ei tuo mukanaan merkittäviä kustannuksia, vaan tuloja, sillä se kannustaa uusia käyttäjiä 
tutustumaan tiloihin ja varaamaan niitä myös jatkossa. Samalla se parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja 
rakentaa positiivista kuntakuvaa, kun entiset Reisjärviset pääsevät lomalla tutustumaan synnyin kuntansa 
mahtaviin liikuntamahdollisuuksiin. 

) 

Reisjärvellä 6.11 

Antti Vedenpää 

Kunnanvaltuutettu 
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HANKESUUNNITELMA 

HANKKEEN NIMI 
Petäjämäen kuntoportaat-  ja  yöpymiskotahanke 

HAKIJA 
Hanketta hallinnoi Reisjärven kunnan vapaa-aikatoimi vastuu- ja yhdyshenkilönä vapaa-aikasihteeri, jolla on kokemusta 
useista eri hankkeista. Hankkeen tulot- ja menot ohjataan vapaa-aikatoimeen perustettavan kustannuspaikan kautta. 
Kunta varaa tarkoitukseen rakennusaikaisen määrärahan ja omakustannusosuutena käytetään eri yhdistysten lupaamaa 
talkootyöpanosta.

HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 
Kuntoportaiden osalta toivomuksia ovat esittäneet jo vuosien ajan eri urheilulajien edustajat sekä vanhus- että vammais-
tahot. Mäen kapuaminen porrasnousuna koetaan turvalliseksi ja tehokkaaksi kuntoa kohottavaksi liikuntamuodoksi. Li-
haskunnon merkitys etenkin ikääntyvälle väestölle on todettu olevan ensiarvoisen tärkeää. 
Hiihtomaarinteiden viereen ja keskelle metsää sijoittuva yöpymiskota puolestaan tarjoaa elämysmahdollisuuden ”nuku yö 
ulkona” -teemalle. Petäjämäellähän järjestettiin pari vuotta sitten Suomen Ladun valtakunnallinen ”Nuku yö ulkona” –
tapahtuma, joka on lisännyt kiinnostusta ulkona yöpymiseen. Yöpymiskota palvelee myös retkeilyreitti Peuran Polkua, 
jonka lähtö- tai päätepiste on Petäjämäellä.  

HANKKEEN KOHDERYHMÄT JA HYÖDYNSAAJAT 
Kuntoportaat hyödyntävät niin kuntoliikkuja kuin eri lajien aktiiviurheilijoita. Erityisiä hyötyjiä ovat ikääntyvät ihmiset sekä 
vammaiset.  Portaita voi hyödyntää myös koululiikunnassa. Tasokkaita kuntoportaita voidaan hyödyntää myös liikkumat-
tomien aktivoimiseen, sillä portaiden käyttöä on helppo säädellä niin määrällisesti kuin tehollisestikin eli kaikille kuntota-
soille löytyy oma harjoituskonsepti. Kuntoportaita voidaan käyttää talvella hiihtomaarinteiden nousuväylänä. 
Yöpymiskota hyödyntää erityisesti lapsiperheitä, retkeilijöitä,  matkailijoita  ja kaikkia Petäjämäen urheilualueen käyttäjiä. 
Makkaranpaistopaikkana käytetty paikoitusalueen vieressä oleva nykyinen kota on usein varattu, jolloin yöpymiskota tar-
joaa kokoontumisille, makkaranpaistolle ja muulle evästelylle toisen paikkavaihtoehdon. 
Niin kuntoportaat kuin yöpymiskotakin jäävät palvelemaan alueen käyttäjiä pysyvästi. 

HANKKEEN TOTEUTUS 
Hankkeeseen tarvittavat rahavarat käytetään suunnitteluun, materiaalihankintoihin, konetyöhön ja vaativampaan ammat-
tityöhön sekä työnjohtoon. Rakentaminen tapahtuu pääasiassa talkoovoimin. Talkootyöhön ovat lupautuneet Reisjärven 
Pilke ry:n hiihtojaosto, yleisurheilujaosto, pesäpallojaosto sekä salibandyjaosto, Reisjärven Voima ry, Reisjärven Lions 
Club ry, Eläkeliiton Reisjärven yhdistys ry ja Reisjärven Eläkeläiset ry. Hanke toteutetaan vuoden 2020 kevään, kesän ja 
syksyn aikana. 
Hankkeen väliaikaisesta rahoituksesta ja kirjanpidosta vastaa Reisjärven kunta. 
Hankkeen riskeihin varaudutaan ottamalla talkoolaisille vakuutus, rakentamalla yöpymiskota paloturvallisuusohjeiden 
mukaisesti sekä rakentamalla kuntoportaisiin kaiteet molemmin puolin. 

HANKKEEN AIKATAULU 
Tavoiteaikataulu on saada hanke valmiiksi 01.05.2020 – 31.10.2020 välisenä aikana. 

HANKKEEN TAVOITTEET JA TULOSODOTUKSET 
Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kansanterveyttä, lisätä viihtyvyyttä, monipuolistaa liikuntamahdollisuuksia 
ja luontoelämysmahdollisuuksia sekä lisätä Petäjämäen alueen käyttöä entisestään. Tavoitteena on, että hankkeesta on 
hyötyä retkeilijöille ja matkailijoille sekä sitä kautta myös matkailualan yrittäjille. Kuntoportaita ja yöpymiskotaa  tullaan 
huoltamaan säännöllisesti, jotta käyttöturvallisuus ja -viihtyvyys voidaan taata. 

YHTEYS KEHITTÄMISOHJELMIIN 
Hankkeella edistetään kunnan ja alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä aina lapsista eläkeikäisiin. Samoin ediste-
tään paikkakunnan vetovoimaisuutta ja elinvoimaa. Hanke täydentää ja monipuolistaa alueelle aikaisemmin tehtyjä pa-
nostuksia, joiden toteutuksessa on käytetty vahvasti lahjoitus- ja talkoopanostuksia.
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HANKKEEN TIEDOTUS JA RAPORTOINTI 
Hankerahoituksesta, hankkeen aloittamisesta, rakennusvaiheista, valmistumisesta ja käyttöönotosta uutisoidaan paikal-
lislehdessä ja merkittävimmissä vaiheissa annetaan tietoa myös alueellisille lehdille. Sekä kuntoportaiden että yöpymis-
majan viereen asennetaan hankkeesta informoiva sään kestävä kyltti sekä laatikko, johon laitetaan vihko ja kynä käyttä-
jämäärien seuraamiseksi. 
Hankkeen toteuttamisesta tehdään toimenpideilmoitus rakennuslupavalvontaviranomaiselle. 

HANKKEEN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA (menot ja tulot) 

KUSTANNUSARVIO 

Kuntoportaat 18 300 € 
Yöpymiskota 12 300 € 

Yhteensä 30 600 € 

Tarkempi kustannusarvio liitteenä. 

RAHOITUSSUUNNITELMA 

Leader avustus 19 890 €  (65 %) 
Talkootyö  10 710 €  (35 %) 

Yhteensä 30 600 €
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