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KUNNANHALLITUKSEN TOIMIKAUSI JA JÄSENTEN MÄÄRÄ 1.6.2017 ALKAEN 

 

KHALL § 55 Valtuuston on päätettävä Kuntal 32 § mukaan 1.6.2017 

alkavalle valtuustokaudelle kunnanhallituksen kokoonpa-

nosta, hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä, 

puheenjohtajistosta ja kunnanhallituksen toimikauden 

pituudesta. Kunnanhallituksen toimikausi on valtuusto-

kauden mittainen, jollei valtuusto päätä, että toimi-

kausi on valtuustokautta lyhyempi.  

 

Nykyisessä kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsen-

tä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden 

toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen 

toimikauden vaihtuessa. 

 

 Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuu-

desta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheen-

johtajat noudattaen samaa menettelyä kuin valtuuston 

puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valitessa. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kun-

nanhallituksen jäsenten lukumäärän on seitsemän (7), 

kunnanhallituksella on puheenjohtaja ja kaksi (2) vara-

puheenjohtajaa ja toimikausi on kaksi (2) vuotta. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUTAKUNTIEN LUKUMÄÄRÄ, JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA TOIMIKAUSI 

 

KHALL § 56 Reisjärven kunnassa on nykyisin seuraavat lautakunnat  

 Tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä ja varajä-

sentä. 

Koululautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä, varajäsen-

tä.  

Vapaa-aikalautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja va-

rajäsentä. 

Teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja 

varajäsentä.  

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

ovat valtuutettuja. 

 

Lautakunnat on valittu valtuuston toimikaudeksi. 

Lautakunnissa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. 

 

KuntaL 32 § mukaan Toimielimen jäsenet valitaan val-

tuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, 

että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-

hyempi. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja mui-

den lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan kesä-

kuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Jollei va-

rapuheenjohtajien määrästä ole päätetty hallintosään-

nössä, valinnan suorittaneen toimielimen on ensin päät-

tävä heidän lukumäärästään. 

 

Koululautakunnan nimeksi esitetään tulevalle toimikau-

delle muutettavaksi Kasvatus- ja koulutuslautakunnaksi, 

koska sen tehtäväkenttä on laajentunut ja sisältää var-

haiskasvatuksen (entinen päivähoito), perusopetuksen, 

lukion, kansalaisopiston ja koko kunnan hyvinvointiin 

liittyvät tehtävät. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

1. kunnassa on Tarkastuslautakunta, Kasvatus- ja koulu-
tuslautakunta, Vapaa-aikalautakunta ja Tekninen lau-

takunta 

2. lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudek-
si, jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja lautakun-

nissa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNAN RIVITALOJEN MYYNTI  

 

Tekla § 21 Reisjärven kunta omistaa yhteensä neljä rivitaloa Met-

sänreunantien ja Sievintien välisellä alueella osoit-

teessa Metsänreunantien 10-16. Talossa nro 16 on todet-

tu asukkaiden sisäilmaoireilua syksyllä 2016 ja kysei-

nen talo on tyhjennetty asukkaista. Taloon on tehty 

kuntotutkimus ja tehdyn tutkimuksen perusteella laskel-

mat peruskorjauksen kustannuksista. Kuntotutkimusra-

portti ja kustannuslaskelmat liitteet 7-8. 

 

Talot nro 14 ja 16 on rakennettu yhtä aikaa ja valmis-

tumisvuosi on 1986. Niiden yhteyteen on rakennettu 

erillinen ulkorakennus, jossa sijaitsee mm. talojen yh-

teinen kaukolämpövaihdin. 

 

Reisjärven kunnassa on tällä hetkellä iso tarve vuokra-

asunnoille mutta samaan aikaan olisi tarkoituksen mu-

kaista pienentää kunnan omistamaa kiinteistökantaa. 

 

Tekninen lautakunta kokouksessaan 11.4.2017 keskusteli 

kyseisten rivitalojen tulevaisuudesta ja Sievintien 

puoleisen talon peruskorjaamisesta. Keskustelussa nos-

tettiin esille vaihtoehto rivitalojen myyntiin laitta-

misesta. Myyntiin asettamisen aikana peruskorjausta 

edelleen valmisteltaisiin teknisen toimiston toimesta. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituksel-

le ja edelleen kunnanvaltuustolle rivitalojen asetta-

mista myyntiin. Myynti koskisi rivitaloja osoitteessa 

Metsänreunantie 14 ja 16. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 M.A./J.M. 

 

KHALL § 57  Reisjärven kunnan suoraan omistamat vuokrarivitalokiin-

teistöt, jotka sijaitsevat Metsänreunantie 14 ja 16 

osoitteessa, voidaan asettaa myyntiin, joko kiinteistö-

pohjineen tai maanvuokrasopimuksella ja erillisellä ra-

kennusten kauppakirjalla. Vuokrasopimukset siirtyvät 

uudelle omistajalle. Rivitalokiinteistöjen myynnillä 

kunta tasapainottaa talouttaan ja saa lisäpääomaa uuden 

rivitalokohteen rakentamista varten. Samalla kunnan 

vuokra-asuntojen määrä paikkakunnalla lisääntyy.  

Maanvuokrasopimusvaihtoehdossa kauppa voidaan päättää 

kunnanhallituksessa ja kiinteistökauppana asia tuodaan 

valtuuston päätettäväksi. 

 

 Oheismateriaali, kuntotutkimusraportti ja kustannuslas-

kelmat, on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille sähkö-

postitse 12.5.17.  
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KUNNAN RIVITALOJEN MYYNTI (jatkoa) 

 

Kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää asettaa jul-

kiseen myyntiin Metsänreunantien 14 ja 16 vuokrarivita-

lokiinteistöt ulkorakennuksineen ja pidättää itselleen 

oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Samanaikaises-

ti tekninen toimisto valtuutetaan valmistelemaan kiin-

teistöjen saneeraussuunnitelma, joka on käytettävissä 

myös myyntitilanteessa. 

 Kunnanhallitus valtuutta kunnanjohtajan ja teknisen 

johtajan valmistelemaan myyntitoimet ja asia tuodaan 

kunnanhallituksen päätettäväksi ja tarvittaessa edel-

leen valtuuston päätettäväksi. 

 

 Päätös: Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun 

kuluessa kunnanjohtaja Raija Potila antoi uuden ehdo-

tuksen: 

 Kunnanhallitus päättää asettaa julkiseen myyntiin Met-

sänreunantien 10 ja 12 sekä 14 ja 16 vuokrarivitalo-

kiinteistöt ulkorakennuksineen vaihtoehtoisesti koko-

naisuutena kaikki 4 rivitaloa tai osittain 2 rivitaloa 

(10 ja 12 tai 14 ja 16) ja pidättää itselleen oikeuden 

hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Samanaikaisesti tekni-

nen toimisto valtuutetaan valmistelemaan kiinteistöjen 

saneeraussuunnitelma, joka on käytettävissä myös myyn-

titilanteessa. 

 Kunnanhallitus valtuutta kunnanjohtajan ja teknisen 

johtajan valmistelemaan myyntitoimet ja asia tuodaan 

kunnanhallituksen päätettäväksi ja tarvittaessa edel-

leen valtuuston päätettäväksi. 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 

uuden ehdotuksen. 

 

 

 

 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta    11.4.2017  31 14 

Kunnanhallitus    16.5.2017  105 4 

 

 

 

SAVIKONTIEN RIVITALON RAKENTAMINEN 

 

Tekla § 22 

Tekn.joht. Reisjärven kunnan asuntotilanne on tällä hetkellä ali-

mitoitettu ja varsinkin isoista perheasunnoista on puu-

tetta.  Tekninen toimisto on tehnyt esiselvitystyötä 

mahdollisen rivitalohankkeen käynnistämiseksi. 

 

Järkevin paikka rivitalolle on Savikontiellä, palvelu-

talo Mansikan viereisellä kunnan omistamalla tontilla. 

Kyseinen kiinteistö on kaavoitettu rivitalorakentami-

seen ja sekä kaukolämpö että viemäriverkostolinjat si-

jaitsevat kyseisen kiinteistö läheisyydessä. Kyseinen 

kiinteistö soveltuu usean rivitalon rakentamiseen. 

 

Esiselvityksessä on todettu, että järkevin tapa olisi 

suunnitella kiinteistölle kolme rivitaloa joissa olisi 

yhteensä noin 15 asuntoa. Näistä suunnitelluista raken-

nuksista toteutettaisiin ensimmäisessä vaiheessa yksi. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituk-

selle rivitalohankkeen käynnistämistä 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 M.A./J.M. 

 
KHALL § 58 Reisjärven kunnan investointiohjelmassa on varattu  

Kja uuden rivitalokohteen rakentamista varten 400.000 euron 

määräraha. Suunnittelun käynnistäminen ja hankkeen to-

teutuksen aloittaminen voidaan toteuttaa olemassa ole-

valla määrärahalla. Vuoden 2018 talousarvioon on varat-

tava riittävä rahoitus kohteen koko kustannusarviota 

varten. 

 

Rivitalokohteiden rakentamisen käynnistäminen on perus-

teltua, koska kunnan vuokra-asuntojen käyttöaste on ol-

lut pitkään n. 95- 99 %. Uuden asuntokohteen tavoittee-

na on turvata kohtuuhintainen asuntokanta paikkakunnal-

la asuville.  

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy uuden rivitalokohteen 

suunnittelun ja rakentamisen aloittamisen ja valtuuttaa 

teknisen lautakunnan toteuttamaan hankkeen. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KOULULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN § 24/LUOKANOPETUKSEN TUN-

TIOPETTAJAN VALINTA LUKUKAUDEKSI 2017-2018 

 

KHALL § 59 Reisjärven koululautakunta on valinnut kokouksessaan 

27.4.2017 § 24 kohdat 1 ja 2 päätoimisia tuntiopettajia 

lukuvuodeksi 2017-2018. Liite 1. 

 

Reisjärven kunnanhallitus käyttää kuntalain 92 § ja hal-

lintosäännön 14 §:n mukaista otto-oikeutta.  

Kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla on 

oikeus ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Koulu-

lautakunnan virkavaali siirtyy kunnanhallituksen käsitel-

täväksi eivätkä aiemman viranomaisen ratkaisut sido mil-

lään tavalla kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on asi-

aa käsitellessään sama toimivalta kuin koululautakunnalla 

on ollut ja se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. 

Päätöksenä voi olla uuden päätöksen tekeminen, aiemmin 

tehdyn päätöksen pysyttäminen, kumoaminen tai muuttaminen 

tai asian palauttaminen koululautakunnan käsiteltäväksi. 

Otto-oikeutta on käytetty/kh pj./määräajassa 3.5.2017 Kou-

lulautakunnan pöytäkirja on nähtävillä 8.5.2017.  

Kunnanhallitus tekee koululautakunnan päätöksessä 

24.7.2017 § 24 olevien päätoimisten tuntiopettajien valin-

tapäätökset erillisinä päätöksinä. 

 

Tuntiopettajien hakuilmoitus liitteenä 2.  

Päätoimisen luokanopetuksen tuntiopettajan tehtävään ajal-

le 1.8.2017-31.7.2018 haki seuraavat 9 henkilöä: 

 

  

 
Hakijoiden pätevyys tehtävään ja työkokemusaika ilmenevät 

liitteestä 3. Hakemukset nähtävillä kokouksessa. 

 

Hallintolain 45 § mukaan henkilövalinnassa todetaan valin-

nan perustelusta, että se voidaan jättää esittämättä, jos 

päätöksen tekee monijäseninen toimielin. Jos päätöksen te-

kee viranhaltija, henkilövaali on perusteltava. 

 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee päätoimiseksi luokanope-

tuksen tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2017–31.7.2018 KM Tiia 

Suontakasen ja hänen kieltäytymisensä varalle KM Helena 

Romppaisen.  

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KOULULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN § 24/ERITYISOPETUKSEN 

TUNTIOPETTAJAN VALINTA LUKUKAUDEKSI 2017-2018 

 

KHALL § 60 Reisjärven koululautakunta on valinnut kokouksessaan 

27.4.2017 § 24 kohdat 1 ja 2 päätoimisia tuntiopet-tajia 

lukuvuodeksi 2017-2018. Liite 1. 

 

Reisjärven kunnanhallitus käyttää kuntalain 92 § ja hal-

lintosäännön 14 §:n mukaista otto-oikeutta.  

Kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla on 

oikeus ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Koulu-

lautakunnan virkavaali siirtyy kunnanhallituksen käsitel-

täväksi eivätkä aiemman viranomaisen ratkaisut sido mil-

lään tavalla kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on asi-

aa käsitellessään sama toimivalta kuin koululautakunnalla 

on ollut ja se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. 

Päätöksenä voi olla uuden päätöksen tekeminen, aiemmin 

tehdyn päätöksen pysyttäminen, kumoaminen tai muuttaminen 

tai asian palauttaminen koululautakunnan käsiteltäväksi. 

Otto-oikeutta on käytetty/kh pj./määräajassa 3.5.2017 Kou-

lulautakunnan pöytäkirja on nähtävillä 8.5.2017.  

Kunnanhallitus tekee koululautakunnan päätöksessä 

24.7.2017 § 24 olevien päätoimisten tuntiopettajien valin-

tapäätökset erillisinä päätöksinä.  

 

Tuntiopettajien hakuilmoitus liitteenä 2.  

Päätoimisen erityisopetuksen tuntiopettajan tehtävään 

ajalle 1.8.2017-31.7.2018 haki seuraavat 5 henkilöä: 

 

 

 

Hakijoiden pätevyys tehtävään ja työkokemusaika ilmenevät 

liitteestä 3. Hakemukset nähtävillä kokouksessa. 

 

Hallintolain 45 § mukaan henkilövalinnassa todetaan valin-

nan perustelusta, että se voidaan jättää esittämättä, jos 

päätöksen tekee monijäseninen toimielin. Jos päätöksen te-

kee viranhaltija, henkilövaali on perusteltava. 

 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee eritysopetuksen tun-

tiopettajaksi ajalle 1.8.2017-31.7.2018 KM Saara Ranuan ja 

hänen kieltäytymisensä varalle FM Marjo Pesolan. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KOULULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN § 24/ PSYKOLOGIAN, 

USKONNON, OPPILAANOHJAUKSEN JA LIIKUNNAN TUNTIOPETTAJAN VALINTA LUKUKAUDEK-

SI 2017-2018 

 

KHALL § 61 Reisjärven koululautakunta on valinnut kokouksessaan 

27.4.2017 § 24 kohdat 1 ja 2 päätoimisia tuntiopettajia 

lukuvuodeksi 2017-2018. Liite 1. 

 

Reisjärven kunnanhallitus käyttää kuntalain 92 § ja hal-

lintosäännön 14 §:n mukaista otto-oikeutta.  

Kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla on 

oikeus ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Koulu-

lautakunnan virkavaali siirtyy kunnanhallituksen käsitel-

täväksi eivätkä aiemman viranomaisen ratkaisut sido mil-

lään tavalla kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on asi-

aa käsitellessään sama toimivalta kuin koululautakunnalla 

on ollut ja se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. 

Päätöksenä voi olla uuden päätöksen tekeminen, aiemmin 

tehdyn päätöksen pysyttäminen, kumoaminen tai muuttaminen 

tai asian palauttaminen koululautakunnan käsiteltäväksi. 

Otto-oikeutta on käytetty/kh pj./määräajassa 3.5.2017 Kou-

lulautakunnan pöytäkirja on nähtävillä 8.5.2017.  

Kunnanhallitus tekee koululautakunnan päätöksessä 

24.7.2017 § 24 olevien päätoimisten tuntiopettajien valin-

nat erillisinä päätöksinä.  

 

Tuntiopettajien hakuilmoitus liitteenä 2.  

Päätoimisen psykologian, uskonnon, oppilaanohjauksen ja 

liikunnan tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2017-

31.7.2018 haki seuraavat 9 henkilöä: 

 

 

 

Hakijoiden pätevyys tehtävään ja työkokemusaika ilmenevät 

liitteestä 3. Hakemukset nähtävillä kokouksessa. 

 

Hallintolain 45 § mukaan henkilövalinnassa todetaan valin-

nan perustelusta, että se voidaan jättää esittämättä, jos 

päätöksen tekee monijäseninen toimielin. Jos päätöksen te-

kee viranhaltija, henkilövaali on perusteltava. 

 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee psykologian, uskonnon, 

oppilaanohjauksen ja liikunnan tuntiopettajaksi ajalle 

1.8.2017-31.7.2018 KM Lotta Toivasen ja hänen kieltäytymi-

sensä varalle TM Juulia Toikan. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KOULULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN § 24/ENGLANNIN JA 

RUOTSIN TUNTIOPETTAJAN VALINTA LUKUKAUDEKSI 2017-2018 

 

KHALL § 62 Reisjärven koululautakunta on valinnut kokouksessaan 

27.4.2017 § 24 kohdat 1 ja 2 päätoimisia tuntiopettajia 

lukuvuodeksi 2017-2018. Liite 1. 

 

Reisjärven kunnanhallitus käyttää kuntalain 92 § ja hal-

lintosäännön 14 §:n mukaista otto-oikeutta.  

Kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla on 

oikeus ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Koulu-

lautakunnan virkavaali siirtyy kunnanhallituksen käsitel-

täväksi eivätkä aiemman viranomaisen ratkaisut sido mil-

lään tavalla kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on asi-

aa käsitellessään sama toimivalta kuin koululautakunnalla 

on ollut ja se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. 

Päätöksenä voi olla uuden päätöksen tekeminen, aiemmin 

tehdyn päätöksen pysyttäminen, kumoaminen tai muuttaminen 

tai asian palauttaminen koululautakunnan käsiteltäväksi. 

Otto-oikeutta on käytetty/kh pj./määräajassa 3.5.2017 Kou-

lulautakunnan pöytäkirja on nähtävillä 8.5.2017.  

Kunnanhallitus tekee koululautakunnan päätöksessä 

24.7.2017 § 24 olevien päätoimisten tuntiopettajien valin-

nat erillisinä päätöksinä.  

 

Tuntiopettajien hakuilmoitus liitteenä 2.  

Päätoimisen englannin ja ruotsin tuntiopettajan tehtävään 

ajalle 1.8.2017-31.7.2018 haki seuraavat 7 henkilöä: 

 

 

 

Hakijoiden pätevyys tehtävään ja työkokemusaika ilmenevät 

liitteestä 3. Hakemukset nähtävillä kokouksessa. 

 

Hallintolain 45 § mukaan henkilövalinnassa todetaan valin-

nan perustelusta, että se voidaan jättää esittämättä, jos 

päätöksen tekee monijäseninen toimielin. Jos päätöksen te-

kee viranhaltija, henkilövaali on perusteltava. 

 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee englannin ja ruotsin tun-

tiopettajaksi ajalle 1.8.2017-31.7.2018 FM Annukka Ranta-

lan ja hänen kieltäytymisensä varalle FM Pauliina Poletin. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KOULULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN § 24/MATEMATIIKAN JA 

KEMIAN TUNTIOPETTAJAN VALINTA LUKUKAUDEKSI 2017-2018 

 

KHALL § 63 Reisjärven koululautakunta on valinnut kokouksessaan 

27.4.2017 § 24 kohdat 1 ja 2 päätoimisia tuntiopettajia 

lukuvuodeksi 2017-2018. Liite 1.  

 

Reisjärven kunnanhallitus käyttää kuntalain 92 § ja 

hallintosäännön 14 §:n mukaista otto-oikeutta.  

Kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla on 

oikeus ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Koulu-

lautakunnan virkavaali siirtyy kunnanhallituksen käsi-

teltäväksi eivätkä aiemman viranomaisen ratkaisut sido 

millään tavalla kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella 

on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin koululau-

takunnalla on ollut ja se on velvollinen tekemään asi-

assa päätöksen. Päätöksenä voi olla uuden päätöksen te-

keminen, aiemmin tehdyn päätöksen pysyttäminen, kumoa-

minen tai muuttaminen tai asian palauttaminen koululau-

takunnan käsiteltäväksi. Otto-oikeutta on käytetty/kh 

pj./määräajassa 3.5.2017 Koululautakunnan pöytäkirja on 

nähtävillä 8.5.2017.  

Kunnanhallitus tekee koululautakunnan päätöksessä 

24.7.2017 § 24 olevien päätoimisten tuntiopettajien va-

linnat erillisinä päätöksinä.  

 

Tuntiopettajien hakuilmoitus liitteenä 2.  

Päätoimisen matematiikan ja kemian tuntiopettajan teh-

tävään ajalle 1.8.2017-31.7.2018 haki seuraavat 9 hen-

kilöä: 

 

 

 

Hakijoiden pätevyys tehtävään ja työkokemusaika ilmene-

vät liitteestä 3. Hakemukset nähtävillä kokouksessa. 

 

Hallintolain 45 § mukaan henkilövalinnassa todetaan va-

linnan perustelusta, että se voidaan jättää esittämät-

tä, jos päätöksen tekee monijäseninen toimielin. Jos 

päätöksen tekee viranhaltija, henkilövaali on perustel-

tava. 
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OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN KOULULAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN § 24/MATEMATIIKAN JA 

KEMIAN TUNTIOPETTAJAN VALINTA LUKUKAUDEKSI 2017-2018 (jatkoa) 

 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee yhdenvertaisuuslain 

perusteella matematiikan ja kemian tuntiopettajaksi 

ajalle 1.8.2017-31.7.2018 FM Tarja Ajon ja hänen kiel-

täytymisensä varalle FM Ilari Kinnusen. 

 

 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Irma Kinnu-

nen ehdotti, että matematiikan ja kemian tuntiopetta-

jaksi ajalle 1.8.2017-31.7.2018 valitaan Ilari Kinnusen 

ja hänen kieltäytymisensä varalle Tarja Ajon. 

 

 Koska oli tehty valintaehdotus toisesta henkilöstä, pu-

heenjohtaja totesi, että asiasta tulee suorittaa äänes-

tys. Äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyk-

senä.  

Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotusta 

kannatti 6 jäsentä (Teuvo Nyman, Timo Tikkanen, Eila 

Järvelä, Kirsi Muhonen, Markus Muuttola ja Kauko Mänty-

puro) ja Kinnusen ehdotusta Irma Kinnunen. 

  

Kunnanhallitus päätti äänin 6-1 hyväksyä kunnanjohtajan 

ehdotuksen. 
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LAAJAKAISTA KUITUVERKON RAKENTAMINEN REISJÄRVEN KUNTAAN 

 

KHALL § 64 Laajakaista kaikille –hankkeet perustuvat lakiin laaja-

kaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla 

(22.12.2009/1186). Lain tavoitteena on ollut edistää 

nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista haja-

asutusalueilla ja siten turvata monipuoliset viestintä-

palvelut kaikkialla Suomessa. Viestintäviraston teettä-

män markkina-analyysin mukaan ei ole odotettavissa, et-

tä perinteiset teleyritykset rakentaisivat valokuituun 

perustuvan laajakaistaverkon kattavasti koko kunnan 

alueelle. Laajakaistalain mukaisen tuen kohteena on no-

peiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan 

viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hanke-

alueen loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten 

viestintäpaleluiden tarjonta viestintäverkkoon liitty-

ville loppukäyttäjille. Tuki koskee sellaisia alueita, 

jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien 

markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tar-

jonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.  
 

EU-ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan ra-

hoittaa Maaseuturahastosta. Kyläverkkotukea voidaan 

myöntää pääsääntöisesti harvaan asutuille ja ydinmaa-

seutualueille sekä taajamien ulkopuolisiin investoin 

teihin asumisen, työn tekemisen ja yrittämisen edelly-

tysten parantamiseksi. Maaseutualueiden taajamien ra-

kentamiseksi tukea voidaan saada erityisedellytyksin. 

Kyläverkkohankkeiden rahoitusrakenne on, että julkinen 

tuki on aina 70% (EU+valtion lisäksi kunta tai muu jul-

kinen osuus 0-20%), yksityinen on aina 30%. Laajakais-

talakiin (1186/2009) perustuen lisäksi pyritään hake-

maan kyläverkkotukea.  
 

Maakuntien liitot ovat laatineet ohjelmat niistä haja-

asutusalueiden hankkeista, joihin valtioneuvoston peri-

aatepäätöksen mukaisesti käytetään julkista tukea. Täl-

lä hetkellä haettavissa on tukea hankkeesta Nopea laa-

jakaista, johon myös Reisjärvellä on rahoitusmahdolli-

suus.  Nyt haettavana olevissa tukipäätöksissä noudate-

taan 10 % kuntamaksuosuutta. Kuitenkin siten, että 

päällekkäistä tukea ei voi hakea eikä saada. 
 

Pääsääntöinen hanketuki laajakaistarakentamiseen on to-

teutettu Viestintäviraston kautta ja se perustuu lain-

säädäntöön. Kunnan osuus rakentamisen kustannuksista on 

Viestintäviraston päätöksen mukaan, joko 8, 22 tai 33 

prosenttia. Reisjärven kunta kuuluu 33 %:n maksuluok-

kaan. Julkinen tuki maksetaan hankkeen toteuttaville 

teleyrityksille. Tuki haetaan Viestintävirastolta run-

koverkon rakentamiseen. Kustannukset jakaantuvat siten, 

että valtio maksaa 33%, kunta 33 % ja hankkeen toteut-

tava teleyritys 34 % tukikelpoisista kustannuksista.  
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LAAJAKAISTA KUITUVERKON RAKENTAMINEN REISJÄRVEN KUNTAAN (JATKOA) 

 

Laajakaistahankkeeseen voidaan myöntää em. laissa tar-

koitettua valtiontukea vain, jos hakija sitoutuu: 

1. tarjoamaan tuen avulla rakennettuja verkko- ja vies-
tintäpalveluita taikka niitä vastaavia palveluita vä-

hintään kymmenen vuoden ajan tuen viimeisen erän mak-

samisesta lukien, 

2. luovuttamaan kymmenen vuoden ajan tuen viimeisen erän 
maksamisesta muille teleyrityksille käyttöoikeuden 

tuen avulla rakennettuun viestintäverkkoon, 

3. julkaisemaan kymmenen vuoden ajan tuen viimeisen erän 
maksamisesta lukien palvelun toimitusehdot ja muut 

käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuden kannalta merki-

tykselliset tiedot. 

 

Reisjärven kunta on selvittänyt laajakaistarakentamisen 

vaihtoehtoja vuoden 2016 ajan ja päätynyt hankkimaan 

kunnanhallituksen päätöksellä/13.12.2016 esiselvityksen 

PyhäNet Oy:ltä Reisjärven kunnan hankealueesta ja mah-

dollisista rakentamiskustannuksista. Samanaikaisesti 

esiselvityksen kanssa, ovat kuntalaiset voineet ilmoit-

taa kiinnostuksensa laajakaistahanketta kohtaan kunnan 

kotisivuilla. Esiselvityksen perusteella PyhäNet Oy on 

tehnyt suunnitelman laajakaistarakentamisen kustannus-

arviosta. Tämä ja alustavasta tieto Reisjärven kylien 

kiinnostuksesta hankkia laajakaistaliittymä, esitellään 

kunnanhallitukselle kokouksen yhteydessä.  

 

Kunnanhallituksen myönteisen päätöksen jälkeen, PyhäNet 

Oy pystyy aloittamaan myynti- ja markkinointitoimenpi-

teet ja liittymäkohtaisen kartoituksen. Toteuttamisvai-

heessa, kunnan on hyväksyttävä toteuttamiskelpoinen 

hankehakemus ja suunnitelma hankkeen rakentamisaikatau-

lusta eri vuosille kyläkunnittain. Kunnan on myös teh-

tävä päätökset kunnan sitoutumisesta ja sopimuksista 

hankeoperaattoriin (osakkuus PyhäNet Oy:ssä). Yritys on 

rakentanut laajakaistaverkkoa jo Pyhäjärven ja Haapa-

järven kaupunkien ja Kärsämäen kunnan alueella. Raken-

tamisen toteutumisen yhteydessä kunnat ovat liittyneet 

PyhäNet Oy:hyn ja osakkuus on jakaantunut kuntaraha-

osuuden mukaisesti. Tällä turvataan oman kunnan alueel-

le rakennettavan verkon tukikelpoiset rakentamiskustan-

nukset jatkossakin. Vaihtoehtona ja osarahoitusmuotona 

on omavelkaisen takauksen antaminen yhtiön pitkäaikai-

selle lainoitukselle. Reisjärven kunnan taloudellinen 

sitoutuminen hankkeeseen tulee ajankohtaiseksi kunnan 

hankkeen toteuttamisvaiheessa.  

Mahdolliset hankeoperaattorin Reisjärven kunnan alueen 

rakentamiseen liittyvät lainojen takaukset ja osakkuus 

PyhäNET Oy:ssä, tuodaan erikseen valtuuston päätettä-

väksi.  
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LAAJAKAISTA KUITUVERKON RAKENTAMINEN REISJÄRVEN KUNTAAN (JATKOA) 

 

Reisjärven kunnan laajakaistahankkeessa voidaan edetä 

kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa 

selvitetään Levonperän alueen todelliset liittyjät. Le-

vonperän alueen toteuttaminen liitetään nyt meneillään 

olevaan PyhäNet Oy:n hallinnoimaan Haapajärven alueen 

hankkeeseen ja se on toteutettavissa jo vuoden 2017 ai-

kana.  

 

Toisessa vaiheessa selvitetään muiden kylien laajakais-

tarakentamisen tarve, haetaan rahoitus kunnan alueen 

omalle hankkeelle ja hyväksytään hankkeen rahoitussuun-

nitelma ja toteutusaikataulu. 

 

Levonperä-Tuomiperä   2017 

 

Räisälänmäki-Puskaperä  2018 

Keskusta 1 (Sievin puoli) 

Leppälahti-Kiljanranta 

Paavolanmäki 

Kangaskylä-Lokkiperä 

Aholanmäki-Metsäperä 

 

Keskusta 2 (Pihtiputaan puoli) 2019 

Kinnulanranta-Mäntyperä 

Penttimäki-Köyhänperä 

Kalaja-Jäppiperä 

Lestijärventie 

 

Jokaisen rakennettavan alueen toteuttaminen edellyttää 

riittävää tilauskantaa ja myönteistä rahoituspäätöstä 

tukihakemukselle. Liittyjiä tulee olla yli 50 % talouk-

sista/ rakennettava kylä. 

 

Alustavassa laajakaistarakentamisen suunnitelmassa, jo-

ka sisältää edellä mainitut alueen vuosille 2017-2019, 

Reisjärven kunnan osuus on maksimissaan seuraava. Ra-

kentamiskustannukset 80% penetraatiolla (peitto-

osuuksilla talouksista) ovat yhteensä 2,75 m€, joista 

tukikelpoista osuutta on 2,29m€. Näihin kustannuksiin 

tukea voidaan hakea, joko Maaseuturahaston tai Viestin-

täviraston hankkeesta. Maaseuturahaston tuella kunnan 

osuus olisi 10% tukikelpoisesta, eli n. 229.000€. Vaih-

toehtoinen ja todennäköinen tuki on viestintävirastosta 

saatava tuki 33%, jossa kunnan osuudeksi jää 33%, joka 

tarkoittaisi n. 755.000€ osuutta. Toteutumiskustannus-

ten jäädessä vähäisemmäksi, kustannusten ja kunnan mak-

suosuus jäävät alhaisemmaksi.  
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LAAJAKAISTA KUITUVERKON RAKENTAMINEN REISJÄRVEN KUNTAAN (JATKOA) 

 

Levonperän hankkeelle on saatu alustava rahoituspäätös 

Maaseuturahaston tuesta, jolloin Reisjärven kunnan kus-

tannusosuus 80 %:n toteutumisasteella on n. 186.000 eu-

roa ja maksuosuus 10 % eli 18.600 euroa kustannuksista.  

Lopulliset kustannukset peritään kunnalta toteutetun 

runkoverkkorakentamisen mukaisesti. 

 

Reisjärven liittymämarkkinointiin tullaan toteuttamaan 

seuraavia periaatteita. Liittymän kampanjahinta on 800 

euroa, sisältäen enintään 300 m tilaajayhteyden runko-

verkosta kiinteistöön. Lähtökohtaisesti liittymän osta-

ja sitoutuu myös käyttämään liittymää ja liittyjältä 

peritään normaali kuukausittainen hinnaston mukainen 

käyttömaksu tai ainakin myöhemmin määriteltävä vuosi-

maksu. 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200 

 

 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että  

 

1. Reisjärven kunta tekee periaatepäätöksen laajakaista-
verkon rakentamisen aloittamisesta verkkosuunnitelman 

mukaisesti vuosien 2017-2019 aikana Reisjärven kunnan 

alueella, erillisellä hankehakemuksella. 

 

2. valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan 
hankkeen laajakaistarakentamisesta Reisjärvellä ra-

kentamisaikataulun, kustannusarvion ja suunnitelman 

mukaisesti. 

 

3. valtuusto hyväksyy hankerahoituksen toteutumisen mak-
simissaan 755.000 euron suuruisena 80 %:n osuudella 

vuosina 2017-2019 hankkeille, kun rakentamisen edel-

lytykset täyttyvät. Kyseisille vuosille lisätään in-

vestointiosaan määrärahaa seuraavasti: vuodelle 2017 

19.000 euroa ja vuosille 2018 370.000 euroa ja 2019 

370.000 euroa. Määrärahat katetaan lainanotolla. 

 

4. kunta sitoutuu vastaamaan Reisjärvelle rakennettavas-
ta laajakaistarakentamisesta erikseen valtuuston hy-

väksyminen ehtojen mukaiseksi tarvittavasta laaja-

kaistarakentamisen lainarahoituksesta, takauksesta 

tai kuntaosuudesta yhtiössä. 
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LAAJAKAISTA KUITUVERKON RAKENTAMINEN REISJÄRVEN KUNTAAN (JATKOA) 

 

5. valtuusto toteaa, että rakentamisen edellytyksenä on, 
että rakentaminen perustuu laajakaistarakentamisesta 

tehtyyn verkkoselvitykseen, ja että rakennettavalla 

alueella/kylässä on vähintään 50 % talouksista tai 

yrityksen toimipisteistä tehnyt sitovan tilauksen 

laajakaistaliittymästä, ja rahoituspäätös on myöntei-

nen. 

 

6. valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen toteuttamaan 
hankkeen, jossa Reisjärven kunta hyväksyy laajakais-

tarakentamisen Levonperän – Tuomiperän alueella ja 

sitoutuu vastaamaan Haapajärven kaupungin hankkeessa 

Reisjärven kunnan puoleisesta rakentamisesta Maaseu-

turahoituksen hyväksytyn hankkeen kustannusarvion ja 

rahoitusosuuden mukaisesti, jos laajakaistarakentami-

sen edellytykset kohdan 5 mukaisesti täyttyvät. Hanke 

aloitetaan vuonna 2017.  

 

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, Kauko Mäntypu-

ro ehdotti Kirsi Muhosen kannattamana, että kohtien 1-6 

lisäksi valtuustolle ehdotetaan, että 

7. kunta osallistuu liittymäkustannuksiin 200 eurol-
la/liittyvä kiinteistö ja näin ollen liittymän kampan-

jahinta on 600 euroa, sisältäen enintään 300 m tilaa-

jayhteyden runkoverkosta kiinteistöön. Lähtökohtai-

sesti liittymän ostaja sitoutuu myös käyttämään liit-

tymää ja liittyjältä peritään normaali kuukausittai-

nen hinnaston mukainen käyttömaksu tai ainakin myö-

hemmin määriteltävä vuosimaksu. 

 

Puheenjohtaja tiedusteltuaan totesi kunnanhallituksen 

yksimielisesti Mäntypuron ehdottamasta lisäyksestä. 

 

Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kun-

nanjohtajan ehdotuksen.   
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JOKI ICT OY:N VANHAN OSAKASSOPIMUKSEN LAKKAUTTAMINEN 

 

KHALL § 65 Joki ICT Oy (aiempi nimi PVP Oy) on yhtiökokouksen 

26.2.2016 päätöksen mukaisesti hankkinut Arvo Invest 

Nordic Oy:n omistamat osakkeet (8577 kpl eli 51 % koko 

yhtiön osakekannasta) yhtiölle. Tämän myötä yhtiö muut-

tui 17 kunnan 100-prosenttisesti omistamaksi.  

 

 3.3.2017 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kunta-

kokouksessa oli 11 omistajakunnan edustus. Kaavaillun 

uuden osakassopimuksen todettiin sisältävän monelta 

osin itsestäänselvyyksiä sekä jo yhtiöjärjestyksessä 

ja/tai osakeyhtiölaissa määrättyjä asioita. 

 

 Kuntakokous ehdottaa päätöksentekoa varten seuraavaa: 

Yhtiön vanha osakassopimus ei enää vastaa nykyistä 

omistuspohjaa ja se voidaan näin ollen lakkaut-

taa/mitätöidä. Tilalle ei kuitenkaan solmita uutta osa-

kassopimusta, vaan jatkossa toimitaan yhtiöjärjestyksen 

ja osakeyhtiölain määräämällä tavalla. 

 

 Liitteenä 4 sopimus osakassopimuksen lakkauttamisesta 

ja liitteenä 5 Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestys. 

 

 Valmistelija: hallintosihteeri p. 0403008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen 

sopimuksen osakassopimuksen lakkauttamisesta. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO 

 

KHALL § 66 Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on 24.4.2017 tehnyt 

esityksen sote- ja maakuntauudistuksen Pohjois-

Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimikunnan kokoonpa-

nosta.  

 Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää käynnistämään väliai-

kaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon hyväksymisme-

nettelyn ja toimittamaan päätöksestä pöytäkirjanotteen 

liiton kirjaamoon 15.6.2017 mennessä. 

 

 Pohjois-Pohjanmaan liiton kirje ja pöytäkirjanote liit-

teenä 6. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan Pohjois-

Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen 

kokoonpanon. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että val-

mistelutoimielimen on kuultava peruspalvelukuntayhtymä 

Selänteen yhteistoiminta-aluetta ja sen jäsenkuntia 

aluetta koskevissa soteratkaisuissa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 

 

KHALL § 67 Maakuntahallitus on 18.1.2016 päättänyt Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntakaavan uudistamisen kolmannen vaiheen (3. VMKK) 

vireilletulosta. Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa käsi-

tellään maakunnan alueiden käyttöä seuraavien teemojen 

osalta:  

- Pohjavesi- ja kiviainesalueet  

- Mineraalipotentiaali- ja kaivosalueet  

- Oulun seudun liikenne ja maankäyttö  

- Tuulivoima-alueiden tarkistukset  

- Vaalan ja Himangan kaavamerkintöjen tarkistukset  

- Muut maakuntakaavamerkintöjen päivitykset  

 

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos on maan-

käyttö- ja rakennuslain 62 § ja MRA 30 § mukaisesti julki-

sesti nähtävillä 10.4.–12.5.2017. Kaava-aineistoon on teh-

ty maakuntahallituksen päätöksen (20.3.2017 § 56) mukaiset 

tekniset tarkistukset 31.3.2017. Valmisteluaineistoon voi 

tutustua Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilla. Lausun-

topyyntö liitteenä 7. 

 

Maakuntakaavan 3. vaiheen tavoitteet:  

- Tarkistetaan pohjavesi-, kiviaines-, ja harjualueiden 

merkinnät Poski hankkeen selvitysten perusteella. 

- Osoitetaan tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat 

alueet toteutus- ja suunnittelutilanteen sekä yhteisvaiku-

tusselvitysten perusteella.  

- Tarkistetaan pääsähköjohtojen merkinnät ja osoitetaan 

myös tuulivoimakeskittymien tärkeimmät liitäntäyhteydet 

verkkoon.  

- Osoitetaan keskitetyt jätevesipuhdistamot.  

- Osoitetaan mineraalipotentiaaliset alueet ja olemassa 

olevat kaivokset.  

- Päivitetään Oulun seudun liikennejärjestelmää ja keskus-

verkkoa koskevat määräykset.  

- Tarkistetaan 1. vmkk:ssa vahvistettuja kaupan suuryksi-

köiden merkintöjä ja määräyksiä MRL:n muutosten mukaises-

ti.  

- Päivitetään 1. vmkk:n turvetuotantosoiden ja luonnonar-

vosoiden merkinnät toteutuneen tilanteen mukaisesti. - 

Osoitetaan seudullisesti merkittävät vireillä olevat bio-

energiahankkeiden alueet.  

- otetaan huomioon porotalouden toimintaedellytykset muus-

sa maankäytön suunnittelussa.  

- Osoitetaan uutena puolustusvoimien käytössä olevat len-

toliikenteen varalaskupaikat suoja-alueineen.  

- Vaalan ja Himangan kuntien osalta maakuntakaavojen mer-

kintöjen tarkistamiset.  
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LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA (jatkoa) 

 

Kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus toteaa lausuntonaan 

seuraavaa: 

 

 Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistuksen 3. vaihemaa-

kuntakaavaluonnoksen tausta-aineistot on hyvin ja selkeäs-

ti laadittu. Reisjärven osalta maakuntakaavassa on merkin-

töjä mineraalivaroja koskevista alueista, pohjavesialueis-

ta ja luonnonsuojelualueista. 

 

 Reisjärven kunnalla ei ole huomautettavaa 3. vaihemaakun-

takaavaluonnokseen. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KOMMENTTIPYYNTÖ: ALUSTAVAT LUONNOKSET SOTE-PALVELUVERKOKSI  

 

KHALL § 68 Oheismateriaali: Kommenttipyyntö liitteineen  

 

PoPSTer-hanke pyytää kirjallisia kommenttejanne alusta-

vasta luonnoksesta Pohjois-Pohjanmaan sote-palvelu-

verkoksi. PoPSTer-hankkeessa valmisteltua esitystä on 

käsitelty hankkeen poliittisessa ohjausryhmässä 

26.4.2017 ja johtoryhmässä 19.4.2017.  

Kirjalliset tiiviit kommentit pyydetään toimittamaan 

12.5.2017. Kannanotto on toimitettu PoPSTer -hankkeen 

projektipäällikkö Kirsi Paasovaaralle 12.5.2017. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 8 mukaisen 

kannanoton.  

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SUOSTUMUS VESIJÄTTÖMÄÄN LUNASTAMISEEN JAKOKUNNALTA SEKÄ VANHAN RANTASAUNAN 

MYYMINEN MARKO NIEMELLE 

 

KHALL § 69 Kunta on vuokrannut 18.6.2012 lukien Marko Niemelle 

käyttö- ja hallintaoikeuden tilaan Puistoaho 7:72 ja 

siihen liittyviin yhteisiin maa- ja vesialueisiin (ja-

kokunnan alueisiin) sekä vesijättömaalla sijaitsevan 

rantasaunan käyttöoikeuden. Vuokrasopimus liitteenä 10.  

 

 Marko Niemi on jättänyt liitteen 9 (1.5.2017) mukaisen 

hakemuksen kunnan suostumukseen vesijättömaan lunasta-

miseen Jakokunnalta ja kertonut haluavansa ostaa kun-

nalta vuokraamansa saunarakennuksen. Ko. saunarakennus 

on ollut vuokrasopimuksen alussa lähes purkukuntoinen 

ja Niemi on omalla kustannuksellaan kunnostanut raken-

nuksen. Alkuperäisessä kunnossa olleen saunarakennuksen 

hinnaksi tekninen johtaja Sami Puputti on arvioinut 

500.00 euroa. Niemi on valmis jatkamaan korvauksetta 

vuokrasopimuksessa muut ehdot -kohdassa mainittuja kun-

nossapito ja hoitotöitä. 

 

 Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 

1. antaa Marko Niemelle suostumuksen tilan Puistoaho 

7:72 edustalla sijaitsevan vesijättömaan lunastami-

seen Jakokunnalta  

2. myydä Marko Niemelle vesijättömaalla sijaitsevan sau-

narakennuksen 500,00 euron kauppahintaan ja samalla 

vuokrasopimus lakkautetaan 

3. antaa Niemelle käyttöoikeuden tilan Puistoaho 7:72 

kulmassa sijaitsevaan katualueeseen 

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, Markus 

Muuttola ehdotti Kauko Mäntypuron kannattamana, että 

asia jätetään pöydälle ja palautetaan uudelleen valmis-

teltavaksi. Puheenjohtaja tiedusteltuaan totesi kunnan-

hallituksen yksimieliseksi ajan jättämisestä pöydälle. 
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SALAINEN, JULKL 24 § KOHTA 20 

 

KHALL 16.5.2017 § 70 

 

 

 

Säilytetään toisaalla. 

 

 

 

Päivi Rossi 

Hallintosihteeri 
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SALAINEN, JULKL 24 § KOHT. 20 

 

 

 

KHALL 16.5.2017 § 71 

 

Säilytetään toisaalla. 

 

 

 

Päivi Rossi 

Hallintosihteeri 

 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   16.5.2017  133 18 

 

 

 

 

TALOUSARVION TOTEUMINEN 31.3.2017 

 

KHALL § 72 Talousarvion käyttötalousosan toteutumisvertailu osoit-

taa, että talousarvio on toteutunut maaliskuun loppuun 

mennessä 24,22 %.sti. Liitteinä 11 on käyttötalousosan, 

investointiosan sekä tuloslaskelman toteutumisvertailut 

31.3.2017. Käyttötalousosaan ja tuloslaskelmaan on li-

sätty lomarahajaksotus sekä eliminoitu lomituspalve-

luille liikaa maksettu Mela:n korvausosuus.  

 

 Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen käyttöta-

lousosan, investointiosan ja tuloslaskelman toteutumis-

vertailut 31.3.2017. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 

 

KHALL § 73  

 Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätök-

set: 

 Yleispäätökset: § 6, 7 

Poissaolopäätökset: § 21–48 

  

 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhalti-

japäätökset: 

 Asuntojen vuokraukset: § 12, 13 

 

 

 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viran-

haltijapäätökset: § 20-23 

 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asi-

oissa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 

 

KHALL § 74 Aluehallintoviraston päätös 13.4.2017. Pohjois-

Pohjanmaan aluehallintovirasto on päättänyt olla myön-

tämättä Reisjärven kunnalle valtionavustusta etsivään 

nuorisotyöhön. 

 Kunnan oikaisuvaatimus päätökseen 3.5.2017. 

 

 Pyhäjärven kaupunki 

- Maaseutulautakunnan kokousptk 2.5.2017, 2/17 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä 

- Hallituksen kokousptk 25.4.2017, 4/17 

Ppky Selänne 

- Kuntayhtymähallituksen kokouskutsu 18.5.2017, 5/17 

 Keski-Pohjanmaan liitto 

- Maakuntavaltuuston kokousptk 27.4.2017, 1/17 

- Maakuntahallituksen kokousptk 24.4.2017, 4/17 

Ylivieskan kaupunki 

- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokousptk 

10.4.2017, 3/17 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedok-

seen. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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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.
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