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ERON MYÖNTÄMINEN VALTUUSTON VARAJÄSENEN, VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN 
JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENEN LUOTTAMUSTOIMISTA SEKÄ UUSIEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENEN VA-
LINTA 
 
KHALL § 170 Riina Kiiskilä pyytää eroa Suomen Keskusta r.p.:n valtuuston varajäsenen, vapaa- 
14.10.2019 aikalautakunnan varapuheenjohtajan ja teknisen lautakunnan jäsenen luottamus-

toimista paikkakunnalta poismuuton vuoksi 1.10.2019 alkaen. 
  

Kuntalain 71 §:n (yleinen vaalikelpoisuus) 1 kohdan mukaan vaalikelpoinen kun-
nan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 

 
 Kuntalain 78 §:n (vaalikelpoisuuden menettäminen) ensimmäinen momentti kuu-

luu: ”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimite-
lin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee val-
tuuston.”  

 
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos vara-
valtuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskus-
vaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia vara-
valtuutettuja kuntain 17 §:n mukaisesti. Varavaltuutetut määräytyvät kuntavaali-
tuloksen mukaisesti. Jos asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan vara-
valtuutetut loppuvat eikä kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi, määrä 
jää vajaaksi. 

  
Kunnanhallitus sekä viranomaistalautakunta ovat sellaisia kunnallisia toimielimiä, 
joihin sovelletaan tasa-arvolain 4 a §:n määräyksiä. Tasa-arvolain mukaan kunnal-
lisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee olla jäseninä ja varajäse-
ninä sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muita johdu.  

 
Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto 

1. myöntää Riina Kiiskilälle eron vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajuu-
desta sekä teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja valitsee tilalle uudet jäsenet 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2018-2021. 

2. toteaa Riina Kiiskilän luottamustoimen varavaltuutettuna päättyvän  
3. toteaa, että Suomen Keskusta r.p.:n varavaltuutettujen määrä on vajaa, joten 

pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei 
tehdä. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

   
  Mikko Kinnunen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.05. 
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LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI JULKISEN HALLINNON TIEDONHALLINTALAUTAKUNNASTA 
 
KHALL § 171  Valtiovarainministeriö on 24.9.2019 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtioneu-- 
14.10.2019 voston asetukseksi julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta. Lausunto tulee 

antaa viimeistään 5.11.2019 lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. 
 

Lausuntopyynnön taustalla on julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevan lainsää-
dännön uudistuminen. Julkisen hallinnon tiedonhallintalaki (906/2019) tulee voi-
maan 1.1.2020 alkaen. Tiedonhallintalain tarkoituksena on varmistaa viranomais-
ten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta ja tietoturvallinen käsit-
tely. Lisäksi lailla mahdollistetaan tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntä-
minen sekä edistetään tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.  

 
Tiedonhallintalaissa on säädetty tiedonhallintalautakunnasta, joka 
- toimisi valtiovarainministeriön yhteydessä itsenäisenä viranomaisena 
- olisi valtioneuvoston nimittämä neljäksi vuodeksi kerrallaan 
- olisi monialainen asiantuntijaviranomainen ja toimisi verkostomaisesti tiedon-

hallintalain tavoitteiden ja vaatimusten edistämiseksi. 

Tiedonhallintalautakunnan toiminta perustuisi lautakunnan hyväksymään vuosit-
taiseen toimintasuunnitelmaan sekä tiedonhallintalaissa tarkoitettuun arviointi-
suunnitelmaan. Lautakunnalla olisi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seit-
semän muuta jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan 
kokoonpano koostuisi tiedonhallintayksikköjen asiantuntijoista, jotka edustaisivat 
tiedonhallinnan eri osa-alueita. Tarkoituksena olisi, että lautakunnan jäsenistä yksi 
asiantuntija olisi tilastoinnin osa-alueelta ja kaksi asiantuntijaa muilta asiantunti-
juuden osa-alueilta edustaen erityisesti valtion ja kuntien tiedonhallintayksiköitä. 
Lautakunnan toiminta vaikuttaisi suoraan valtion virastoihin ja laitoksiin sekä kun-
tiin ja kuntayhtymiin.  

  
Lautakunnan jäseniltä edellytettäisiin tieteellistä tai käytännössä osoitettua pe-
rehtyneisyyttä vähintään yhteen seuraavista tiedonhallintalaissa säädetyistä asi-
antuntemuksen osa-alueista: 

- julkisen hallinnon tietoturvallisuudesta 
- tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuudesta 
- tilastoinnista tai tietoaineistojen tiedonhallinnasta.  

Lisäksi lautakunnan jäsenillä olisi oltava palvelussuhde tiedonhallintalaissa tarkoi-
tettuun tiedonhallintayksikköön tai siinä toimivaan viranomaiseen. Lautakunnalla 
olisi mahdollisuus kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita kuultavaksi lautakunnan 
käsiteltävänä olevista asioista.  

 
Lausunto liitteenä 1 

 
Valmistelija: vs. kunnanjohtaja 044 3008 505 

 
Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA VUOSILLE 
2020-2022 
 
KHALL § 172 Pohjois-Pohjanmaan liitto on 17.9.2019 lähettänyt jäsenkunnille tiedoksi ja lausun- 
14.10.2019 toa varten talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2020–2022. Liitto 

pyytää näkemyksiä asetetuista strategisista linjauksista ja tavoitteista, toiminnalle 
asetetuista tavoitteista sekä talous- ja toimintasuunnitelman muusta sisällöstä. 
Lausunto tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liiton kirjaamoon viimeistään 
15.10.2019 mennessä. 

   
Liiton toiminnan strategisissa linjauksissa ja tavoitteissa korostuvat kasvu, kilpailu-
kyky ja kansainvälisyys, maakunnan vetovoima, sähköisten palveluiden saavutetta-
vuus ja digiosaamisen kehittäminen sekä sisäinen uudistuminen.  

 
Reisjärven kunta antaa Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitel-
maan 2020-2022 liitteen 2 mukaisen lausunnon. 
 
Valmistelija: vs. kunnanjohtaja 044 3008 505 

 
Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus antaa Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuun-

nitelmaan 2020-2022 liitteenä olevan lausunnon. 
 
 Puheenjohtajan avattua keskustelun, Mikko Kinnunen esitti Jouni Tillin kannatta-

mana, että lausuntoon lisätään koulutusta ja jatkuvaa oppimista korostava näkö-
kulma. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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HAKEMUS LIITTYMISMAKSUN ALENTAMISEEN – FYSIOTERAPIA JONNA KY 
 
 
KHALL § 173  Fysioterapia Jonna Ky hakee 2.10.2019 lähetetyllä hakemuksella 50 %:n tukea lii- 
14.10.2019 ketilan kaukolämpö- ja viemäriliittymien liittymismaksuihin.  

 
Reisjärven kuntastrategian (kvalt 30.1.2019 § 5) yhtenä strategisena päämääränä 
on elinkeinojen ja yritystoiminnan edistäminen. Päämäärän saavuttamiseksi 
kunta tukee yritysten toimintaympäristön ja -edellytysten kehitystä paikallisesti. 
Kunnan elinkeinostrategiaan 2015-2024 kirjattujen toimintalinjausten mukaan 
kunta voi tukea uutta yritysrakentamista antamalla alennuksia kunnallisteknisistä 
liittymismaksuista. 
 
Hallintosäännön (18.12.2012) 78 § mukaan maksujen huojennuksista päättää 
kunnanhallitus. 
 
Hakemus oheismateriaalina. 
 

  Valmistelija: vs. kunnanjohtaja 040 3008 505 
 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää hakemuksen mukaisesti Fysioterapia Jonna 
Ky:lle 50 %:n alennuksen liiketilan kaukolämpö- ja viemäriliittymien liittymismak-
suihin. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.10.2019  272 5 
 
 
HAKEMUS LIITTYMISMAKSUN ALENTAMISEEN - ÄNÄKKÄLÄN TERÄS OY JA J. MUHONEN OY 
 

 
KHALL § 174  Änäkkälän Teräs Oy ja J. Muhonen Oy hakevat 27.9.2019 lähetetyllä hakemuksella 
14.10.2019 50 %:n tukea kiinteistön kaukolämpöliittymän liittymismaksuun.  

 
Reisjärven kuntastrategian (kvalt 30.1.2019 § 5) yhtenä strategisena päämääränä 
on elinkeinojen ja yritystoiminnan edistäminen. Päämäärän saavuttamiseksi 
kunta tukee yritysten toimintaympäristön ja -edellytysten kehitystä paikallisesti. 
Kunnan elinkeinostrategiaan 2015-2024 kirjattujen toimintalinjausten mukaan 
kunta voi tukea uutta yritysrakentamista antamalla alennuksia kunnallisteknisistä 
liittymismaksuista. 
 
Hallintosäännön (18.12.2012) 78 § mukaan maksujen huojennuksista päättää 
kunnanhallitus. 
 
Hakemus oheismateriaalina. 
 

  Valmistelija: vs. kunnanjohtaja 040 3008 505 
 

vs. Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää hakemuksen mukaisesti Änäkkälän Teräs Oy:lle 
ja J. Muhonen Oy:lle 50 %:n alennuksen liiketilan kaukolämpöliittymän liittymis-
maksuun. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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HAKEMUS LIITTYMISMAKSUN ALENTAMISEEN – NY-TEK OY 
 

 
KHALL § 175  NY-TEK Oy hakee 3.10.2019 lähetetyllä hakemuksella 50 %:n huojennusta teolli- 
14.10.2019 suuskiinteistön kaukolämpöliittymän liittymismaksuun.  

 
Valtuusto on 19.10.2016 § 54 hyväksynyt kunnan ja NY-TEK Oy:n välisen lunastus-
sopimuksen ja 27.2.2018 § 8 lunastussopimuksen liitteen. Sopimuksen 2.4 kohdan 
mukaan kunta vastaa siitä, että teollisuushalli on mahdollista liittää kunnan kau-
kolämpöverkostoon ja siitä syntyvistä rakennuskustannuksista. Lisäksi yritys huo-
lehtii kaikista määräalalla olevista rakennuksen käyttöön liittyvistä kustannuk-
sista, kuten lämmitys sekä vesi- ja jätevesi. Sopimuksen mukaan yrityksellä on 
mahdollisuus hakea liittymismaksuun alennusta kunnan elinkeinostrategian mu-
kaisesti. 
 
Reisjärven kuntastrategian (kvalt 30.1.2019 § 5) yhtenä strategisena päämääränä 
on elinkeinojen ja yritystoiminnan edistäminen. Päämäärän saavuttamiseksi 
kunta tukee yritysten toimintaympäristön ja -edellytysten kehitystä paikallisesti. 
Kunnan elinkeinostrategiaan 2015-2024 kirjattujen toimintalinjausten mukaan 
kunta voi tukea uutta yritysrakentamista esimerkiksi antamalla alennuksia kunnal-
listeknisistä liittymismaksuista. 
 
Hallintosäännön (18.12.2012) 78 § mukaan maksujen huojennuksista päättää 
kunnanhallitus. 
 
Hakemus oheismateriaalina. 
 

  Valmistelija: vs. kunnanjohtaja 040 3008 505 
 

vs. Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää NY-TEK Oy:lle 50 %:n alennuksen teollisuuskiin-
teistön kaukolämpöliittymän liittymismaksuun, joka huomioidaan kunnan ja NY-
TEK Oy:n välisessä lunastussopimuksessa.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN 01.01.2020 ALKAEN 
 
Vapltk § 20 Kirjastotoimenjohtajan virka on ollut täyttämättä 01.08.2018 alkaen. Määräaikai-

sena kirjastotoimenjohtajana toimi 31.12.2018 saakka toinen kirjastovirkailijoista. 
Tämän jälkeen hänet palkattiin vuodeksi 2019 väliaikaiseen kirjastonjohtajan vir-
kaan. 

Sivjoht Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hakee kunnanhallitukselta lupaa kokoaikaisen kir-
jastotoimen-johtajan viran täyttämiseen 01.01.2020 alkaen. 

  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
KHALL § 176 
14.10.2019 
Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan vapaa-aikalautakunnan esityksen 

mukaisesti. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta  3.10.2019  66 64 
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TÄYTTÖLUPA KOULUKURAATTORIN TOIMEEN 
 
Kasv. ja koultk § 64 Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaan avattaviin virkoihin ja 

toimiin on haettava täyttölupa. Koulutoimessa on hyvin tarkasti katsottu keväällä 
2019, millä resurssilla selviämme lakisääteisistä tehtävistä. Kuraattorin tehtävä on 
yksi näistä lakisääteisistä tehtävistä. Tällä hetkellä myymme virasta yhden päivän 
Haapajärvelle Jedulle. 
 
Reisjärvellä koululautakunta haki viralle perustamislupaa 26.9.2011. Valtuustossa 
todettiin, että viran perustamista ei tarvita, vaan se voidaan täyttää toimena. Kou-
lukuraattorin toimeen saatiin määräraha valtuuston kokouksessa 20.12.2011 ja 
tehtävä saatiin täytettyä vuonna 2012. Pätevyysvaatimuksena tuolloin oli korkea-
koulututkinto. 
 
Koulukuraattorin kelpoisuusehdot kirjattiin lakiin ensimmäisen kerran 1.8.2014. 
Yleensä kelpoisuusvaatimuksissa viitataan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä an-
nettuun lakiin (817/2015) 8§:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon 
suorittaneeseen henkilöön tai henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja 
suoritettuna sosiaalialan aineopinnot. 
 
Kuraattorin virkaa on hoidettu kaksi vuotta sijaisuutena. Vakituisen työntekijän 
lakisääteisestä virkavapaasta on vielä yksi vuosi jäljellä. Nykyinen sijainen ei enää 
saa virkavapaata omasta työstään. Näin ollen virka tulisi laittaa julkisesti auki. 
 
Reisjärven kuraattori on ollut vastaava kuraattori ja hänen työpanostaan tältä osin 
on myyty myös Haapajärven kaupungille.  

 
Sivj/reht   Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttö- 

lupaa koulukuraattorin määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020. 
  

Päätös:  Hyväksyttiin.  
KHALL § 177 
14.10.2019 
Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan koulukuraattorin määräaikaiseen 

toimeen ajalle 1.1.2020 – 31.12.2020. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KIINTEISTÖ OY REISJÄRVEN TEOLLISUUSHALLIT HALLITUKSEN JÄSENEN EROILMOITUS 
 
KHALL § 178 Kuntalain 47 § mukaan kunnan tytäryhteisön toiminnasta huolehditaan kunnan 
14.10.2019 omistajaohjauksella. Reisjärven kunnan hallintosäännön mukaan toimintaa ohja-

taan hallintosäännön ohella konserniohjeella. Kunnan hallintosääntöön ja konser-
niohjeeseen ei ole kirjattu erillistä konserniohjauksesta vastaavaa toimielintä, jo-
ten tytäryhteisön hallituksen nimittämisestä päättää kunnanhallitus. 

 
Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit on kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. 
Kunnanhallitus on 31.5.2018 § 79 nimennyt Kiinteistö Oy Teollisuushallit -yhtiön 
hallitukseen Sami Puputin puheenjohtajaksi. Sami Puputti on ilmoittanut yhtiön 
hallitukselle 9.10.2019 päivätyllä ilmoituksella eroavansa yhtiön hallituksesta.  
 
Kiinteistöosakeyhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä. Osakeyhtiölain 
(624/2006) 6 luvun § 12 mukaan hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen 
toimikauden päättymistä. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun siitä on il-
moitettu yhtiön hallitukselle. Jos hallituksen jäsenen on valinnut muu kuin yhtiö-
kokous, eroamisesta on ilmoitettava myös valitsijalle. 
 
Kuntalain 47 § 2 mom. todetaan, että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpa-
nossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja 
liiketoiminnan asiantuntemus. Kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden hal-
lintoon valittavien edustajien tulisi voida arvioida tytäryhteisön johdon toimintaa 
strategioiden, toiminta-ajatusten ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen näkö-
kulmasta.  

  
Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit yhtiöjärjestyksen 4 § mukaisesti hallituk-
seen kuuluu kolme varsinaista ja yksi varajäsen. Yhtiön hallitukseen tulee valita uusi 
jäsen. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan. 
 
Oheismateriaalina eroilmoitus 
 
Valmistelija: vs. kunnanjohtaja 040 3008 505 
 

Vs. kja   Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, että Sami Puputin hallituksen jäsenyys Kiinteistö 
Oy Reisjärven Teollisuushallit -yhtiössä päättyy osakeyhtiölain mukaisesti ja ni-
meää yhtiön hallitukseen uuden jäsenen. 

 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Sami Puputin eron ja valitsi Jarkko 
Saarasen Kiinteistö Oy Reisjärven Teollisuushallit -yhtiön hallituksen jäseneksi. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 179 Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, vs. toimistosihtee- 
14.10.2019 rin, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 
  

Vs. kunnanjohtaja Marjut Silvast 
 Yleispäätökset   §:t 9 

Henkilöstöpäätökset  §:t  
 Poissaolopäätökset   §:t 17-19 
 Hankintapäätökset   §:t 
 
 Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast 
 Yleispäätökset   §:t 8-9 

Henkilöstöpäätökset  §:t 14-15 
 Poissaolopäätökset   §:t  
 Hankintapäätökset   §:t 6 
 
 
 Vs. toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala 
 Asuntojen vuokraukset  §:t 
 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 

Yleispäätökset   §:t 42-45 
 
 
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 

Yleispäätökset   §:t  
 
  Vapaa-aikaltk, ptk, 26.9.2019, 5/2019 
  Kasvatus- ja koulutusltk, ptk, 3.10.2019, 7/2019 
 
Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
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ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 180  Jedu 
14.10.2019  -     yhtymähallitus, es.lista, 24.9.2019, 8/19 
  -     yhtymävaltuusto, es.lista, 15.10.2019, 4/19 
 
  Keski-Pohjanmaan liitto 

- maakuntahallitus, ptk, 23.9.2019, 8/19 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- maakuntahallitus, ptk, 16.9.2019, 8/19 

Soite 
- hallitus, ptk, 30.9.2019, 12/19 
- valtuusto, es.lista, 21.10.2019, 2/19 

Pyhäjärven kaupunki 
- maaseutultk, ptk, 27.9.2019, 2/19 

PPKY Selänne 
- ky-hallitus, es.lista, 10.10.2019, 9/19 
- ky-hallitus, ptk, 10.10.2019, 9/2019 

Ylivieskan kaupunki 
- Jokil.pelastusl.johtokunta, ptk, 13.9.2019, 3/19 
- Jokil.pelastusl.johtokunta, es. lista, 11.10.2019, 4/19 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 14.10.2019 170-180 279
Kunnanhallitus

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

Pykälät

170-172, 179,180

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

Pykälät

173-178

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

173-178

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 17.10.2019.

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 280
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.



REISJÄRVEN KUNTA LAUSUNTO 
Kunnanhallitus   14.10.2019 

Valtiovarainministeriö 

Lausuntopyyntö 24.9.2019 

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI JULKISEN HALLINNON 
TIEDONHALLINTALAUTAKUNNASTA 

Tiedonhallintalautakunnan todellinen vaikuttavuus jää esityksessä epäselväksi. 
Esityksen mukaan lautakunnan toiminta tulee vaikuttamaan suoraan valtion 
virastojen ja laitosten lisäksi myös kuntiin ja kuntayhtymiin. Tästä syystä lautakunnan 
jäsenten pätevyysvaatimusten ohella tulee huomioida myös jäsenten edustus 
erilaisista organisaatioista sekä maantieteellinen kattavuus. Yli 300 kunnan edustus 
tulee näkyä kokoonpanossa. 

Lautakunnan määräaikaisuus ja jäsenten vaihtuvuus luovat haasteita toiminnan linjan 
jatkuvuudelle. Lisäksi lautakunnan jäsenen pätevyysvaatimuksissa edellytetty 
perehtyneisyys tiedonhallintalaissa mainittuihin asiantuntija-alueisiin ja palvelus-
suhde johonkin tiedonhallintayksikköön voi saada aikaan etäisen yhteyden erilaisilla 
valmiuksilla toimivien organisaatioiden  käytännön arkeen.  

Myös tiedonhallinta ja arkistotoimi ovat niin kiinteässä yhteydessä toisiinsa, ettei 
niiden ohjausta tulle olla samalla toimijalla.  

Reisjärven kunnanhallitus 

KHALL 14.10.2019 § 171 LIITE 1



REISJÄRVEN KUNTA LAUSUNTO 
Kunnanhallitus   14.10.2019 

Pohjois-Pohjanmaan liitto  

Lausuntopyyntö 17.9.2019 

LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA 
VUOSILLE 2020-2022 

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen 2020-2022 toiminnan 
strategisissa linjauksissa ja tavoitteissa korostuvat kasvu, kilpailukyky ja kansainvälisyys, 
maakunnan vetovoima, sähköisten palveluiden saavutettavuus ja digiosaamisen 
kehittäminen sekä sisäinen uudistuminen.  

Myönteistä suunnitelamassa on alueen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden merkityksen 
huomioiminen yritysten, investointien, työvoiman, tutkimustoimijoiden ja opiskelijoiden 
sijoittumiseen maakuntaan. Opiskelijoiden ja ammattitaitoisen työvoiman työllistymiseen ja 
sijoittumiseen alueelle tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Suunnitelman muiden sinällään hyvien tavoitteiden lisäksi tulee käytännön toteutuksessa 
huomioida maakunnan eri alueiden ja organisaatioiden erilaisuus. Esimerkiksi, kuinka 
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuki saadaan käytännössä toteutumaan 
verkostojen muodostamisessa ja verkostoissa.  

Jäsenkuntien ja niiden asukkaiden hyvinvoinnin tukemisen tulee kohdentua sellaisiin 
toimenpiteisiin, joilla alueet saadaan pidettyä elinvoimaisina ja asuttuina. Myös kuntien 
talous- ja toimintasuunnittelua tukeva toiminta parhaimmillaan tulee vahvistamaan alueen 
kuntataloutta ja elinvoimaisuutta. 

Koulutuksen merkitystä maakunnan vetovoimatekijänä ja tulevaisuuden muutoksen 
tunnistamisessa  tulee korostaa. Suunnitelmaan tulee lisätä jatkuvan oppimisen näkökulma 
täydennys- ja muuntokoulutuksen kehittämiseksi. Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyö-
ryhmä on merkittävä tekijä osaamistarpeiden ja koulutusalan murrosten vuoksi.  

Ehdottoman tärkeä ja keskeinen tavoite on vaikuttaminen valtakunnalliseen liikenne-
järjestelmäsuunnitteluun ja maakunnan sisäisen väyläverkon korjausvelan vähentämiseen. 
Tieverkon kunnon epätasaisuus maakunnan sisällä on huolestuttava – erityisesti alueilla, 
joilta puuttuu joukkoliikenne.  

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseksi käynnistettävä 
kuntien ja valtion viranomaisista ja elinkeinoelämän toimijoista koostuva Pohjois-Pohjan-
maan liikennejärjestelmä -työryhmä on kannatettava. Työryhmän kokoonpanossa tulee 
huomioida alueellisen edustuksen kattavuus. 

Reisjärven kunnanhallitus 

KHALL 14.10.2019 § 172 LIITE 2
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