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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto    23.5.2017  32 1 

 

 

 

 

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 

VALT § 14 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa 

nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liit-

teenä 1. 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa: 

valtuutettu Pauli Niemi on estynyt tulemaan kokoukseen 

ja hänen tilallaan on 1. varavaltuutettu Oili Kiviran-

ta, 

valtuutettu Antti Vedenpää on estynyt tulemaan kokouk-

seen ja hänen tilallaan on 2. ja 3. varavaltuutetun es-

tyneenä ollessa 4. varavaltuutettu Timo Kemppainen ja 

että valtuutetut Ahti Niskakoski ja Maria Savelainen 

ovat estyneet tulemaan kokoukseen eikä heidän tilallaan 

ole varavaltuutettuja. 

 

  

 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto   23.5.2017  33 2 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

VALT § 15 Hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokouk-

seen on vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitet-

tava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joil-

la on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa 

ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkis-

ten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on il-

moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 

asiat. 

 

 Kuntalain 59 §:n mukaan valtuuston kokous on päätösval-

tainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista 

on läsnä. 

 

 Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu 

tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille ja kun-

nanjohtajalle 19.5.2017, lähetetty nähtäville pääkir-

jastoon, terveyskeskukseen, keskuskoululle ja postitoi-

mipaikkaan 19.5.2017. Asetettu nähtäville kunnan ilmoi-

tustaululle 18.5.2017 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on 

julkaistu 18.5.2017. 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi 

ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto   23.5.2017  34 3 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

VALT § 16 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa 

maanantaina 29.5.2017 klo 9.00, sikäli kuin valtuusto 

ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

 

 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantar-

kastajaa. 

 

 Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Johannes Mattila ja 

Kirsi Muhonen. 

 

 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Mänty-

puro ja Tapio Paalavuo. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto   23.5.2017  35 4 

 

 

 

 

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

VALT § 17 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asia-

luettelon mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   4.4.2017  72 3 

Kunnanhallitus   25.4.2017  85 1 

Valtuusto    23.5.2017  36 5 

 

 

TALOUSARVIOMUUTOKSET / KÄYTTÖTALOUSOSAN LISÄMÄÄRÄRAHAT 2016 

 

KHALL § 36 Teknisen toimen vuoden 2016 talousarvion käyttötalous 

Hallintosiht. on nettomenojen osalta ylittynyt 148.617 euroa. Ylitys 

johtuu mm. vanhan yläasteen purkamiskustannuksien nou-

susta 60.000 eurolla suunniteltuun nähden, ilmanpuhdis-

timien hankinnasta, eläkemenoperusteisista maksuista, 

Maitorannan muutostöistä ryhmäperhepäiväkodiksi. 

Opetustoimen osalta talousarvion käyttötalousmenot 

ylittyivät 6.733,30 euroa (mm. varhaiskasvatuksen hal-

linnon palvelujen ostot) ja vapaa-aikatoimen käyttöta-

lousmenojen ylitys oli 4.401,57 euroa (mm. kirjastopal-

velujen palvelujen ostot). 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto  

1. hyväksyy vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosaan 

yhteensä 161.000 euron lisämäärärahat seuraavasti: 

C81 Tekninen toimi  149.000 euroa 

C71 Opetustoimi    7.000 euroa 

C72 Vapaa-aikatoimi   5.000 euroa 

2. päättää, että lisämäärärahat katetaan lainanotolla. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

IK/KM 

KHALL § 43 Kunnanhallituksen lisämäärärahaehdotuksessa 4.4.2017 on  

 kohtaan C71 Opetustoimi ehdotettu 7.000 euron lisämää-

rärahaa. Valtuuston 28.9.2016 § 46 myöntämä lisämäärä-

raha 23.000 euroa varhaiskasvatukseen uuden ryhmäperhe-

päiväkodin perustamisesta aiheutuviin kustannuksiin on 

jäänyt merkitsemättä talousarviolukuihin. Ko. lisämää-

räraha huomioon ottaen, vuoden 2016 käyttötalousosan 

kohdan C71 Opetustoimi, määräraha ei ole ylittynyt. Li-

sämäärärahaehdotus teknisen toimen ja vapaa-aikatoimen 

osalta pysyvät ennallaan.  
 

 Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto 
  

1. hyväksyy vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosaan 

yhteensä 154.000 euron lisämäärärahat seuraavasti: 

C81 Tekninen toimi  149.000 euroa 

C72 Vapaa-aikatoimi   5.000 euroa 

 

2. päättää, että lisämäärärahat katetaan lainanotolla. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  SK/MI 

 

VALT § 18  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   25.4.2017  88 3 

Valtuusto    23.5.2017  37 6 

 

 

 

KIINTEISTÖKAUPPA VÄHÄLÄN TILA 
 

KHALL § 45 Reisjärven kunta on tehnyt ostotarjouksen Reisjärven  

Kja kuntakeskustassa myyntiin tulleesta Vähälän tilasta 

(691-403-64-32). Ostotarjous sisältää Kiljanjärven ran-

nassa sijaitsevasta kiinteistöstä n. 7 ha. Kauppaan ei-

vät sisälly kauppakirjassa erikseen mainitut määräalat 

yhteensä 3,h ha ja tilan nykyinen päärakennus ja ranta-

sauna, eikä erillinen myynnissä ollut metsätila. Kappa-

hinta on 95000 €.  Ostettavan tilan pinta-alasta on 

peltoa 5,16 ha ja metsää ja joutomaata 1,9. Myydyllä 

alueella ei ole rakennuksia. Kauppaan sisältyy Eu-

tukioikeuksia 5,01 ha. 
 

Ostettava alue rajoittuu kunnan keskusta-alueen asunto-

rakentamisen ja yritystoiminnan tonttialueeseen. Myytä-

vä alue on asemakaava-aluetta, nykyisin peltoa ja met-

sää. Kunnalla on tarve uudistaa alueen kaavoitusta asu-

miseen ja pienteollisuustoimintaan soveltuvaksi heti 

kaupan toteuduttua. 
 

Tarkemmat kaupan ehdot sisältyvät liitteenä 3 olevaan 

kauppakirjaluonnokseen ja karttaliitteeseen. 
 

Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200. 

 

Kja Ehdotus:  

1. Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että 
kunta ostaa Maire Leppälän perikunnan osakkailta 

Reisjärven kunnassa, Reisjärven kylässä sijaitsevan 

n. 7 hehtaarin Vähälän tilan, kiinteistötunnus 691-

403-64-32, hintaan 95.000 euroa, liitteenä olevan 

kauppakirjan ehdoilla.  

2. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään 
kauppakirjaan stilistisiä korjauksia ja valtuuttaa 

kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan 

kauppakirjan valtuuston hyväksymispäätöksen jälkeen. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 Merkitään, että Teuvo Nyman poistui esteellisenä (edus-

tusjääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja 

päätöksenteon ajaksi ja että puheenjohtajana toimi 2. 

varapuheenjohtaja Kirsi Muhonen. 

 SK/MI 

 

VALT § 19 Kauppakirjaluonnos liitteenä 2. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkitään, että Teuvo Nyman ei esteellisenä (edustus-

jääviys) osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä pää-

töksentekoon. 

  



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   25.4.2017  89 4 

Valtuusto    23.5.2017  38 7 

 

 

 

INVESTOINTIOSAN LISÄMÄÄRÄRAHA 

 

KHALL § 46 Reisjärven kunnan talousarvion 2017 investointi 

 osassa maanhankintaan varattu 30.000 euroa. Talousarvi-

on valmistelun yhteydessä todettiin, että vuoden aikana 

investointiohjelmaa tarkistetaan, mikäli maanhankinta-

tarpeet tulevat ajankohtaiseksi.  Samanaikaisesti kun-

nassa on meneillään kiinteistöjen myyntiin liittyviä 

toimia. 

 

Kunnan investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi 

100.000 euroa kiinteän omaisuuden hankintaan ja 40.000 

kiinteän omaisuuden myyntiin. Näiden erotus katetaan 

talousarviolainojen nostolla.  

 

Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle lisäta-

lousarvion hyväksymistä investointiosaan 2017 kiinteän 

omaisuuden hankintaan 100.000 € ja kiinteän omaisuuden 

myyntiin 40.000 €. Erotus, 60.000 €, katetaan talousar-

vionlainalla. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  SK/MI 

 

 

VALT § 20  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
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  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   16.5.2017  101 1 

Valtuusto    23.5.2017  39 8 

 

 

 

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. 

 TT/KM 

 

 

VALT § 21  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus   16.5.2017  102 2 

Valtuusto    23.5.2017  40 9 

 

 

 

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. 

 TT/KM 
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  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto    23.5.2017  41 9 

 

 

 

LAUTAKUNTIEN LUKUMÄÄRÄ, JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA TOIMIKAUSI (jatkoa) 

 

VALT § 22 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhalli-

tuksen ehdotuksen muutoksin siten, että 

 

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

kunta 

2. lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudek-
si, jäsenten lukumäärä on tarkastuslautakunnassa kolme 

(3), muissa lautakunnissa seitsemän (7) ja lautakun-

nissa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 
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Kunnanhallitus   16.5.2017  112 10 

Valtuusto    23.5.2017  42 10 

 

 

 

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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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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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. 

 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   16.5.2017  116 10 

Valtuusto    23.5.2017  46 10 

 

 

 

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.  

TT/KM 
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LAAJAKAISTA KUITUVERKON RAKENTAMINEN REISJÄRVEN KUNTAAN (JATKOA) 

 

VALT § 23 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, Markus 

Muuttola ehdotti, että kohtaa 3. täydennetään seuraa-

vasti: valtuusto hyväksyy hankerahoituksen kuntaosuuden 

toteutumisen maksimissaan 755.000 euron suuruisena…, 

minkä valtuusto yksimielisesti hyväksyi. 

 

 Tapio Paalavuo ehdotti Oili Kivirannan kannattamana, 

että hankkeelle haetaan tukea vain Maaseuturahastosta. 

Keskustelun jatkuessa Kiviranta perui kannatuksensa. 

 

 Puheenjohtaja Jyrki Halonen ehdotti, että päätökseen 

kirjataan lisäys: ”Kuituverkko pyritään saamaan raken-

nettua vuoden 2018 aikana”, minkä valtuusto yksimieli-

sesti hyväksyi. 

 

 Muilta osin valtuusto hyväksyi  

 Valtuusto päätti yksimielisesti, 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 kuntaosuuden to-
teutumisen maksimissaan 755.000 euron suuruisena 80 

%:n osuudella vuosina 2017-2019 hankkeille, kun ra-

kentamisen edellytykset täyttyvät. Kyseisille vuosil-

le lisätään investointiosaan määrärahaa seuraavasti: 

vuodelle 2017 19.000 euroa ja vuosille 2018 370.000 

euroa ja 2019 370.000 euroa. Määrärahat katetaan lai-

nanotolla. 

 

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

väksyminen ehtojen mukaiseksi tarvittavasta laaja-

kaistarakentamisen lainarahoituksesta, takauksesta 

tai kuntaosuudesta yhtiössä. 

 

5. rakentamisen edellytyksenä on, että rakentaminen pe-
rustuu laajakaistarakentamisesta tehtyyn verkkoselvi-

tykseen, ja että rakennettavalla alueella/kylässä on 

vähintään 50 % talouksista tai yrityksen toimipis-

teistä tehnyt sitovan tilauksen laajakaistaliittymäs-

tä, ja rahoituspäätös on myönteinen. 
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LAAJAKAISTA KUITUVERKON RAKENTAMINEN REISJÄRVEN KUNTAAN (JATKOA) 

 

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.  

 

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. 

 

8. kuituverkko pyritään saamaan rakennettua vuoden 2018 
aikana. 
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT  

 

VALT § 24 Eila Järvelä, Oili Kiviranta ja Katri Parkkila jättivät 

liitteen 3 mukaisen aloitteen kevyen liikenteen väy-

län/ajokaistan leventämisestä Leppälahdesta Lestijärven 

risteyksestä Paavolanmäelle Saarisen risteykseen saak-

ka. 

 

 Oili Kiviranta ja 11 muuta allekirjoittanutta jättivät 

liitteen 4 mukaisen aloitteen koskien leikkipuiston ja 

viher/virkistysalueen rakentamisesta Maitorannan maas-

toon Salmensuun siltaa kohden. 

 

 Oili Kiviranta ja 8 muuta allekirjoittanutta jättivät 

liitteen 5 mukaisen aloitteen valtuuston kokouskutsujen 

toimittamisesta valtuutetuille neljä arkipäivää ennen 

valtuuston kokousta. 

 

 

 Valtuuston puheenjohtaja Jyrki Halosen kiitospuhe val-

tuustokauden päättyessä sekä muistamisten jakaminen 

valtuuston luottamustoimen jättäville sekä jatkaville 

valtuutetuille. 
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Valituskirjelmä
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 

edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava 
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, 

minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
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asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että

ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
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Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät
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 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle         Liitetään pöytäkirjaan

Valitusasia-     

kirjojen         

toimittaminen



LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  

VALTUUSTO

23.5.2017

LÄSNÄ POISSA JAA EI TYHJÄÄ

Halonen Jyrki x

Hirvinen Tiina x

Järvelä Eila x

Kinnunen Helena x

Kinnunen Irma x

Kokkoniemi Tapio x

Luotoniemi Erkki x

Mattila Johannes x

Muhonen Kirsi x

Muuttola Markus x

Mäntypuro Kauko x

Niemi Pauli x

Niskakoski Ahti x

Nyman Teuvo x

Paalavuo Tapio x

Parkkila Katri x

Saaranen Jarno x

Savelainen Maria x

Suontakanen Mikko x

Vedenpää Antti x

VARAVALTUUTETUT:

Kiviranta Oili x

Kemppainen Timo x

YHTEENSÄ 18 4
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