
 
 
REISJÄRVEN KUNTA    ASIALISTA 

 

 
 
 
 
 
 

KUNNANHALLITUS 14/2017 
 
 
Aika: Keskiviikko 25.10.2017 klo 18.00–18.15 
Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 

Läsnä: Tilli Jouni, pj.   
 Vedenpää Antti, 1. vpj.  
 Parkkila Katri, 2. vpj.  
 Hirvinen Tiina, j 

Kinnunen Mikko, j 
Paalavuo Marko, j   

    
 Paavola Kaarlo, valtuuston pj. 
 Kinnunen Helena, valtuuston 1. vpj. 
 Nyman Teuvo, valtuuston 2. vpj. 

Potila Raija, kunnanjohtaja 
 Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjantarkastajat:  Tiina Hirvinen ja Katri Parkkila 
Pöytäkirja yleisesti nähtäville: maanantai 30.10.2017 
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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   13.6.2017  186 2 
Kunnanhallitus   15.8.2017  209 5 
Kunnanhallitus   10.10.2017 274 3 
Kunnanhallitus   25.10.2017 300 1 
 
 
 
SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
  
KHALL § 114 Reisjärven kunnan toistaiseksi voimassa oleva sivistys-

johtaja-rehtorin virka on tullut avoimesti haettavaksi. 
Valtuusto päättää hallintosäännön 66 § mukaan johtoryh-
män jäsenen, kuten sivistysjohtaja- rehtorin valinnas-
ta. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on 
valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, jo-
hon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuiten-
kin haettavaksi kunnanhallitus, Hall.sääntö § 69. 

 
Virkaan valittavalta vaaditaan koulutuksen lainsäädän-
nössä määritelty rehtorin viran pätevyys ja sivistys-
toimen johtamiseen tarvittava riittävä hallinnollinen 
kokemus. Sivistysjohtaja-rehtori toimii sivistystoimen 
vastuualueen päällikkönä, kunnan johtoryhmän jäsenenä 
ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijänä. Si-
vistystoimen vastuualueeseen kuuluvat opetuspalvelut 
(esi- ja perusopetus sekä lukio), varhaiskasvatus. Va-
paa-aikatoimen lautakunnan alaisten palveluiden osalta 
(liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoimi,) si-
vistysjohtaja-rehtori toimii vapaa-aikalautakunnan pal-
velujohtajien esimiehenä.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan 
hakuaika tulee olla vähintään 14 vuorokautta siitä, kun 
ilmoitus on julkaistu kuntalain mukaisesti. Hakuilmoi-
tus julkaistaan Sanomalehti Kalevassa, Opettaja-
lehdessä, Kuntalehdessä, TE-hallinnon sivuilla ja kun-
nan omilla internet-sivuilla.  
 
Tehtävän palkkauksessa noudatetaan 80 % Ovtes pk-
rehtorin palkkausta ja 20 % Kvtes palkkausta. Virkaan 
valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Vi-
rassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaa ha-
keneista osalle tehdään soveltuvuusarvio. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   13.6.2017  187 2 
Kunnanhallitus   15.8.2017  210 5 
Kunnanhallitus   10.10.2017 275 3 
Kunnanhallitus   25.10.2017 301 1 
 
 
SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 
 
Kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa si-

vistysjohtaja-rehtorin viran haettavaksi 11.8.2017 men-
nessä liitteenä 2 olevan hakuilmoitusluonnoksen mukai-
sesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista 
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti-
lastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohta-

ja Raija Potila antoi uuden ehdotuksen: 
 Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa toistaiseksi 

voimassa olevan sivistysjohtaja-rehtorin viran haetta-
vaksi 4.8.2017 mennessä liitteenä 2 olevan hakuilmoi-
tusluonnoksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen vi-
ran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkä-
rintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 
kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 

ehdotuksen. 
 

Merkitään, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan pu-
heenjohtaja Oili Kiviranta oli paikalla asiantuntijana 
asioiden nro 2-4 käsittelyn ja päätöksenteon ajan, klo 
18.20–19.30. 
TH/SH 
 
 

KHALL § 130 Sivistysjohtaja-rehtorin virkaan saapui määräaikaan 
4.8.2017 klo 15 mennessä kahdeksan (8) hakemusta, jois-
ta yksi peruttiin. 

 
 Oheismateriaalina yhdistelmä virkaa hakeneista henki-

löistä.  
 
 Ensimmäinen hakuilmoitus ei hakuajan puitteissa ehtinyt 

Kuntalehteen eikä Opettaja -lehteen. Liitteenä 3 ha-
kuilmoitus. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistysjohtaja-

rehtorin viran hakuaikaa 4.9.2017 klo 15 saakka.  
Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä 
huomioon.  
Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettaja-
lehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla se-
kä kunnan omilla internetsivuilla. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   15.8.2017  211 5 
Kunnanhallitus   10.10.2017 276 3 
Kunnanhallitus   25.10.2017 302 1 
 
 
 
SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 
 
 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohta-

ja Raija Potila teki muutetun ehdotuksen:  
Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistysjohtaja-rehtorin 
viran hakuaikaa 29.9.2017 klo 15 saakka.  
Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä 
huomioon.  
Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettaja-
lehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla se-
kä kunnan omilla internetsivuilla. 
 
Keskustelun kuluessa Tiina Hirvinen ehdotti Sari Huus-
kosen kannattamana, että hakuaikaa ei jatketa. 
 
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu 
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee jär-
jestää äänestys. Äänestys päätettiin toteuttaa nimen-
huutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat poh-
jaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Hir-
visen ehdotusta äänestävät EI. 
Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta kannatti 4 
jäsentä (Mikko Kinnunen, Marko Paalavuo, Jouni Tilli ja 
Antti Vedenpää) ja Hirvisen ehdotusta 3 jäsentä (Tiina 
Hirvinen, Sari Huuskonen ja Katri Parkkila). 
 
Kunnanhallitus päätti äänin 4-3 hyväksyä kunnanjohtajan 
ehdotuksen ja jatkaa sivistysjohtaja-rehtorin viran ha-
kuaikaa 29.9.2017 klo 15 saakka.  
Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä 
huomioon.  
Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettaja-
lehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla se-
kä kunnan omilla internetsivuilla. 
MK/KP 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   10.10.2017 277 3 
Kunnanhallitus   25.10.2017 303 1 
 
 
 
SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 

 
KHALL § 173 Määräaikaan mennessä 29.9.2017 klo 15.00 Sivistysjohta-

ja-rehtorin virkaa on hakenut 14 henkilöä. Liitteenä 2 
hakuilmoitus ja liitteenä 3 listaus hakijoista ja 
oheismateriaalina ansiovertailut. Hakemukset nähtävillä 
kokouksessa. 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita haastateltavaksi 

(ei nimeä julkisuuteen hakuvaiheessa), KM Paula Hartikaisen 
Nivalasta, KM Jouni Häkkisen Hollolasta, KM Soile 
Krankkala Oulusta, FT Juha Maijalan Reisjärveltä ja FM 
Markku Puronhaaran Soinista. 
 
Haastattelu järjestetään erikseen ilmoitettuna aikana 
ja haastatteluun osallistuvat kunnanhallituksen ja val-
tuuston jäsenet, kunnanjohtaja sekä hallintosihteeri. 

 
Rekrytoinnissa käytetään asiantuntijana Personell 
Oy:tä, joka vastaa haastattelusta. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Merkitään, että Kaarlo Paavola saapui kokoukseen tämän 
asian käsittelyn aikana klo 18.10. 
AV/MK 

 
 
KHALL § 184 Haastattelut pidetään maanantaina 30.10.2017 klo 12.00–

15.20 sekä tiistaina 31.10.2017 klo 13.00–16.00 kunnan-
talon kahviossa.  

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että haastatteluihin 

osallistuu 10.10.2017 päätettyjen osallistujien lisäksi 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajat. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 25.10.2017 184 304

Kunnanhallitus

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

Pykälät

184

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

Pykälät

 -

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
telefax: 08 776 010

Pykälät

 -

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 30.10.2017.

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 305
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)

Isokatu 4, 3. krs 

PL 189, 90101 OULU     sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841

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 250 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.
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