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ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN RAPORTTI ALKUVUODEN 2019 TOIMINNASTA
Vapltk § 10

Reisjärven kunnan etsivänä nuorisotyöntekijänä on toiminut 03.01.2019 alkaen
Riina Kiiskilä. Kiiskilän määräaikainen työsuhde päättyy 30.06.2019 eikä hän ilmoituksensa mukaan jatka tehtävässä. Valtionrahoitusta tehtävän hoitamiseen on
lokakuulle 2019 saakka. Vuoden 2020 valtionavustukset tulevat hakuun vuoden
2019 lopulla.
Kokouksessa kuullaan Riina Kiiskilän selvitys alkuvuonna 2019 syntyneistä asiakkuuksista, työmäärästä ja arvio siitä, miten etsivä nuorisotyötoiminta olisi tarkoituksenmukaisinta jatkossa Reisjärvellä järjestää.
Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta kuulee etsivän nuorisotyöntekijän raportin ja ottaa raportin sisällön ja etsivän nuorisotyöntekijän työkokemukset huomioon, kun
lakisääteisen etsivän nuorisotyöntekijän tehtävän hoitamiseen tehdään jatkovalmisteluja.
Etsivä nuorisotyöntekijä Riina Kiiskilän raportoinnin ja selvityksen sekä lautakunnassa käydyn seikkaperäisen keskustelun pohjalta vapaa-aikasihteeri ehdotti, että
lautakunta lähtee selvittämään mahdollisuutta etsivän nuorisotyön hoitamiseksi
ostopalveluna 01.07.2019 tai 01.08.2019 alkaen, jotta lakisääteiseen etsivään
nuorisotyöhön ei tulisi Reisjärvellä katkeamaa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Todetaan, että Riina Kiiskilä poistui kokouksesta 10 §:n käsittelyn jälkeen.

KHALL § 114
3.6.2019

Riina Kiiskilä on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen kertomaan etsivästä nuorisotyöstä Reisjärven kunnassa. Hän on toiminut etsivänä nuorisotyöntekijänä
kunnassa kevään ajan. Tähän tehtävään Reisjärven kunta on saanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta valtionosuuden kokoaikaisen työntekijän palkkaukseen
30.9.2019 saakka. Jotta valtionosuus myönnetään täysimääräisenä, kunnan on
hoidettava tehtävä siihen saakka aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Riina Kiiskilän selvityksen toiminnastaan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
Merkitään, että Oili Kiviranta saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana klo
15.05, ja että Riina Kiiskilä oli asiantuntijana paikalla tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajan.
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PPKY SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018, TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018
KHALL § 115
3.6.2019

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 §:n mukaisesti jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertomus antaa aihetta.
Kuntayhtymän hallitus on 28.2.2019 § 31 hyväksynyt vuoden 2018 tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikaudelta 1.1.31.12.2018 tilikauden tulos on 0 euroa.
Kuntien maksuosuudet vuonna 2018 olivat yhteensä noin 66,5 milj. euroa, josta
Reisjärven kunnan osuus oli 12,0 milj. euroa. Selänteen talousarvioon verrattuna
jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät yhteensä 1,2 milj. euroa. Kuntayhtymän tulos tasataan vuoden viimeisellä laskulla jäsenkuntiin, jolloin katettavaa alijäämää ei
synny. Reisjärven osalta tasauksen oli lisämaksua 286.986 euroa.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta 20.5.2019:
§ 44 esittää, että jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät ja merkitsevät kuntayhtymän
hallituksen laatiman vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteineen tiedoksi
§ 45 lähettää jäsenkuntien valtuustoille vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen, ja
tilintarkastajan lausunnon mukaisesti esittää, että jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen ja myöntävät kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden tilivuodelta 2018
§ 43 lähettää vuoden 2018 arviointikertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja esittää, että jäsenkuntien valtuustot yhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu värillä arviointikertomuksessa syyskuun 2019 loppuun mennessä.
Oheismateriaalina
Ppky Selänteen tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote 20.5.2019 § 44, liitteenä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
Ppky Selänteen tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote 20.5.2019 § 45, liitteenä Tilintarkastuskertomus 2018
Ppky Selänteen tarkastuslautakunnan pöytäkirjanote 20.5.2019 § 43, liitteenä Arviointikertomus 2018
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505
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PPKY SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018, TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. hyväksyy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille tilivuodelta 2018
2. toteaa, että tilikauden 2018 tulos on 0 euroa.
3. merkitsee tiedokseen kuntayhtymän arviointikertomuksen vuodelta 2018 sekä
pyytää kuntayhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu
värillä arviointikertomuksessa, syyskuun 2019 loppuun mennessä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.6.2019

186

Asianro

3

KAUKOLÄMMÖN JA VIEMÄRILAITOKSEN LIIKETOIMINNAN MYYNTIAJANKOHTA REISJÄRVEN LÄMPÖ OY:LLE
KHALL § 116
3.6.2019

Kunnanvaltuusto on 17.12.2018 § 73 päättänyt perustaa Reisjärven Lämpö Oy:n ja
myydä sille kunnan kaukolämpö- ja viemärilaitosliiketoiminnan ja niihin liittyvän
omaisuuden 1.7.2019 alkaen.
Reisjärven Lämpö Oy:n perustamisasiakirja on allekirjoitettu ja yhtiön hallitus nimetty 24.4.2019. Yhtiön hallitus on saatujen tilannekuvausten perusteella todennut kokouksessaan 21.5.2019 § 10 toiminnan käynnistämisen uudessa yhtiössä
edellyttävän lisää selvittelyjä ja käytännön toimenpiteitä ennen toiminnan siirtämistä. Toiminnan siirtäminen uuteen yhtiöön vaatii kunnan kirjanpidossa siirtyvien
toimintojen osalta myös välitilinpäätöksen. Tästä syystä kaukolämpö- ja viemäritoiminnan siirtoajankohta uuteen yhtiöön 1.7.2019 on haasteellista.
Reisjärven Lämpö Oy pyytää kunnalta kaukolämpö- ja viemärilaitosliiketoiminnan
ja niihin liittyvän omaisuuden myyntiajankohdan muuttamista siten, että toiminnan siirtäminen tapahtuu vuoden 2019 aikana Reisjärven Lämpö Oy:n parhaaksi
katsomana ajankohtana. Yhtiöittämisen vaatimat toimenpiteet yhtiö aloittaa heti.
Reisjärven kunnanjohtaja on käynyt selventävää keskustelua asiasta kunnan tilintarkastusyhteisö Talvea Oy:n tilintarkastajan kanssa.
Liitteenä 1 Reisjärven Lämpö Oy:n kirje
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Reisjärven Lämpö Oy:lle
myönnetään sen esittämä jatkoaika Reisjärven kunnan kaukolämpö- ja viemärilaitosliiketoiminnan ja siihen liittyvän omaisuuden myyntiajankohdan muuttamisesta
niin, että myynti toteutetaan vuoden 2019 aikana Reisjärven Lämpö Oy:n parhaaksi katsomana ajankohtana. Yhtiöittämisen vaatimat toimenpiteet yhtiö aloittaa heti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Marjut Silvast poistui esteellisenä (yhteisöjääviys) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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PERHENEUVOLAPALVELUIDEN LISÄÄMINEN
Kasv. ja koultk § 48

Kisatien yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä 19.03. oltiin huolestuneita
perheneuvolapalveluiden saatavuudesta ja riittävyydestä Reisjärven kunnassa.
Oppilashuoltoryhmän yhteisenä näkemyksenä oli, että Reisjärvellä perheneuvolapalveluille olisi enemmän kysyntää kuin tarjontaa.
Asia otettiin ensimmäisen kerran esille kunnan Hyte-palaverissa 21.2., jolloin hyvinvointijohtaja lupasi selvittää pene-työntekijöiden jyvittämistä Selänteen alueella, lähinnä Haapajärvi-Reisjärvi akselilla ja Reisjärven maksuosuutta perheneuvolapalveluihin.
Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä/perheterapeutti. Hyvinvointijohtajan selvityksen mukaan, he työskentelevät Reisjärvellä kaksi päivää
kuukaudessa/ työntekijä, eli 10% työajasta ja muun ajan Haapajärven perheneuvolassa (90%). Reisjärvi maksaa työntekijöiden palkoista siis 10%.
Reisjärven koulupsykologi, -kuraattori ja terveydenhoitaja ovat työssään kokeneet, että perheneuvolapalvelut eivät ole riittävät Reisjärven kunnassa.
Kouluilla kouluterveydenhuolto, -psykologi ja –kuraattori tukevat pääasiallisesti
oppilaan koulunkäyntiä, yhteistyössä vanhempien kanssa. Kun perhe tarvitsee laajempaa tukea lapsen kasvuun, kehitykseen tai vanhemmuuteen, asiakas ohjataan
yleensä perheneuvolaan. Lisäksi perheneuvolapalvelut ovat matalan kynnyksen
palvelua, jotka pääsääntöisesti kuuluisi tuottaa jokaisella paikkakunnalla. Kun
kouluterveydenhoitaja, -kuraattori tai -psykologi havaitsevat lapsen oireilevan
perhetilanteesta johtuvista syistä, on tärkeää, että apua olisi mahdollisimman nopeasti saatavana juuri omasta kunnasta. Näin ollen perheiden on helppo käyttää
palveluja, eikä vanhemmille tule kohtuuttomia poissaoloja töistä.
Perheneuvolapalvelujen saatavuus esim. kerran viikossa tai jopa useampana päivänä viikossa, takaisi asiakkaille mahdollisuuden intensiivisempään tukeen, säännöllisiin viikoittaisiin käynteihin ja terapiaan. Näin ollen Selänteen kuntien asukasmäärään ja tarpeeseen nähden suhteutettuna n. 20-30% resurssien ohjaaminen
Reisjärvelle olisi suotavaa ja varmistaisi palvelujen tasalaatuisen saatavuuden Selänteen alueella asuville. Palvelun hinta on kunnille huomattavasti huokeampi,
kuin mitä kunnat joutuvat maksamaan esim. lastensuojelun laitoshoidon tai erikoissairaanhoidon (mm. osastojakso/sairaalakoulu) kustannuksista. Näihinhän
vääjäämättä päädytään, mikäli perustason tuki ei ole kunnissa riittävää.
Hyvinvointijohtaja on antanut selvityksen perheneuvolapalvelujen kustannuksista:
Palkkakustannukset on jaettu aiemmin mainitulla ja sovitulla prosenttimäärällä.
Selännettä perustettaessa on sovittu, että perheneuvolapalveluja tuotetaan Reisjärvelle 1/2 päivää per vko kahdella työntekijällä. Tarve on näyttäytynyt koko toiminnan ajan suurempana. Resurssit ovat vähäiset koko Selänteen alueella, eli resurssien siirtämistä esim. Haapajärveltä Reisjärvelle ei nykyisellä resurssilla pysty
tekemään.
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PERHENEUVOLAPALVELUIDEN LISÄÄMINEN
Kasv. ja koultk § 48

Palkkakustannukset ovat olleet euromääräisesti noin 18 000 euroa vuodessa (sisältää palkat sivukuluineen 11 000 euroa, ostopalvelun 5000 euroa ja matkat, ICTpalvelut yms. n. 2000 euroa.
Oston lisääminen kaksinkertaiseksi vaatii lisämäärärahan (n. 18 000 euron) hyväksymistä eli sen hyväksymistä, että Selänteen kuntalaskutus kasvaa.
Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle Selänteeltä ostettavien perheneuvolapalveluiden lisäämistä kaksinkertaiseksi.
Päätös:

KHALL § 117
3.6.2019
Kja

Hyväksyttiin.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Selänteeltä ostettavia perheneuvolapalvelujen lisäresursseja hankintaan tarpeen mukaan tilannekohtaisesti ja
pääasiassa koko kunnan talousarvioraamiin sisältyvänä.
Puheenjohtajan avattua keskustelun Antti Vedenpää ehdotti Jouni Tillin ja Sari
Huuskosen kannattamana, että asia jätetään pöydälle.
Päätös: Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.
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KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2019
KHALL § 118
3.6.2019

Valtionvarainministeriö on 10.5.2019 lähettänyt kirjeen kuntien harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotuksen hakemisesta vuonna 2019. Valtionosuutta voidaan
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa
hakemuksesta harkinnanvaraisesti, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Vuonna 2019 tukeen on käytettävissä enintään 10 miljoonaa euroa. Tukea
on haettava 30.8.2019 mennessä. Tuen myöntämisestä päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto ja myönnetyt korotukset maksetaan vuoden
2019 loppuun mennessä.
Valtionosuuden korotus on tarkoitettu tukemaan kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.
Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin,
jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tuen tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Hakemuksessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2019 tilannetta. Perusteluissa tulee tuoda
esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai
tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt
taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Hakemuksessa tulee
yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan
vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä
painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Toimenpiteet
aikatauluineen ja euromääräisinä vaikutuksineen on esitettävä hakemuksessa. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös
muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.
Reisjärven kunnassa toiminnallisten puitteiden ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden tueksi kunnalla on perusteita hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Toiminnalliset ja taloudelliset olosuhteet huomioiden kunnalla on
tarve varautua niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta.
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotusta vuodelle 2019.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ELINTARVIKEHANKINNAT AJALLE 1.8.2016–31.7.2019 / PÄÄTÖS OPTIOVUODESTA 1.8.2019-31.7.2020
KHALL § 77
Hallintosiht.

Reisjärven kunta on pyytänyt liitteen 9 mukaisella
tarjouspyynnöllä tarjouksia elintarvikkeita ajalle 1.8.2016–31.7.2019 + mahdollisesta optiovuodesta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa 23.3.2016. Tarjoukset tuli jättää 24.5.2016 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti K-Market Reisjärvi. Tarjous oheismateriaalina.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä K-Market Reisjärven tarjouspyynnön
mukaisen tarjouksen ja valita elintarvikkeiden hankintapaikaksi K-Market Reisjärven hankintakaudelle 1.8.2016–31.7.2019.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 119
3.6.2019

Reisjärven kunnan ja K-Market Reisjärven väliseen elintarvikehankintojen hankintasopimukseen ajalle 1.8.2016-31.7.2019 sisältyy kohta 11, yhden vuoden option
käyttömahdollisuudesta. Sopimuksen mukaan optiovuoden käytöstä on päätettävä erikseen ja allekirjoitettava uusi sopimus. Sopimus oheismateriaalina.

Kja:

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Reisjärven kunnan ja K-Market Reisjärven välisen elintarvikehankintasopimukseen sisältyvän optiovuoden 1.8.2019 – 31.7.2020
käytön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.6.2019

191
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LAUSUNTO KANTELUN JOHDOSTA POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE
KHALL § 120
3.6.2019

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Reisjärven kunnan selvitystä
12.4.2019 pyynnössään PSAVI/5538/2018.
tehnyt kantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle oheismateriaalina olevan
hakemuksen mukaisesti. Kantelu koskee
katualuetta Savolanmäellä.
Lausunto siitä, mihin toimenpiteisiin Reisjärven kunta on ryhtynyt. Asiassa on annettava lausunto 7.6.2019 Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselle.
Valmistelijat: kunnanjohtaja 040 3008 200 ja tekninen johtaja 040 3008 250.

Kja:

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä 2 olevan lausunnon Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaiselle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.6.2019

192
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JÄSENTEN NIMEÄMINEN JOKILAAKSOJEN ALUEELLISEEN JOUKKOLIIKENNETYÖRYHMÄÄN
KHALL § 121
3.6.2019

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa vuoden 2019 aikana toimialueelleen
alueelliset joukkoliikennetyöryhmät. Työryhmien keskeisimpänä tehtävänä on kehittää viranomaisten hankkimaa joukkoliikennettä sekä ohjata joukkoliikenteen
palvelutasomäärittelyjä toimialueellaan. Palvelutasomäärittelyllä vaikutetaan erityisesti tarpeellisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen sekä hankittavan
joukkoliikenteen määrään.
Suunnittelutyön käynnistyminen on tullut alueen kuntien aloitteesta ja perustuu
alueen kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tapaamiseen Ylivieskassa7.5., jossa Reisjärveltä paikalla olivat kunnanjohtaja ja sivistysjohtaja-rehtori.
Joukkoliikenneasiat sisältävät kuntien välisen työpaikka, oppilaitos ja muun liikenteen ja eri liikennevälineiden väliset nivelkohdat. Kunnan sisäinen liikenne otetaan
selvityksessä huomioon.
Alueellisilla joukkoliikennetyöryhmillä ei ole toimikautta, vaan ne asetetaan toistaiseksi. Asettamisesta tehdään myöhemmin erillinen päätös. Työryhmät kokoontuvat muutamia kertoja vuodessa, ja kokouksia voidaan tarvittaessa järjestää
myös videoyhteyden välityksellä. Ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää alkusyksystä 2019. Osallistujille ei makseta kokouksista erillistä palkkiota.
Jokilaaksojen alueellinen joukkoliikennetyöryhmä asetetaan Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Sievin, Siikalatvan ja Ylivieskan muodostamalle alueelle.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä alueellisen joukkoliikennetyöryhmän jäseneksi kunnanjohtajan ja varajäseneksi sivistysjohtaja-rehtorin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kunnanhallitus

Sivu

28.5.2019
3.6.2019

51
193
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TÄYTTÖLUPA PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN (ERITYISOPETUS) VIRKAAN
Kasv. ja koultk § 50

Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaan avattaviin virkoihin ja
toimiin on haettava täyttölupa. Koulutoimessa on hyvin tarkasti katsottu keväällä
2019, millä resurssilla selviämme lakisääteisestä opetustehtävästä.
Tehtävää hoitanut henkilö on irtisanoutunut tehtävästä 1.8.2019 alkaen. Valtuustolle on esitelty, miten erityisopetuksen tehtäviä tullaan järjestämään syksystä
2020 alkaen. Tämän vuoksi on tarkoituksen mukaista täyttää tuntiopettajan virka
määräaikaisesti ajalle 12.8.2019 – 30.5.2020.
Tehtävässä on ollut 16 vuosiviikkotuntia eli juuri päätoimisuuden raja. Talousarviossa on varattu rahat tuntiopettajan palkkaukseen.

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa
tuntiopettajan (erityisopetus) määräaikaiseen virkaan ajalle 12.8.2019 – 30.5.2020
väliseksi ajaksi.
Päätös:

KHALL § 122
3.6.2019
Kja

Hyväksyttiin.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kasvatus- ja koulutuslautakunnan täyttölupaesityksen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.6.2019

194
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TOIMISTOSIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN
KHALL § 123
3.6.2019

Toimistosihteeri
on ilmoituksellaan 29.5.2019 irtisanonut virkasuhteensa Reisjärven kuntaan päättymään 30.6.2019.
Hallintosäännön 70 § mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan.
Oheismateriaalina Ilmoitus irtisanoutumisesta.
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää
suhde päättyy 30.6.2019.

eron kunnan palveluksesta. Virka-

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.6.2019

195
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KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2019 KUTSUNNOISSA
KHALL § 124
3.6.2019

Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto pyytää kuntia nimeämään nuoriso- tai sosiaalityöhön riittävästi perehtyneet edustajansa vuoden
2019 kutsuntalautakuntiin sekä nimeämään kutsuntalääkäri kutsuntatoimituksiin.
Reisjärvellä kutsuntatilaisuus on torstaina 19.9.2019.
Kainuun prikaatin kirje 26.4.2019 oheismateriaalina.
Vuonna 2018 kunnan edustajana on ollut Erkki T. Koskela ja varaedustajana Timo
Kemppainen. Kutsuntalääkärinä toimi Olli Kiiskilä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan vuoden 2019 kutsuntalautakuntaan sekä nimeää kutsuntalääkärin.
Puheenjohtajan avattua keskustelun puheenjohtaja Jouni Tilli ehdotti Tiina Nymanin kannattamana, että edustajaksi nimetään Antti Vedenpää ja varaedustajaksi
Timo Kemppainen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.6.2019

196
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REISJÄRVEN KUNNAN TALOUDEN SOPEUTTAMISTA TUKEVAN PALVELUN HANKINTA
KHALL § 125
3.6.2019

Reisjärven kunnan talous on kehittynyt viime vuosina heikompaan suuntaan. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kunnan taseessa on vuoden 2023 loppuun mennessä
katettavaa alijäämää 1,1 miljoonaa euroa ja kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen -0,4 miljoonaa euroa. Velkaa kunnalla on 11.000 euroa asukasta kohden. Reisjärven osalta täyttyi jo viime vuonna kolme neljästä heikossa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn laukaisevaa kriisikuntakriteeriä, joten
kunnan talous on kriisissä. Vuoden 2020 talousarvion ja -suunnitelman yhteydessä
kunnan on osoitettava, kuinka se saa taloutensa tasapainoon vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi vuoden 2019 konsernin vuosikate on saatava positiiviseksi.
Kunnassa on aloitettu talouden sopeuttamistoimet vuonna 2018 ja niitä jatketaan
edelleen. Uusia keinoja on haettu viimeksi valtuuston talousseminaarissa. Oman
sopeutustyön tueksi kunta tarvitsee ulkopuolista näkemystä ja asiantuntemusta
sopeutustyöhön. Kehitys- ja talouspäällikkö on keskustellut asiasta Perlacon Oy:n
kanssa, jolla on vahvaa kokemusta ja osaamista vastaavista sopeutustöistä eri kokoisissa kunnissa.
Perlacon Oy tarjoaa Reisjärven kunnalle palveluja talouden sopeuttamistyön tueksi
tarjouksessa kuvatun työsuunnitelman mukaisesti. Palvelun keskeisenä sisältönä
on selvittää mm. elinvoiman kehittämiseen jäävää euromäärää, väestökehityksen
ja asukasluvun vaikutusta palveluntarpeeseen, muuttoliikettä, palvelurakenteen
tarkastelua nykyisen palvelurakenteen optimoinniksi ja yksikkökustannusten tarkastelua.
Hankintalain mukaan kunta saa hankkia palveluita ilman kilpailutusta, mikäli hankinnan arvo ei ylitä kansallista 60 000 euron kynnysarvoa. Hankinta tehdään kilpailuttamatta sen perusteella, että tuloksia tulee saada mahdollisimman nopeasti ja
jo vuoden 2020 talousarvion valmisteluun ja kilpailutus olisi aikaa vievä prosessi.
Hankinta rahoitetaan kunnanhallituksen vastuualueen käyttötalousmenoista.
Oheismateriaalina Perlacon Oy:n tarjous
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tilata Reisjärven talouden sopeuttamistoimien
tueksi asiantuntijapalvelun Perlacon Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.
Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohtaja Raija Potila antoi muutetun
pohjaehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää tilata Reisjärven talouden sopeuttamistoimien tueksi asiantuntijapalvelun Perlacon Oy:ltä tarjouksen mukaisesti ja nimeää työryhmän jäseniksi johtoryhmän jäsenet sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.6.2019

197
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/
KHALL § 126
3.6.2019

hakee poikkeamislupaa saunatuvan ja venevajan rakentamiseen. Saunatupa sijaitsee asemakaavassa merkityllä VL-alueella ja venevaja sijoittuu asemakaavassa merkityllä W-alueella tilalla 691-403-4-87.
Liitteenä 3 poikkeamispäätösehdotus.
valmistelija tekninen johtaja 040 3008 250

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen venevajalle ja rantasaunalle. Perusteluna todetaan, että asemakaavassa osoitettu venevalkama on
ohjeellinen merkintä, eikä rasita kiinteistöä. Lisäksi kunta on osoittanut yleisen
venevalkaman käytön läheiselle Salmensuun alueelle. Poikkeamislupa toteuttaa
kunnan strategista linjausta, eikä haittaa kaavan toteuttamista ja alueiden käytön
muuta järjestämistä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.6.2019

198
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 127
3.6.2019

Kja

Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, vs. toimistosihteerin, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset
Kunnanjohtaja Raija Potila
Yleispäätökset
Henkilöstöpäätökset
Poissaolopäätökset
Hankintapäätökset

§:t
§:t
§:t 8-9
§:t

Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast
Yleispäätökset
Henkilöstöpäätökset
Poissaolopäätökset
Hankintapäätökset

§:t 4-5
§:t 3
§:t
§:t

Vs. toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala
Asuntojen vuokraukset

§:t 13-19

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola
Yleispäätökset

§:t 25-35

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist
Yleispäätökset

§:t

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.6.2019

199
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 128
3.6.2019

Väestörekisterikeskus
- Kirje äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille
Mela
- Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämistä koskevan kuntatarkastuksen tulokseen liittyvä ilmoitus
Juko
- Luottamusmiesilmoitus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
- maakuntavaltuusto, esityslista, 3.6.2019, 1/2019
- maakuntahallitus, ptk, 13.5.2019, 5/2019
Järviseudun jätelautakunta
- pöytäkirja, 14.5.2019
Keski-Pohjanmaan liitto
- maakuntahallitus, esityslista, 27.5.2019, 5/2019
Soite
- hallitus, ptk, 27.5.2019, 8/2019
Jedu
- yhtymähallitus, esityslista, 29.5.2019, 5/2019
Selänne
- kyhallitus, ptk, 23.5.2019, 5/2019
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Hallitus / lautakunta

3.6.2019

114-128

200

Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

114-117,120, 127,128

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

118,119, 121-126

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

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

Pykälät

118,119, 121-126
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 21.5.2019.
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.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

201

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
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
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

puh. 029 56 42800 (vaihde)
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

126

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
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.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
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.
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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 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

KHALL 3.6.2019 § 116 LIITE 1

Reisjärven kunta

Reisjärven kunnanvaltuusto on 17.12.2018 § 73 päättänyt perustaa
Reisjärven Lämpö Oy:n ja myydä sille kunnan kaukolämpö- ja
viemärilaitosliiketoiminnan ja niihin liittyvän omaisuuden. Päätöksen
mukaan toimintojen siirtoajankohta on 1.7.2019.
Reisjärven Lämpö Oy:n hallitus on aloittanut toimintansa 21.5.2019.
Yhtiön hallituksen saatua selvityksen siirtyvien toimintojen nyky
tilasta, se katsoo toiminnan siirtämisen uudelle yhtiölle edellyttävän
monia selvittelyjä ja käytännön toimenpiteitä. Tästä syystä kauko
lämpö- ja viemäritoiminnan siirtoajankohta uuteen yhtiöön 1.7.2019
on haasteellista.
Reisjärven Lämpö Oy pyytää Reisjärven kunnalta kaukolämpö- ja
viemärilaitoksen toiminnan myyntiaikatauluun joustoa, jotta toimin
tojen siirtäminen uudelle yhtiölle toteutuu suunnitelmallisesti ja
parhaalla mahdollisella tavalla.
Reisjärven Lämpö Oy pyytää siirtoajankohdan muutosta siten, että
toimintojen siirtyminen toteutetaan vuoden 2019 aikana Reisjärven
Lämpö Oy:n parhaaksi katsomana ajankohtana. Yhtiöittämisen
vaatimat toimenpiteet yhtiö aloittaa kuitenkin heti.

Reisjärvellä 28.5.2019

REISJÄRVEN LÄMPÖ OY

Marjut Silvast
hallituksen puheenjohtaja

KHALL 3.6.2019 § 120 LIITE 2

REISJÄRVEN KUNTA

3.6.2019

LAUSUNNON ANTAMINEN VALTAKIRJALLA TEKEMÄÄN KANTELEUUN
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausunnossa kantaa seuraaviin asioihin:
1) milloin ja millä perusteella kantelussa mainitusta Laitilan tilasta on otettu alueita kunnan haltuun/omistukseen (haltuunottopäätös/kiinteistötoimituksen/lunastusmenettelyn ajankohta)?
2) mihin toimenpiteisiin 19.4.2017 Reisjärven kunnalle osoittaman anomuksen joh-dosta on
kunnassa ryhdytty tai miten anomukseen on vastattu?
3) Onko kunta suorittanut maanomistajalle korvausta kunnan omistukseen siirtyneestä katualueesta
tai onko kantelija/ esittänyt kunnalle em. korvausvaatimuksia?
4) Onko asian käsittelyssä ollut kantelijan väittämällä tavalla viiveitä?
Lausunto
1) Reisjärven kunnalla ei ole tällä hetkellä tiedossaan ajankohtaa, jolloin kunta olisi ottanut haltuun
alueita Laitilan tilasta 691-403-10-134. Eikä kunnalla ole tiedossaan, onko maanomistajan ja kunnan välillä ollut maankäyttösopimusta em. asuntoalueista ja onko () peritty maan-käyttökorvauksia
ensimmäisen asuntorakentamisen mahdollistaneen rakennus- tai asemakaavan vahvistamisen
perusteella. Reisjärven kunta on selvittänyt maankäyttöä ja omistussuhteita siltä alu-eelta, josta
hakija on tehnyt kantelun mutta selvitystyö on edelleen kesken.
2) Reisjärven kunta on ottanut vastaan anomuksen. Reisjärven kunnan kaavateiden
lunastusmenettelyä ei ole toteutettu kirkonkylän asemakaava-alueella yleisluonteisesti ja kunta
val-mistelee lunastusmenettelyn toimintaperiaatteita kirkonkylän kaikkien asemakaavateiden
osalta. Kunta toteaa, että valmistelutoimenpiteisiin on ryhdytty ja asiaa valmistellaan koko kunnan
asema-kaava-alueiden osalta yhtä aikaa, maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vuoksi
anomusta ei ole otettu erilliseen käsittelyyn. Kunnan omat henkilöstöresurssit ovat hyvin rajalliset.
Asia valmistelu on kesken. Yli 30 vuotta sitten tehtyjen asiakirjojen selvittäminen vie aikansa.
3) Kunta ei ole 19.4.2017 jälkeen suorittanut korvausta. on pyytänyt kuntaa ryhty-mään selvittämään
asiaa.
4) Reisjärven kunta myöntää, että asian käsittelyssä on viivettä. Tämän osalta, kunta vetoaa henkilöstön resurssipulaan sen eri toimialoilla. Vuosien 2017-2019 aikana ja edelleen, kuntaa ovat työllistäneet useat sisäilmaongelmien vuoksi kiireellisesti rakennettavaksi tulleet koulurakennushankkeet.
Olemme keskittäneet henkilöstöresursseja kohteiden valmistumisen ensisijaisuuteen lasten ja
nuorten turvallisuuden takaamiseksi.
Reisjärven kunnan puolesta
Raija Potila
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