REISJÄRVEN KUNTA

ASIALISTA

KUNNANHALLITUS 13/2018

Aika:
Paikka:

Tiistai 14.8.2018 klo 18.00–19.30
Kisatien koulu, luokka 152

Läsnä:

Tilli Jouni, pj.
Vedenpää Antti, 1. vpj.
Parkkila Katri, 2. vpj.
Huuskonen Sari, j
Kinnunen Mikko, j
Pohlman Marko, j
Paavola Kaarlo, valtuuston pj.
Kiviranta Oili, valtuuston 1. vpj.
Nyman Teuvo, valtuuston 2. vpj.
Potila Raija, kunnanjohtaja
Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä
Silvast Marjut, kehitys- ja talouspäällikkö, §105-117
Hirvinen Sirpa, toimistosihteeri, tutustumassa kokoustyöskentelyyn

Pöytäkirjantarkastajat: Antti Vedenpää ja Mikko Kinnunen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: perjantai 17.8.2018

Sisällys
KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSESSA .............................................. 2
KUNNANJOHTAJAN SIJAISUUS ................................................................................................................................. 3
KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN TILINKÄYTTÖOIKEUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUS ................................. 4
KUNNANHALLITUKSEN JÄSENEN SARI HUUSKOSEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ
OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 31.5.2019 SAAKKA ........................................................................................................ 5
MAAN HANKINTA AHO TUOMAS ............................................................................................................................. 6
POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ KILJALA...................................................................................................................... 7
POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ KINNULA ................................................................................................................... 8
POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/ PÄIVÄRINTA JA LUOMANEN ..................................................................................... 9
LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KUNTIEN JA MAAKUNTIEN TALOUSTIETOJEN
TUOTTAMISTA JA RAPORTOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI..................................................................... 10
TÄYTTÖLUPAHAKEMUKSET .................................................................................................................................... 12
VALTUUSTON KOKOUKSEN 27.2.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO ...................................... 13
VALTUUSTON KOKOUKSEN 20.3.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO ...................................... 14
VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.5.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO ...................................... 15
VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.6.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO ...................................... 16
KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT.............................................................................................. 17
SAVOLANMÄENTIEN LIIKENNETURVALLISUUS....................................................................................................... 18

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

14.8.2018

185

Asianro

1

KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSESSA
KHALL § 102

Hallintosäännön 2 luvun 13 §:n mukaan asiantuntijan
läsnäolo-oikeudesta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksessa päättää asianomainen toimielin.
Reisjärven kunnanhallitukseen on pyydetty oman toimialansa asioiden esittelyn ajaksi tilapäisesti vastuualueiden esimiehiä.
Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast on vastaanottanut Reisjärven kunnan hallintotoimen vastuualueen
esimiehen tehtävät 30.7.2018. Kehitys- ja talouspäällikön tehtävänkuva sisältää vastuun koko osaston johtamisesta, kehittämisestä ja oman toimialansa päätöksenteosta sekä koko kunnan talousasioiden hoitamisesta, talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta ja muista
tehtävistä.
Kokonaiskuvan hahmottamisen varmistamiseksi kehitys- ja
talouspäällikön läsnäolo kunnanhallituksen kokouksessa
asiantuntijan roolissa pysyvästi on tarpeellinen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kehitys- ja talouspäällikön läsnäolo- ja puheoikeuden kunnanhallituksen
kokoukseen toistaiseksi voimassa olevana.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KUNNANJOHTAJAN SIJAISUUS
KHALL § 103

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna
hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnanhallituksen määräämä viranhaltija. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan.
Kunnanjohtajalle on valittava sijainen siltä varalta,
jos hän on esteellinen tai estynyt hoitamasta virkaansa. (Esim. virkamatkalla, vuosilomalla tmv.
syystä). Kunnanhallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan kunnanjohtajan esittelystä. Kunnanjohtajan poissa
ollessa tai ollessa esteellinen, toimii esittelijänä se
viranhaltija, jonka tehtävänä on tällöin hoitaa kunnanjohtajan muutkin virkatehtävät.
Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast toimii hallintotoimen vastuualueen esimiehenä ja on antanut suostumuksensa kunnanjohtajan sijaisena toimimiseen.
Tekninen johtaja Sami Puputti on toiminut kunnanjohtajan sijaisena kunnanhallituksen päätöksellä 4.4.2017 §
38.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee kunnanjohtajan sijaiseksi kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvastin
ja toteaa, että tekninen johtaja Sami Puputin tehtävät
kunnanjohtajan sijaisena päättyy.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN TILINKÄYTTÖOIKEUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUS
KHALL § 104

Marjut Silvast on 30.7.2018 aloittanut kehitys- ja talouspäällikön virassa ja hänen tehtäväkuvaansa kuuluu
mm. vastuu kunnan talousasioiden hoidosta. Viran hoitoa
varten tulee olla tilinkäyttöoikeudet kunnan omistamille pankkitileille sekä oikeus laskujen hyväksymiseen.
Reisjärven kunnan pankkitilit ovat:
Reisjärven Osuuspankki
FI96 4753 1020 0003 28
Danske Bank
FI85 8000 1000 8601 72

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvastille tilinkäyttöoikeudet
Reisjärven kunnan omistamille pankkitileille sekä laskujen hyväksymisoikeuden.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 18.15.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KUNNANHALLITUKSEN JÄSENEN SARI HUUSKOSEN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 31.5.2019 SAAKKA
KHALL § 105

Oili Kiviranta on toiminut Sari Huuskonen henkilökohtaisena varajäsenenä kunnanhallituksessa. Valtuusto on
päätöksellään 19.6.2018 § 37 valinnut Oili Kivirannan
valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 31.5.2019 saakka, joten hän voi enää toimia kunnanhallituksessa varajäsenenä.
Sari Huuskoselle tulee valita uusi henkilökohtainen varajäsen.
Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsen Sari Huuskosen varajäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2019 saakka.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MAAN HANKINTA AHO TUOMAS
KHALL § 106

Reisjärven kunta on aloittanut uuden päiväkotiyksikön
rakentamiseen liittyvän suunnittelun ja perustanut
suunnitteluryhmän, joka esittää toiminnallisesti parhaimmaksi uuden päiväkodin sijoituspaikaksi nykyisen
päiväkotirakennuksen viereen sijoittuvalle tontille.
Määräalan ostamisesta on käyty neuvottelut kevään ja
kesän aikana. Maa-alueelle on tehty myös maaperätutkimukset, jonka perusteella maa-alue soveltuu asunto- ja
julkiseen rakentamiseen.
Nykyisen päiväkodin vieressä sijaitsevasta 9001 m2:n
määräalasta, joka on lohkaistavissa Kiviahon kiinteistöstä (691-403-49-16), on käyty neuvotteluja tilan
omistajan, Tuomas Ahon kanssa. Neuvottelujen perusteella hinnaksi on muodostumassa 20.000 euroa. Myyjälle
on erotettava tieoikeus ostettavan määräalan reunasta
rantaan, karttaliitteen mukaisesti. Sen lisäksi myyjä
erottaa itselleen kiinteistöstä n. 1.000 m2 määräalan
ja noin x m kaistaleen Vuohtojärven rannasta siellä sijaitsevan sauna/loma-asunnon pysyvyyden tueksi.
Liitteenä 1 kauppakirjaluonnos ja kartta.
Valmistelijat: tekninen johtaja puh. 040-3008250,
kunnanjohtaja puh. 040-3008200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,
että Reisjärven kunta ostaa Tuomas Aholta
n. 8000 m2 määräalan 691-403-49-16 kiinteistöstä yhteensä 20.000 euron kauppahintaan edellä mainittujen ja
kauppakirjaluonnoksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti
ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään kauppakirjaan
tarvittavat täydennykset.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/
KHALL § 107

Kiljala Mika hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan rakennuksen rakentamiseen kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle
tilalle Länsiranta 691-403-180-2.
Liitteenä 2 poikkeamispäätösehdotus.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen tilalle Länsiranta 391-403-180-2 liitteenä 2 olevan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/
KHALL § 108

Kinnula Jaakko ja Kaisa hakee poikkeamislupaa rantasaunan rakentamiseen kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle
tilalle Leppäranta 691-403-10-85.
Liitteenä 3 poikkeamispäätösehdotus

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen tilalle Leppäranta 691-403-10-85 liitteenä 3 olevan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/
KHALL § 109

Päivärina Marianne ja Luomanen Ari hakevat poikkeamislupaa asuinrakennuksen, talousrakennuksen ja rantasaunan rakentamiseen kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle
määräalalle tilasta Kiviranta 691-403-23-39.
Liitteenä 4 poikkeamispäätösehdotus

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen tilalle Kiviranta 691-403-23-39 liitteenä 4 olevan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KUNTIEN JA MAAKUNTIEN
TALOUSTIETOJEN TUOTTAMISTA JA RAPORTOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI
KHALL § 110

Valtiovarainministeriö pyytää kuntien lausuntoa
21.6.2018 luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien
ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi.
Esitys sisältää ehdotukset lainsäädännön muutoksista,
jotka ovat edellytyksenä kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien talousseurannan ja raportoinnin automatisoidun
mallin toteuttamiselle. Malli perustuu Kunta- ja Maakuntatieto-ohjelmien yhteydessä tehtyyn valmisteluun.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia ja maakuntalakia, valtiokonttorista annettua lakia sekä kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja toimittamista koskevaa erityislainsäädäntöä.
Valtiovarainministeriö perustelee esitystä sillä, että
sen avulla varmistetaan luotettavan, ajantasaisen ja
vertailukelpoisen taloustiedon saaminen kuntien ja
maakuntien valtionohjaukseen sekä kuntien ja maakuntien omaan käyttöön talouden. Lisäksi tavoitteena on
yksinkertaistaa kuntien ja maakuntien taloustiedon
tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja ja vähentää kunnille ja maakunnille raportoinnista aiheutuvia
kustannuksia.
Kuntalakiin ja maakuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi
säännökset taloustietojen raportoinnista. Kunnat ja
maakunnat velvoitettaisiin toimittamaan erikseen säädetyt taloustietonsa suoraan taloushallinnon tietojärjestelmistään valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. Kuntalain ja maakuntalain
säännökset velvoittaisivat kuntia ja maakuntia taloustietojen tuottamiseen ja raportointiin yhdenmukaisessa
ja vertailtavassa muodossa. Tietojen tuottamisen ja
raportoinnin tekninen muoto ja tietomääritykset perustuisivat tietoja toimittavien kuntien ja maakuntien
sekä muiden tietoja käyttävien viranomaisten yhteistyöhön.
Kuntalakiin ehdotetaan säädettäväksi asetuksenantovaltuus, jonka perusteella valtioneuvoston asetuksella
voidaan antaa kuntia velvoittavasti tarkempia säännöksiä kirjanpito- ja tilinpäätöstietojen sekä palvelukohtaisten kustannustietojen tuottamisesta yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa. Vastaava sääntely
sisältyy jo maakuntalakiehdotukseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KUNTIEN JA MAAKUNTIEN
TALOUSTIETOJEN TUOTTAMISTA JA RAPORTOINTIA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI (jatkoa)
Kunnan ja maakunnan tietojen tuottamista ja raportointia koskevaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalojen lainsäädäntöä
muutettaisiin siten, että siinä otetaan huomioon ehdotettu taloustietojen raportointimalli.
Uusi toimintamalli korvaisi vaiheittain vuotta 2020
koskevista tiedoista alkaen Tilastokeskuksen tilastolain nojalla tekemän kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja koskevan tiedonkeruun ja sisältäisi jatkossa
myös muun säännöllisesti kerättävän taloustiedon. Tarkoituksena on, että samojen tietojen päällekkäisestä
keräämisestä luovutaan, ja manuaalisen lomakepohjaisen
tiedonkeruun sijasta siirrytään automaattiseen taloustiedon raportointiin yhteisesti hyödynnettävässä muodossa suoraan kuntien ja maakuntien taloustietojärjestelmästä.
Valtiokonttorin tehtävästä ylläpitää kuntien ja maakuntien taloustietovarantoa säädettäisiin valtionkonttorista annetussa laissa.
Valmistelijat: kunnanjohtaja 0403008200, kehitys- ja talouspäällikkö 0443008505.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteen 5 mukaisen lausunnon hallituksen esityksestä kuntien ja maakuntien
taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi
lainsäädännöksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUPAHAKEMUKSET
KHALL § 111

Vs. tekninen johtaja Jarkko Saaranen on toimittanut
kunnanhallitukselle täyttölupahakemuksia seuraavasti:
Kiinteistönhoitajan työ- ja vuosiloman sijainen,
27.8.-14.10.2019
Terveyskeskuksen ruuanjakajan työ- ja vuosiloman sijainen, 3.-30.9.2018
Terveyskeskuksen keittäjän työ- ja vuosiloman sijainen,
3.9.- 31.10.2018
Siivooja, keittiöapulaisen määräaikainen toimi
2h/pv, 13.8.-31.12.2018 (Petäjähovi)
Erikoissähköasentajan työtehtäviin määräaikaisesti
työnjohtajan tehtävät 1.8.-31.12.2018 (perusteluna sivistystoimen tilajärjestelyjen vaatima kunnan rakennusmestarin työpanos)

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy täyttöluvat esityksen
mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 27.2.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
KHALL § 112

Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Valtuuston kokouksen 27.2.2018 päätökset:
§ 5 Lastensuojelusuunnitelma
§ 6 Ppky Selänteen hallintosääntö
§ 7 Valtuustoaloitteiden käsittely
§ 8 Lunastussopimuksen liitteen hyväksyminen
§ 9 Muut mahdolliset asiat (valtuutettujen aloite)
Päätöksistä ei ole määräajassa jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, joten päätökset ovat
saavuttaneet lainvoiman.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen
27.2.2018 päätökset laillisina täytäntöönpantaviksi ja
täytäntöönpannuiksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 20.3.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
KHALL § 113

Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Valtuuston kokouksen 20.3.2018 päätökset:
§ 14 Sidonnaisuusilmoitukset
§ 15 Alakoulun ja päiväkodin tilojen rakentaminen.
Ollut valtuuston käsittelyssä lisäyksen vuoksi
15.5.2018
Päätöksistä 20.3.2018 ei ole määräajassa jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, joten päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen
20.3.2018 päätökset laillisina täytäntöönpantaviksi ja
täytäntöönpannuiksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

14.8.2018
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.5.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
KHALL § 114

Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Valtuuston kokouksen 15.5.2018 päätökset:
§ 21 Talousarviomuutokset/Käyttötalousosan lisämäärärahat 2017
§ 22 Kehitys- ja talousjohtajan viran täyttäminen
§ 23 Lastentarhanopettajan viran perustaminen
§ 24 Muutokset vuoden 2018 talousarvion ja 2019 taloussuunnitelman käyttötalousosiin
§ 25 Alakoulun tilojen rakentaminen
Päätöksistä ei ole määräajassa jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, joten päätökset ovat
saavuttaneet lainvoiman.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen
15.5.2018 päätökset laillisina täytäntöönpantaviksi ja
täytäntöönpannuiksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

14.8.2018
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.6.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
KHALL § 115

Kuntalain 96 §: ”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia
on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Valtuuston kokouksen 19.6.2018 päätökset:
§ 30 Vuoden 2017 tilinpäätös
§ 31 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017
§ 32 Arviointikertomus vuodelta 2017
§ 33 Kalajan koulu lakkauttaminen
§ 34 Leppälahden koulun lakkauttaminen
§ 35 Ppky Selänteen tilinpäätös vuodelta 2017, tilintarkastuskertomus 2017 ja arviointikertomus 2017
§ 36 Kunnanvaltuutettu Mikko Suontakasen kuolema/uuden
valtuutetun kutsuminen/valinnat muihin toimielimiin
§ 37 Valtuuston 1. varapuheenjohtajan valinta 1.8.2018
alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
§ 38 Niemenkartanon kuntotutkimukset ja korjaustoimenpiteet kesällä 2018/lisämääräraha
§ 39 Reviirin vuokrarivitalo/jatkotoimenpiteet
§ 40 Lyhytaikaisen rahoituksen myöntäminen konserniyhtiölle
Päätöksistä ei ole määräajassa jätetty valituksia Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, joten päätökset ovat
saavuttaneet lainvoiman.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen
19.6.2018 päätökset laillisina täytäntöönpantaviksi ja
täytäntöönpannuiksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

14.8.2018
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 116
Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätökset:
Yleispäätökset: §:t 16-20
Henkilöstöpäätökset: §:t 13-15
Poissaolopäätökset: Hankintapäätökset: § 1
Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset:
Asuntojen vuokraukset: §:t Hallintosihteeri Päivi Rossin tekemät viranhaltijapäätökset:
Kesätyöntekijöiden työsopimukset: §:t 3-8
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: §:t 33-35

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: §:t 14-15

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat
ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

14.8.2018
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SAVOLANMÄENTIEN LIIKENNETURVALLISUUS
KHALL § 117

Lasten vanhemmat ovat olleet huolissaan Savolanmäentien
liikenneturvallisuudesta. Savolanmäentien varrella sijaitsee urheilukenttä sekä kaksi varhaiskasvatuksen
toimipistettä. Tiellä on 40km/h nopeusrajoitus, mutta
siinä ajetaan jatkuvasti huomattavasti lujempaa. Savolanmäentiellä ei ole jalkakäytäviä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää tekniselle lautakunnalle, että se aloittaa toimenpiteet Savolanmäentien
liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Hallitus / lautakunta

14.8.2018

102-117

202

Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

102, 105, 106, 110, 112-117

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

103, 104, 111

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
telefax: 08 776 010
Pykälät

103, 104, 111
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 17.8.2018.
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

203

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

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

-

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

107-109

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 250 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.
Liitetään pöytäkirjaan
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

