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VIRKAVAPAUSHAKEMUS
KHALL § 140

Toimistosihteeri on hakenut virkavapautta Reisjärven
kunnan toimistosihteerin virasta ajalle 3.12.201730.6.2019 toisen työnantajan palvelusta varten. Liite 1.
Kunnanhallitus on päättänyt 29.5.2007 § 49 Reisjärven
kunnan henkilöstön soveltamisohjeissaan, että harkinnanvaraista virka- ja toimivapaata voidaan myöntää toisen
työnantajan palvelusta varten yhteensä yhden vuoden
ajaksi, mikäli sijaisuusjärjestelyt voidaan toteuttaa ja
esimies hyväksyy sen. Hallintosäännön 67 § mukaan kunnanhallitus päättää yli 6 kuukauden virkavapaan myöntämisestä alaisensa henkilöstön osalta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää palkatonta harkinnanvaraista virkavapautta toisen työnantajan palvelusta varten ajalle 3.12.2018 -30.6.2019 ja käynnistää virkatehtävien järjestelyprosessin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUPAHAKEMUS HALLINTOTOIMI
KHALL § 141

Hallintotoimen vastuualueella toimiva toimistosihteeri
on anonut palkatonta virkavapaata ajalle 3.12.201830.6.2019.
Kunnanhallituksen on 13.12.2017 § 222 päättänyt, että
kunnan talouden sopeuttamistoimenpiteenä otetaan käyttöön kunnan virkojen ja toimien täyttölupamenettely,
jonka mukaisesti avautuvien tehtävien sekä määräaikaisten palvelussuhteiden täyttäminen edellyttää kunnanhallituksen antamaa täyttölupaa. Täyttölupamenettely koskee
myös olemassa olevia virkoja ja työsuhteita.
Lisäksi 16.1.2018 § 7 kunnanhallituksen hyväksymän vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan määräaikaisiin virkasuhteisiin vaaditaan täyttölupa. Hallintosäännön 68 § mukaan vastuualueen esimies päättää
työvoiman käytöstä vastuualueen sisällä.
Perustelut:
Toimistosihteerin keskeisiin tehtäviin kuuluvat kunnan
asuntoasioiden hoito, arkistonhoitajan tehtävät sekä
keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiminen. Asuntoasioiden hoito edellyttää päivittäisiä toimia ja lisäksi
kevään 2019 aikana järjestetään eduskunta- ja europarlamenttivaalit sekä mahdollisesti maakuntavaalit, jolloin
tehtävien hoidon kannalta virkaa ei voi jättää täyttämättä.
Toimistosihteerin tehtävien hoidosta virkavapauden aikana on keskustelu keskushallinnon henkilöstön kanssa ja
päädytty siihen, että tehtävät voidaan hoitaa keskinäisillä työjärjestelyillä. Järjestely kuitenkin edellyttää
määräaikaisen 30.4.2018 saakka palkatun palvelusihteerin
siirtämistä toimistosihteerin viransijaiseksi 30.6.2019
saakka.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan ehdotuksen
mukaisesti 3.12.2018-30.6.2019, edellyttäen, että toimistosihteerille on myönnetty virkavapaa sekä valtuuttaa
vastuualueen esimiehen tekemään tarvittavat järjestelyt.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ERON MYÖNTÄMINEN YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENYYDESTÄ
JA UUDEN JÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
KHALL § 96

Ylivieskan, Alavieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven
ja Sievin yhteisessä Ylivieskan seudun musiikkiopiston
johtokunnassa on 9 jäsentä. Vastuukunta Ylivieska valitsee johtokuntaan 4 jäsentä ja toimintakunnat kukin
yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Ylivieskan valtuusto valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla
valtuutettu tai varavaltuutettu.
Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208

Vs. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Ylivieskan
seudun musiikkiopiston johtokuntaan toimikaudeksi
1.6.2017-31.5.2021.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
EJ/KP

VALT § 51

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokuntaan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Helena Kinnusen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
Jäsen
Alakoski Sari
JH/EH

KHALL § 142

Varajäsen
Kiviniemi Auli

Sari Alakoski pyytää eroa Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan jäsenyydestä.
Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se
myöntää Sari Alakoskelle eron Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunnan jäsenyydestä ja valitsee tilalle
uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2021
saakka.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUOHTOJÄRVEN KUNNOSTUSHANKE JA SEN TOTEUTUS
KHALL § 32

Reisjärven kunta on aloittanut vuonna 2012 Vuohtojärven
biotalous- ja virkistyskäyttökunnostuskartoituksen.
Hankkeelle on saatu Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston
ympäristölupa 15.9.2016. Hankerahoitusselvitys on käyty
vuonna 2017 ja hakemus rahoituksesta on jätetty Maa- ja
metsätalousministeriöön 29.9.2017. Hankerahoitus perustuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankemuistioon,
jossa on käyty läpi Vuohtojärven hankkeen keskeiset
kohdat.
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi tammikuu 2018 ja
marraskuu 2020 välisenä aikana.
Hankkeen kokonaisrahoitusosuus 860000 euroa, josta rahoitusosuudet jakaantuvat seuraavasti:
Reisjärven kunta 40 %
Vattenfall Sähkötuotanto 10 %
Maa- ja metsätalousministeriö 50 %

344.000 euroa
86.000 euroa
430.000 euroa

Hankkeen toteuttaja on Reisjärven kunta.
Vattenfall rahoitusosuutta haetaan vuoden 2018 aikana.
Vuohto- ja Reisjärvi ovat Hautaperän tekoaltaan kanssa
Kalajoen vesistöalueen suurimmat vesialtaat. Niitä
säännöstellään tulvasuojelun ja voimatalouden tarpeisiin. Säännöstely ja kuormitus on heikentänyt virkistyskäyttöä ja järvien tilaa. Ennen säännöstelykäytännön
muuttumista (2008), kymmenien vuosien ajan, kuollut
kasvillisuusmassa jäi vuosittain hajoavaksi massaksi
lahtien pohjille ilman aineksen luontaista ajautumista
maalle. Se kiihdyttää edelleen umpeenkasvua, minkä
ohella säännöstelty alhainen vesipinta lisäsi ongelmia
ennestään matalilla lahtialueilla. Lisäksi järvien tilaa heikentää ulkoinen kuormitus. Järvillä harjoitetaan
virkistys- ja jonkin verran ammattikalastusta, ja järvet ovat tärkeitä virkistyskohteita alueellisesti sekä
kuntakeskuksen lähialueen houkuttavuuden kannalta. Vuodesta 1999 lähtien Vuohto- ja Reisjärvellä on tehty
vuosittain myös hoitokalastuksia. Vuoteen 2014 mennessä
vähempiarvoista kalaa on poistettu yli 300 000 kg.
Muussa kalastuksessa saalis on täällä aikajaksolla ollut 80 000 kiloa kalaa.
Virkistyskäyttöön liittyvät hankkeen kunnostustoimet
parantavat alueen vetovoimaisuutta, vesistön käyttömahdollisuuksia sekä maisemaa. Lisäksi niillä luodaan
luontaisemmat olosuhteet muuttuneille alueille. Vesiensuojelurakenteet ja virtavesien kalataloudelliset selvitykset ovat vesienhoitosuunnitelman mukaisia toimia.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUOHTOJÄRVEN KUNNOSTUSHANKE JA SEN TOTEUTUS (jatkoa)
Lisäksi poistettavilla sedimenttimassoilla parannetaan
viljelyalueiden kuntoa ja ravinnetaloutta. Reisjärven
kunnan (hankkeesta erillisenä) vuosittain toteuttaman
poistokalastuksen ja vesikasvillisuuden vähentämisen
tuottaman biomassan jatkokäyttömahdollisuuksien arviointi tuottaa tietoa myös alueellisesti hyödynnettäväksi.
Kunnostustoimille on aluehallintoviraston lupa ja toteutus voidaan aloittaa välittömästi. Maa- ja vesialueiden omistajien suostumukset sekä järven että valumaalueen toimille on hankittu.
Suunnitelmat toteutuksesta ovat valmiit ja luvitettu.
Yhteistyötahojen sitoutuminen on saatu. Hankkeelle on
alueen toimijoiden (mm. vesialueen omistajat) vahva
tuki. Metsätalouden vesiensuojelutoimia kohdistetaan jo
alueelle. Vattenfall Sähköntuotanto Oy:n rahoitusosuudesta (ns. ympäristörahan puitesopimus) ei vielä ole
päätöstä.
Vattenfall rahoitushakemuksen saaminen Kalajoen vesistön vaikutuspiiriin kuuluvien kuntien yhteiseen hankeohjelmaan on perusteltua vesistön säännöstelystä Reisjärven kunnalle aiheutuvien kohtuuttomien haittojen
vuoksi.
Reisjärven valtuusto on varannut hankkeelle vuoden 2018
talousarvion investointiosaan 100.000 euroa kuntarahoitusosuutta. Kohtaan on kirjattu, että kunta lähtee toteuttamaan hanketta, jos kuntarahoitusosuus ei muutu
esitetystä. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt
hankerahoitusta tälle vuodelle 150.000 euroa, jolla
hanke päästäisiin aloittamaan. Myöntövaltuus on vuosikohtainen.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Vuohtojärven kunnostushankkeen aloituksen vuonna 2018 talousarvioon merkityllä kuntarahaosuudella 100.000.ja päättää, että kustannusosuus Vuohtojärven kunnostuksesta vuoden 2020
loppuun mennessä voi olla enintään 344.000, edelleen
kunta hakee Vattenfallin rahoitusosuutta hankkeelle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUOHTOJÄRVEN KUNNOSTUSHANKE JA SEN TOTEUTUS (jatkoa)
Päätös: Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun
kuluessa puheenjohtaja Jouni Tilli ehdotti Katri Parkkilan kannattamana, että asia jätetään pöydälle.
Koska oli tehty kannatettu ehdotus pöydälle jättämisestä, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat pöydälle
jättämistä äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat
asian käsittelyn jatkamista äänestävät ”EI”. Suoritetussa äänestyksessä asian pöydälle jättäminen sai 6
ääntä (Jouni Tilli, Antti Vedenpää, Katri Parkkila,
Tiina Hirvinen, Sari Huuskonen ja Mikko Kinnunen) ja
asian käsittelyn jatkaminen yhden (1) äänen (Marko
Pohlman).
Kunnanhallitus päätti äänin 6-1 jättää asian pöydälle.

KHALL § 143

Kunnanhallituksen päätös Vuohtojärven hankkeen toteuttamisesta tarvitaan, koska kunnan talousarviossa 2018
tämän investointihankkeen erityisehtona on, että kuntarahoitusosuus ei muutu esitetystä. Vuohtojärven tilanne
on heikentynyt kesän aikana entisestään ja kunnostushankkeen toteuttamiselle on syntynyt suuri tarve, jotta
järven tila voitaisiin turvata. Hankerahoituksen maksamisen ehtona on, että hanke käynnistetään vuoden 2018
aikana.
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt 25.9.2018
Vuohtojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostushankkeelle 150.000 euron valtionavustuksen vuodelle
2018. Lisärahoitusta on varattu hankkeelle hakekaudelle
n. 130-150 000 euroa/vuosi. Hankkeen toteutusaika on
24.8.2018-30.11.2020, kustannusarvio 860.000 euroa,
josta kunnan rahoitusosuus on yhteensä 376.000 euroa
vuosille 2018-2020. Lisäksi Reisjärven kunnalle on
myönnetty Vattenfall-puitesopimuksella avustusta 32.000
euroa vuodelle 2019. Hankeaikainen lisäys vasterahoitukseen, kuten maanomistajien ja Reisjärven jakokunnan
mahdolliset talkootyö- ja/tai rahoitusosuudet, vähentävät kunnan rahoitusosuutta.
Vuohtojärven biotalous- ja virkistyskäyttöhankkeen kustannusarvio tulee toteutumaan suunnitelman ja talousarvioon varatun määrärahan mukaisena. Kunnanhallitus on
vahvistanut 11.6.2018 § 84 kunnan teknisen toimen vuoden 2018 investointiosan rakentamisohjelman, joka sisältää Vuohtojärven kunnostamishankkeen toteutuksen, ja
jolle on varattu määrärahaa 100.000 euroa tälle vuodelle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUOHTOJÄRVEN KUNNOSTUSHANKE JA SEN TOTEUTUS (jatkoa)

Hankkeen käynnistäminen ja toimenpiteet vaativat projektityönjohtajan palkkaamisen.
Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200, tekninen johtaja 040 3008250
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättä käynnistää Vuohtojärven
biotalous- ja virkistyskäyttökunnostushankkeen toteutuksen vuosille 2018-2020, kunnan kustannusosuus 376000
euroa ja myöntää täyttöluvan osa-aikaisen projektipäällikön palkkaamiseksi hankeajalle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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SELVITYS POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE KUNNALLE TEHDYSTÄ KANTELUSTA
KHALL § 144

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää 13.9.2018
päivätyllä kirjeellään Reisjärven kuntaa antamaan lausunnon ja hankkimaan selvityksen kantelussa mainituista
asioista. Selvitys on pyydetty toimielimiltä ja henkilöiltä, jota asia koskee.
Lausunnon antamiselle on pyydetty jatkoaikaa 19.10.
saakka. Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kuntalain 10 § 2 mom, jonka perusteella aluehallintovirasto voi tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaisesti. Selvitys annetaan kunnanhallituksen nimissä.
Selvityspyyntö liitteenä 2

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa seuraavan selvityksen ja
lausunnon kantelun johdosta:
Kantelija ei ole toimittanut kantelussa mainittua esitystä Pitkäniemen uimarannan rakenteiden purkamisesta
kirjallisesti. Hänen kanssaan on keskusteltu asiasta
suullisesti hänen esittämäänsä toivomusta kalusteiden
poistamisesta uimarannalta. Kirjallisen tiedon pyyntö
kunnasta on koskenut kunnanhallituksen käsittelystä
poistunutta ja esityslistalla 11.6.2018 kunnanhallituksella ollutta asiaa.
Reisjärven kunta katsoo, että uimarannan käyttöoikeus
on yleinen, koska se on merkitty asemakaavassa yleisen
uimarannan merkinnällä. Kaava-alue, joka rajoittuu vesijättömaan rajaan on Pitkäniemen ja Reisjärven kunnan
omistamien kiinteistöjen kohdalle merkitty kaavaan LV
=lähivirkistysalueena ja VV = uimaranta. Alue on virkistysaluetta, jonka käyttöoikeus kuuluu jokamiehen oikeuden piiriin.
Reisjärven kunta tarkastaa uimakopin sijainnin ja tarvittaessa siirtää sen sellaiseen kohtaan ranta-alueella, että se turvaa maanomistajalle rajankäynnissä
merkityn kulkuväylän omalle kiinteistölleen.
Lisäksi yleisen turvallisuuden vuoksi kaikille alueiden
käyttäjille, pelastusrengas jätetään alueelle. Siisteyden takaamiseksi Reisjärven kunta jättää roska-astian alueelle.
Reisjärven kunta tekee kirjallisen päätöksen asiasta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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RAVITSEMUS- JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAN TEHTÄVIEN JATKAMINEN

KHALL § 145

Pykälä nähtävissä kunnantalolla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LAUSUNTO KUNTALAIN MUUTTAMISESTA
KHALL § 146

Valtiovarainministeriö on pyytänyt kuntien lausuntoa
kuntalain muuttamista koskevasta hallituksen esityksen
luonnoksesta, jossa tarkennettaisiin erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksiä. Lausuntoaika on 5.10.21.11.2018.
Muutoksen kohteena on kuntalain 118 §:ä, jossa menettelyn käynnistämisen edellytyksiksi säädettyjä kunnan ja
kuntakonsernin talouden tunnuslukuja ehdotetaan uudistettavaksi. Lisäksi muutettaisiin kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta koskevaa 22 §:ää siten, että niin kutsuttujen monipaikkaisten henkilöiden
osallistumismahdollisuuksia kunnan toimintaan korostetaan.
Esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi kuluvalla istuntokaudella. Laki on tarkoitettu tulevan
voimaan vuoden 2019 keväällä. Täten kunnat voivat huomioida vuoden 2020 talousarviossa ehdotetun sääntelyn.
Kuntalain 118 §:n 3 ja 4 momentissa säädettyjä raja-arvoja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2022
vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Vuosina 2019—2021 erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn
sovelletaan mitä tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään.
Kuntalain 118 §:n mukaan kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä
toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi,
jos jokin erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa
olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksistä täyttyy.
Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole
kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää laissa
säädetyssä määräajassa. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt
alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä
vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:
1)kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
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LAUSUNTO KUNTALAIN MUUTTAMISESTA (jatkoa)
2)kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu
keskimääräinen tuloveroveroprosentti;
3)asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä
ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
4)kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.
Kuntakonsernien toiminnan osan siirtyminen tuleville
maakunnille vaikuttaa erityisen vaikean taloudellisen
aseman määrittelyssä käytettävien tunnuslukujen arvoihin, erityisesti suhteelliseen velkaantuneisuuteen.
Kriteeri
Kertynyt alijäämä, e/asukas
Vuosikate
Lainat, e/asukas
Tulovero-%
Suhteellinen velkaantuneisuus

Taso kahtena vuonna
≥ 500,
≥ 1 000
negatiivinen
≥ 9 237, ≥ 9 471
≥ 20,89, ≥ 20,92
≥ 50

Arviointimenettelyn kriteereitä kohtaan on esitetty
myös kritiikkiä siitä, että kriteerit painottavat vain
tiettyjä taloudellisen aseman mittareita. Perusteina
käytettävät tunnusluvut eivät kuvaa kuntien taloutta
esimerkiksi rahoituksen riittävyyden näkökulmasta.
Kuntalain muutosesityksen mukaan käytettävien tunnuslukujen tulisi olla sellaisia, että selvästi muita kuntia
heikommassa asemassa olevat kunnat voidaan niistä tunnistaa. Tavoitteena on, että tunnusluvut heijastavat
kunnan erityisen vaikeaa taloudellista asemaa jo ennen
kuin kunnan kyky tuottaa palveluja on merkittävästi
vaarantunut.
Kuntalain muutosesityksessä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn
käynnistämisen edellytyksiä koskeviin tunnuslukuihin
ehdotetaan seuraavia muutoksia:
1) Kuntakonsernin negatiivinen vuosikate korvataan kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen
suhteella. Tunnusluku kuvaa konsernituloslaskelman vuosikatteen riittävyyttä poistojen kattamiseen ja mahdollisesti syntyvän alijäämän todennäköisyyttä. Vuosikat-
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LAUSUNTO KUNTALAIN MUUTTAMISESTA (jatkoa)
teen määrä lasketaan nykyiseen tapaan ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Tunnusluvun raja-arvona
on 80 prosenttia.
2) Kunnan tuloveroprosenttia koskevaan tunnusluvun rajaarvoa nostetaan yhdestä kahteen prosenttiyksikköön,
jotta tunnusluku erottaisi selkeästi keskimääräistä tuloveroprosenttia korkeamman tuloveroprosentin kunnat.
3) Asukasta kohden laskettuun kuntakonsernin lainamäärään lisätään vuokravastuiden määrä. Konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrää verrattaan
jatkossakin keskimääräiseen lainojen ja vastuiden määrään. Raja-arvo säilyy ennallaan 50 prosenttina.
4) Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus korvataan tunnusluvulla kuntakonsernin laskennallinen lainanhoitokate. Tunnusluvun raja-arvona käytettävä 0,8 kuvaa
tilannetta, jossa kunnan konsernitilinpäätöksen mukainen
lainojen hoitoon käytettävissä oleva tulorahoitus riittää vain 80 prosenttisesti laskennallisiin lainojen lyhennyksiin ja korkokuluihin.
Alla olevissa taulukoissa on kuvattu ehdotettujen tunnuslukujen raja-arvot siten, että ensin on kuvattu tunnusluvun heikkona pidettävä arvo, sen alapuolella erityisen vaikeaa taloudellista asemaa kuvaava arvo.
Tunnusluku
Kertynyt alijäämä
e/asukas

Raja-arvo
kahtena vuonna >
1. vuonna > 500,
000
kahtena vuonna <
kahtena vuonna <

Vuosikate
prosenttia poistoista
Tuloveroprosentti

kahtena vuonna
1,5 %-yksikköä
räisen
kahtena vuonna
2,0 %-yksikköä
räisen

500
2. vuonna > 1
100 %
80 %

vähintään
yli keski-määvähintään
yli keski-mää-

Lainamäärä e/asukas
(lainojen ja vuokravastuiden yhteismäärä)

kahtena vuonna vähintään 25 %
yli keskimääräisen
kahtena vuonna vähintään 50 %
yli keskimääräisen

Laskennallinen
lainanhoitokate

kahtena vuonna < 1
kahtena vuonna < 0,8
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Tunnusluvut lasketaan kunnan konsernitilinpäätöksen perusteella. Esitettyjen tunnuslukumuutosten jälkeenkin
kuntakonsernin taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kaikkien tunnuslukujen täyttyessä kahtena peräkkäisenä vuotena
kunta voi joutua arviointimenettelyyn.
Valmistelijat: kehitys- ja talouspäällikkö 044-3008205,
kunnanjohtaja 040-3008200
Kja

Ehdotus: Reisjärven kunta antaa seuraavan lausunnon
kuntalain muuttamista koskevasta hallituksen esityksen
luonnoksesta, jossa tarkennetaan erityisen vaikeassa
taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksiä.
Reisjärven kunnan lausunto:
Lakimuutosesityksen tavoitteena oleva oikeudenmukainen
ja luotettava kuntien erityisen vaikean taloudellisen
aseman arviointitapa sekä eri näkökulmat huomioiva arviointikriteerien käyttö ovat kannatettavia lähtökohtia
kuntien talouden tukemisessa ja kuntalaisten palvelujen
turvaamisessa. Ennakoiva näkökulma ohjaa kuntia hakemaan aktiivisesti kestäviä ratkaisuja.
Arviointimenettelyn käynnistämisen edellytysten muuttamisen tavoitteena on kuvata tarkemmin tulorahoituksen
riittävyyttä. Käytettäessä tunnuslukuna rahoituslaskelman välitulosta toiminnan ja investointien rahavirta,
on syytä huomioida tunnuslukuun kuuluva vuosikate. Vuosikate sisältää kunnan merkittävimmät tuloerät eli verotulot ja valtionosuudet. Näiden erien tilitysten vuosittaiset vaihtelut - kuten verotilitykset vuonna 2018
– tulee huomioida pidemmällä aikajänteellä yhden vuoden
tilinpäätöstietojen sijaan.
Erilaisten vuokravastuiden mukaan ottaminen velkaantuneisuutta kuvaavaan tunnuslukuun pelkän lainamäärän lisäksi poistaa erilaisten rahoitusratkaisujen käytön
lainamäärän vaikuttamisen keinona. Tunnusluku kuvaa
tällöin ulkopuolisen rahoituksen määrää kokonaisuutena.
Toisaalta isot rakennushankkeet tai muut yksittäiset
suurinvestoinnit synnyttävät varsinkin pienissä kunnissa merkittäviä vuositason poikkeamia. Oikeamman kuvan velkaantuneisuudesta antaa velan määrän kehityssuunta pidemmällä aikavälillä.
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LAUSUNTO KUNTALAIN MUUTTAMISESTA (jatkoa)
Tunnuslukuna käytettävän kunnan tuloveroprosentin rajaarvon nostaminen on kannatettavaa. Tunnuslukujen rajaarvot ja tarkastelujaksot tulee asettaa sellaiselle tasolle, että ne antavat todellisen kuvan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevista kunnista.
Kunnan asukkaiden ja kaikkien kunnan palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen kunnan palvelujen kehittämisessä on myönteinen asia. Valtuuston vastuuttaminen monipuolisista
vaikuttavista osallistamisen ja vaikuttamisen menetelmistä syntyy niiden periaatteista päättämisen tasolla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO FINGRID OYJ:N VOIMAJOHTOHANKKEESTA
KHALL § 147

Empower PN Oy on pyytänyt lausuntoa koskien Fingrid
Oyj:n 400 kV voimajohtohanketta Petäjävesi-Kinnula, Kinnula-Haapavesi. Lausuntoa pyydetään voimajohdon sijoituksesta. Lausuntoaikaa on jatkettu 18.10.2018 saakka.
Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid
Oyj:n tarkoituksena on rakentaa uusi 400 kilovoltin
(kV) voimajohto Petäjäveden sähköaseman ja Muhoksella
sijaitsevan Pyhänselän sähköaseman välille. Kantaverkon
kehityssuunnitelman mukaan sähkönsiirtokapasiteettia on
vahvistettava uudella voimajohtoyhteydellä Keski-Suomesta Oulujoelle. Johdon rakentaminen on tarkoitus tapahtua vuosina 2019-2022 siten, että uusi 400 kV voimajohto otettaisiin käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä.
Voimajohdon suunnittelun pohjaksi on tehty voimajohdon
ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) vuonna
2012, minkä perusteella johtoreitti on valittu. YVA-menettelyn jälkeen voimajohtojen Petäjävesi-Kinnula ja
Kinnula–Haapavesi suunnittelumääräykset ovat muuttuneet
ja johtoalueiden levenemisen ympäristövaikutuksista on
laadittu täydentävä tarkastelu lokakuussa 2017. Täydentävässä tarkastelussa on varmistettu muutoksen vaikutusten olevan vähäisiä. Lisäksi on laadittu erikseen
Haapaveden lintuvedet ja suot Natura-arvio.
Kinnula-Haapavesi välisen osuuden pituus on noin 94 km.
Kyseinen johto-osa sijoittuu Kinnulan, Reisjärven ja
Pihtiputaan kuntien sekä Haapajärven, Nivalan ja Haapaveden kaupunkien alueille. Lausuntopyyntö ja liitekartat liitteenä 3

Kja

Ehdotus: Reisjärven kunta antaa seuraavan lausunnon
Fingrid Oyj:n 400 kV voimajohtohanketta Petäjävesi-Kinnula, Kinnula-Haapavesi:
Reisjärven kunta toteaa, että reitti noudattaa vuonna
2012 valmistuneen YVA:n mukaista johtolinjaa, eikä
tältä osin aiheuta lisäselvitystarvetta.
Johtoalueen levenemisen osalta kunta edellyttää, että
hankkeesta tiedotetaan riittävän kattavasti maanomistajia, jotta heillä on tosiasiallinen mahdollisuus tutustua hankkeeseen ja sen vaikutuksiin heidän kiinteistöillään. Tämä tulee huomioida erityisesti Valkeisjärven rakennetulla alueella. Lisäksi hankkeessa tulee
huomioida, että Valkeisjärvelle on laadittu oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava, joka on hyväksytty Reisjärven kunnan valtuustossa 26.6.2012.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN
KHALL § 148
Lomituspalv.pääll.

Maatalouslomittaja on irtisanoutunut toimestaan 27.9.2018 saapuneella kirjeellä siten, että työsuhde päättyy 31.10.2018.
työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta keskeytyksettä, joten
irtisanomisaika on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 § 2
mom.).
Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa työsuhteen maatalouslomittajan toimessa päättyvän 31.10.2018.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN
KHALL § 149
Lomituspalv.pääll.

Maatalouslomittaja on irtisanoutunut toimestaan 5.9.2018 saapuneella kirjeellä siten, että työsuhde päättyy 30.11.2018.
työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta keskeytyksettä, joten
irtisanomisaika on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 § 2
mom.).
Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa työsuhteen maatalouslomittajan toimessa päättyvän 31.11.2018.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VALTUUSTOALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA

KHALL § 150

Reisjärven kunnan 16 valtuuston jäsentä on jättänyt
aloitteen 27.2.2018 § 9 aloitteen, joka koskee liikenneturvallisuuden parantaminen Kantatie 58:lla välillä
Sievintie-Kiljanrannantien risteys ja Pihtiputaantie
Hylkirannantien risteys. Aloitteessa esitetään automaattisten nopeusvalvonta kameroiden asentamista Kantatie 58:lle. Aloite liitteenä 4

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää aloitteen Reisjärven kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen yhteisen liikenneturvallisuustyöryhmän työssä huomioon
otettavaksi ja toimeenpantavaksi. Perusteluna todetaan,
että Reisjärven kunnan taajama-alue ja asutus sijoittuvat Kantatie 58:n molemmille puolille usean kilometrin
matkalta. Tämän vuoksi liikenneturvallisuutta parantavat toimet on otettava entistä paremmin huomioon liikenneturvallisuustyössä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNTALAISALOITE - KOIRAPUISTON RAKENTAMINEN REISJÄRVELLE
KHALL § 151

Reisjärven kuntaan on tullut kuntalaisaloite 28.2.2018,
kuntalaisaloite.fi;n kautta, jossa esitetään koirapuiston rakentamista kuntaan.
Aloite
Ehdotan, että Reisjärvelle rakennettaisiin koirapuisto,
ja kunta ottaisi näin huomioon koiran omistajien tarpeet ja koirien hyvinvoinnin. Kunta voisi rakennuttaa
koirapuiston jollekin sopivaksi katsomalleen alueelle,
mielellään taajama-alueelle, keskustan läheisyyteen,
jotta mahdollisimman moni koiranomistaja pääsisi hyödyntämään koirapuistoa. Koirapuisto tulisi olla asianmukaisesti rakennettu, sekä pienille, että isoille koirille sopiva aidattu alue.
Reisjärvelläkin asuu paljon koiranomistajia ja koiria,
kuten ympäri Suomea muutenkin. Suurin koiranomistajien
joukko täällä meilläpäin lienee metsästystä koiran
kanssa harrastavat. Monella koirat asuvat pihalla häkissä ja kaipaavat liikuntaa myös metsästyskauden ulkopuolella, jolloin koiran irti pitäminen on kiellettyä.
Metsästysvietin omaavia koirarotuja on myös mahdotonta
pitää irti omalla pihallaan, koska ne lähtevät hajujen
perään ja karkaavat. Nämä karvaiset ystävämme kaipaavat
kuitenkin ympäri vuoden liikuntaa ja mielellään vapaana
juoksentelua muiden lajitovereidensa kanssa – siksi
tarvitsemme koirapuiston! Koirapuisto olisi oiva tapa
parantaa koirien ja koiranomistajien liikuntamahdollisuuksia, sosiaalisia suhteita ja koirien hyvinvointia.
Koiran sosiaalistaminen on myös äärimmäisen tärkeä asia
ja koen, että se on täällä maaseudulla jokseenkin vaikeaa toteuttaa, kun lenkkipolulla harvoin törmää muihin
koiriin ja koiranomistajiin. Koirapuisto takaisi myös
liikuntarajoitteisten ja iäkkäämpien koiranomistajien
koirille mahdollisuuden saada tarvittava määrä liikuntaa vapaana juostessa.
Koirapuiston rakentamisen myötä uskon, että alueemme
koirien hyvinvointi lisääntyy, irrallaan juoksentelevien koirien määrä vähenee, sekä koiranomistajat saavat
mahdollisuuden tavata muita koiranomistajia koirineen.
Nykyään koirapuiston löytää jo lähes jokaisesta elinvoimaisesta ja kuntalaisten vapaa-ajan aktiviteetteihin
panostavasta kunnasta.”
Kuntalain 23 § mukaan, kunnan asukkaalla on oikeus
tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.
Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta
suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon saatetaan
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KUNTALAISALOITE - KOIRAPUISTON RAKENTAMINEN REISJÄRVELLE
kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvat aloitteet ja
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Koirapuiston
rakentaminen on investointitoimenpide, joten se kuuluu
valtuuston toimivaltaan.
Pääosan kunnan investointihankkeita valmistelee tekninen toimisto. Koirapuiston rakentaminen edellyttää maaalueen varaamista ja kustannusarviota rakentamista varten.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää koirapuiston
rakentamista koskevan aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi, jonka jälkeen hankkeen toimenpiteistä päätetään erikseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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YHTEISTYÖESITYS/ LAURA PESOLA
KHALL § 152

Laura Pesola on toimittanut kunnalle liitteen 5 mukaisen yhteistyöesityksen (25.9.2018) harjoitus- ja kilpailukaudelle 2018–2019 sekä valmentaja Harri Leivosen
lausunnon.
Laura Pesola on heittänyt keihästä vuodesta 2007 alkaen. Kirjeessään hän kertoo taustaa ja kehityksestään
keihäänheittäjänä sekä tulevan kauden kilpailutavoitteitaan.
Laura Pesola on kirjoilla Reisjärvellä ja edustaa Reisjärven Pilkettä. Esitys yhteistyön sisällöksi liitteessä. Kauden budjetti on n. 15.000 e ja yhteistyökorvaukseksi hän esittää 2.500 euroa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 5
mukaisen yhteistyöesityksen siten, että yhteistyökorvaus kaudelle 2018–2019 on 1.000 euroa.
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohtaja Raija Potila antoi uuden ehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen yhteistyöesityksen siten, että yhteistyökorvaus kaudelle
2018-2019 on 2000 euroa.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan
ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

18.10.2018
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 153

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

§:t
§:t 18
§:t
-

Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast
Yleispäätökset
§:t 5-7
Henkilöstöpäätökset
§:t
Poissaolopäätökset
§:t
Hankintapäätökset
-

Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemi
Asuntojen vuokraukset
§:t 29-34
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola
Yleispäätökset
§:t 44-51

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist
Yleispäätökset
§:t

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

18.10.2018
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 154

Aluehallintovirasto
- Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus
Oikeusministeriö
- Vuonna 2019 toimitettavat vaalit
PPKY Selänne
- Ky-hallitus, esityslista, 11.10.2018, 9/2018
Ylivieskan kaupunki
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta, ptk,
21.9.2018, 4/2018
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta, esityslista, 12.10.2018, 5/2018
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
- Yhtymävaltuusto, esityslista, 17.10.2018, 3/2018
Mela
- Valtionkorvausilmoitus maatalouslomituksen valtionkorvausselvityksestä
Soite
-Hallitus, ptk, 8.10.2018, 15/2018
Keski-Pohjanmaan liitto
- Maakuntahallitus, esityslista, 15.10.2018, 12/2018
Reisjärven kunta
- kannanotto, Reisjärven kunta ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

19.6.2018
18.10.2018
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KIINTEISTÖLEASINGRAHOITUKSEN KILPAILUTUS/ MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
KHALL § 96

Valtuusto on kokouksessaan 20.3.2018 § 15 päättänyt
alakoulun rakentamisen aloittamisesta, hyväksynyt tilaohjelman ja alustavan kustannusarvion. 15.5.2018 § 25
tilaohjelmaan on hyväksytty n. 450 m2 tilojen lisäys ja
samalla kustannusarvio on noussut n. 3,2 milj. euroon.
Hyväksytyn hankintamenettelyn mukainen urakkatarjouspyyntö tehdään vkolla 26. Tarjousaika on n. 3 vkoa.
Rakentaminen on päätetty toteuttaa kiinteistöleasingrahoituksella.
Kiinteistöleasingkohteissa rahoittaja toimii samanaikaisesti kohteen rahoittajana ja omistajana. Rahoittaja
huolehtii myös rakentamisen aikaisesta rahoituksesta.
Kunta kilpailuttaa ja valitsee alakoulun rakentamisesta
vastaavan urakoitsijan ja vuokraa rahoittajalta leasingsopimuksella alakoulun sen valmistuttua. Asiakas,
urakoitsija ja rahoittaja solmivat keskenään rakennuttamissopimuksen, joka täydentää kunnan ja urakoitsijan
välistä urakkasopimusta. Koska rahoittaja omistaa rakennuksen siihen asti, kunnes sopimushinta on maksettu
kokonaan pois, kunnan ja rahoittajan välille tehdään
myös maanvuokrasopimus.
Tyypillisen kiinteistöleasingsopimuksen vuokra-aika on
noin 20 vuotta. Sopimuskauden jälkeen kunnalla on mahdollisuus joko lunastaa kohde tai osoittaa sille ostaja. Sopimuskautta voidaan myös jatkaa.
Rahoitustarjouspyyntöä varten tulee päättää sopimusajan
pituus sekä jäännösarvo.
Tarjouspyyntö oheismateriaalina.
Joustavan asioiden hoidon kannalta on tarkoituksenmukaista antaa kunnanjohtajalle valtuudet päättää rahoittajan valinnasta. Rahoittajan ja valitun rakennusurakoitsijan kanssa käydään neuvottelut, joissa tarkentuu
lopulliset ehdot ja rahoitettava määrä.
Hankintapäätöksen saatua lainvoiman, allekirjoitetaan
maanvuokra-, leasingvuokra- ja urakkasopimukset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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2018
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Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

19.6.2018
18.10.2018
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KIINTEISTÖLEASINGRAHOITUKSEN KILPAILUTUS/ MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
(jatkoa)
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että
1. Tarjouspyyntö kiinteistöleasingrahoituksesta pyydetään sopimusajaltaan ja jäännösarvoltaan seuraavasti:
Sopimusaika
jäännösarvo
20 vuotta
33,33 %
20 vuotta
25,00 %
25 vuotta
25,00 %
2. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään
rahoittajan valinnasta.
3. Hyväksyy maanvuokrasopimuksen tehtäväksi liitteen 1
mukaisin ehdoin
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 155

Reisjärven kunta ja Kuntarahoitus Oyj ovat allekirjoittaneet sopimukset Niemenkartanon alakoulun (hirsirakennus) leasingrahoituksesta, rakennuttamisesta ja maanvuokrasta 12.10.
Kunnanhallituksessa on ollut käsittelyssä maanvuokrasopimuksen luonnos, johon on päätöksentekovaiheessa tehty
muutoksia. Allekirjoituksen yhteydessä on sovittu, että
maanvuokrasopimus on käsiteltävä kunnanhallituksessa 2
kk sisällä sopimuksen allekirjoittamisesta.
Maanvuokrasopimusta on täydennetty mm. Kuntalain 130 §
mukaisella markkinaehtoisuuden määrittelyllä vuosivuokran hinnasta paikkakunnalla. Kunta on hankkinut
puolueettoman ulkopuolisen kiinteistönvälittäjän
arvion markkinaperusteisesta vuokratasosta. Liitteenä 6 maanvuokrasopimus ja arviokirja.
Sopimuksen täydennykset on tehty tarkentamalla kohdat
1.2. Vuokra-alueen tiedot, kohta 2. Vuokra-alueen
käyttö 2.1., 2.5., 2.7., 2.8., 3.1.Vuokra-aika, 4.1.
Vuokran määrä 4.3. indeksiehto, Vuokraoikeuden kirjaaminen 5,2. ja 5.4. Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen.
Kunnanhallituksen ratkaisuvalta perustuu hallintosäännön kohtaan 56 § kohta 10.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

18.10.2018
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KIINTEISTÖLEASINGRAHOITUKSEN KILPAILUTUS/ MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
(jatkoa)

Liite 6 Maanvuokrasopimus ja arviokirja
Oheismateriaalina 19.6.2018 maanvuokrasopimusluonnos.
Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan
maanvuokrasopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa
sopimuksessa olevien ehtojen mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

KHALL 18.10.2018 LIITE 2 § 144

Aluehallintovirasto

SELVITYSPYYNTÖ

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

13.9.2018

1 (1)
:J'i"ö
PSAVl/�06.00.00/2018

Reisjärven kunta
Reisjärventie 8A
85900 REISJÄRVI

SELVITYKSEN ANTAMINEN
kantelun
Aluehallintovirasto pyytää Reisjärven kuntaa oheisen
ja kantelun täydennyksen johdosta antamaan lausunnon ja
asioista.
mainituista
kantelussa
selvityksen
hankkimaan
Aluehallintovirasto pyytää kuntaa hankkimaan asiassa selvityksen niiltä
toimielimiltä ja henkilöiltä, joita asia koskee.
Aluehallintovirasto pyytää hankkimaan asiassa tarpeelliseksi katsomansa
selvityksen ja lausunnon kantelussa esille tuoduista seikoista, mutta
erityisesti siitä, onko asiat käsitelty hyvän hallinnon perusteita noudattaen
ja onko kantelijan kuvaama asia paikkansa pitävä. Selvitykseen
pyydetään liittämään tarvittavat asiakirjat tai niiden jäljennökset.
Asia on kunnalliskanteluna käsiteltävissä siltä osin kuin asiassa esitetään
kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai
toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista.
Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella.
Aluehallintoviraston tiedonsaantioikeus perustuu kuntalain 10§ 2
momenttiin, jonka perusteella aluehallintovirasto voi kantelun johdosta
tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Asia voidaan
ratkaista myös ilman selvitystänne.
Lausunto liitteineen tulee lähettää aluehallintovirastoon 5.10.2018
mennessä osoitteeseen:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
PL 293
90101 Oulu

Erikoissuunnittelija

Liitteet

Maria Valtakari

Jäljennös kantelusta (liitteineen) ja kantelun täydennys

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 500
fax 08 314 0110

kirjaamo.pohjois@avi.fi
www.avi.fi/pohjois

Linnankatu 1-3
PL 293, 90101 Oulu

KHALL 18.10.2018 LIITE 3 § 147

KHALL 18.10.2018 LIITE 4 § 150

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Valtuusto

Sivu

27.2.2018

23

Asia nro
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT

VALT § 9

Valtuutettujen allekirjoittama aloite, koskien liiken
neturvallisuuden parantamista Kantatie 58:lla välillä
Sievintie-Kiljanrannantien risteys ja Pihtiputaantie
Hylkirannantien risteys/automaattisten nopeusvalvonta
kameroiden asentaminen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

su.

AJ

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

/2

Virallisesti Relsjärv�
[pöytäkirjanpitäjä

2018

KHALL 18.10.2018 LIITE 5 § 152

KHALL 18.10.2018 LIITE 6 § 155

5.4 Maanvuokrasopimuksen hyväksyminen
Tämän maanvuokrasopimuksen allekirjoittavat Reisjärven kunnan edustajat vakuuttavat, että Reis
järven kunnanhallitus tulee asianmukaisesti käsittelemään tämän maanvuokrasopimuksen kahden
(2) kuukauden kuluessa tämän maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja että Reisjärven kunta
toimittaa todistuksen päätöksen lainvoimaisuudesta viipymättä Kuntarahoitus Oyj:lle.
5.4 Erimielisyyksien selvittäminen
Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan kiinteistön sijaintipaikan käräjä
oikeudessa ensi asteena.
6. ALLEKIRJOITTAMINEN
Tätä sopimusta on laadittu kolme saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle ja
yksi Maanmittauslaitokselle.

_l_c_1 s_·+-)C\_r _vc_f_lr_- __ , _l L_ / _,_V - 20 _!_[_
Vuokranantaja ja Reisjärven uuden
alakoulun käyttäjä

Vuokralainen

Reisjärven kunta

Kuntarahoitus Oyj

Sami15uputti
tekninen johtaja

e;

Marjut Silvast
kehitys- ja talouspäällikkö
kunnanjohtajan sijainen

Terhi Vainikkala
apulaisjohtaja

Markku Perälä
osastonjohtaja

LIITTEET
1) Karttaliite maanvuokra-alueesta
2) Arviokirja maanvuokrasta

Kuntarahoitus Oyj, PL 744, 00101 Helsinki I www.kuntarahoitus.fi
Puh. 09 6803 5666 1 V-tunnus 1701683-4

Kunta rahoitus
MUNICIPALITY FINANCE

�

Kunnanvaltuuston päätöksen mukainen vyöhykehinta maasta on n.
2,5€/m2 , jolloin nyt arvioitavan kohteen markkina-arvo on noin 12 500
euroa. Käsittääkseni arvion kohteena olevassa tapauksessa 5% taso
vastaa markkinavuokratasoa.
Arvioinnin päämenetelmänä on käytetty kokemukseen perustuvaa
kauppa-arvomenetelmää.

Kohteen arvo

Nyt arvioitavan kiinteistön velaton käypä arvo on käsittääkseni n. 12 500
euroa. Näin ollen vuokrataso vuokrattavalle tontille olisi n. 625 eu
roa/vuosi (n.O, 13€/m2 ).
Ylivieskassa 6. päivänä syyskuuta 2018
SKV Kiinteistönvälitys Oy

Pia Kaivosoja
Myyntipäällikkö
LKV -pätevyys
Liitteet: kartta, kiinteistö kartalla, kiinteistörekisteriote

Kuntaraho1tus OyJ, Pl 744, 00101 Helsinki I www.kuntaraho1tus.fi

