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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    30.1.2019  2 1 
 
 
 
 
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
VALT § 1 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. 
30.1.2019 Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1. 
 
 Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa: 

- Valtuutettu Helena Kinnunen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilal-
laan on 1. varavaltuutettu Kauko Mäntypuro. 

- Valtuutettu Jarno Saaranen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilal-
laan on 2. varavaltuutetun ollessa estyneenä 3. varavaltuutettu Timo Kemp-
painen. 

- Valtuutettu Pauli Niemi on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 
4. varavaltuutetun ollessa estyneenä 5. varavaltuutettu Riina Kiiskilä. 

- Valtuutettu Timo Tikkanen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänellä ei ole 
varajäsentä. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   30.1.2019  3 2 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
VALT § 2 Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on 
30.1.2019 vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuute-

tulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 94 
§). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. 

 
 Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol-

masosaa valtuutetuista on läsnä. 
 
 Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kunnan-

hallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja vs. hallintosihteerille 25.1.2019. Kokouk-
sen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 23.1.2019 ja ilmoitus 
Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 23.1.2019. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   30.1.2019  4 3 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
VALT § 3 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa perjantaina 1.2.2019 klo 
30.1.2019 9.00, sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 
 
 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
 Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Antti Vedenpää ja Simo Vedenpää. 
 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Vähäsöyrinki ja Esa Hirvinen. 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   30.1.2019   5 4 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
VALT § 4 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti. 
30.1.2019  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus    10.10.2017  284 7 
Kunnanhallitus    14.11.2018  275 1 
Valtuusto     28.11.2018  119 5 
Kunnanhallitus   17.1.2019  2 1 
Valtuusto    30.1.2019  6 5 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN REISJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2035 
 
KHALL § 177 Uuden kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla kunta-

strategia. Laissa on määritelty asiat, jotka strategiassa tulee ottaa huomioon. Niitä 
ovat: 
• kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 
• palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, 
• kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 
• omistajapolitiikka, 
• henkilöstöpolitiikka, 
• kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
• elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 
 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toi-
mintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteutta-
miseen. Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteutta-
vat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (Kun-
talaki 110 §). Talousarvion tavoitteet tulee johtaa strategiasta ja ne pitää olla mi-
tattavissa. Toimielinten velvollisuutena on raportoida sekä toiminnasta että talou-
desta ja näin otettava kantaa tavoitteiden toteutumiseen. Tarkastuslautakunnan 
tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoit-
teet kunnassa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla (Kuntalaki 121:2.2 §). 
 
Reisjärven kunnan strategiatyö suunniteltiin aloitettavaksi uuden valtuuston aloit-
taessa toimintansa syksyn 2017 aikana. Strategiatyö on jo aloitettu. Kunta osallis-
tuu yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kuntien kanssa Uusi kunta 2019 hankkeeseen, 
josta on saatavissa materiaalia, jota voidaan hyödyntää kunnan nykytilan kartoit-
tamisessa. 
 
Kuntastrategian valmisteluussa on tavoitteena kuulla laajasti kunnan eri väestö-
ryhmien näkemyksiä mm. tulevaisuuden kuntapalveluista ja elinvoimasuuntauk-
sista Reisjärvellä. Tulevaisuuden painopistealueiden ja omien vahvuuksien löytä-
minen on tarpeellisia, koska tulevaisuuden kunnan on erotuttava joukosta. Yh-
teistä näkemystä ja visiota tarvitaan myös siksi, ettei kunnan strategista linjaa ole 
riittävän selkeästi kirjattu viimevuosien aikana. Kunnan luottamushenkilöt, johta-
vat viranhaltijat ja henkilöstö tarvitsevat näkemystä tulevaisuuden kehityssuun-
nista toimintansa tueksi. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   10.10.2017  285 7 
Kunnanhallitus   14.11.2018  276 1 
Valtuusto    28.11.2018  120 5 
Kunnanhallitus   17.1.2019  3 1 
Valtuusto    30.1.2019  7 5 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 
 

Varsinainen strategian valmisteluvaihe toteutetaan työpajamuotoisena luotta-
mushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä. Toteutus on suunniteltu marras 
2017 -helmikuulle 2018. Työn toteutuksessa eri työvaiheita ostetaan Aluekehitys 
MDI:ltä ja Perlacon Oy:ltä tarvittaessa. Työohjelma oheismateriaalina. 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa Reisjärven kuntastrategian valmistelun 
ja toteutuksen esitetyn suunnitelman mukaisesti. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
KHALL § 156 Reisjärven kunta käynnisti kuntastrategian uudistustyön vuoden 2018 alussa kun-

talaiskyselyllä, jossa kartoitettiin kuntalaisten näkemyksiä Reisjärven kunnan nyky-
tilasta ja tulevaisuudesta.  Materiaalin pohjalta kunnan päättäjät, työntekijät, jär-
jestöjen ja yrittäjien edustajat ovat työstäneet eri työpajoissa helmi- kesäkuun 
aikana strategisan painopisteitä, tavoitteita ja toimenpiteitä. Valmistelun tueksi 
järjestettiin Reipas-messuilla huhtikuussa painopistekysely kuntalaisille. Kyselyyn 
vastasi 230 henkilöä, joista 40 %:ia piti tärkeimpänä tehtävänä elinkeinojen kehit-
tämistä,24 % piti tärkeänä terveitä tiloja ja 20 % väestö- ja perhepolitiikkaa mer-
kittävinä kunnan strategisena painopistealueena, loput painotukset kohdistuivat 
harrastuksiin, vapaa-aikaan ja kuntamarkkinointiin. 

Kuntastrategia ulottuu vuoteen 2035 saakka, mutta samalla siinä on linjattu tä-
män valtuustokauden loppuajan 2019-2021 tavoitteet ja toimenpiteet. Strategian 
päivittäminen ajoittuisi vuosille 2021-2022. 

Strategian keskeisinä läpileikkaavina teemoina ovat Reisjärven tarina - tietoisuus 
kunnan ainutlaatuisista vetovoimatekijöistä, kunnan toimintatapojen uudistami-
nen ja talouden tasapainottaminen. Strategia painottaa kunnan kiinnittämään eri-
tyistä huomioita seuraaviin toimintoihin: Elinvoimapolitiikka, terveet ja tilat ja hy-
vinvoivat kuntalaiset sekä väestö- ja perhepolitiikka keskiössä. Painopisteet ovat 
ajankohtaisia ja haastavat kunnan työtekijöitä ja luottamushenkilöitä toimimaan 
uudella tavalla, jotta Reisjärven vahvuudet asumisen, työssäkäynnin ja vapaa-
ajanviettopaikkana kehittyy ja tulee huomioiduksi kuntarajojen ulkopuolellakin.  

 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.11.2018  277 1 
Valtuusto    28.11.2018  121 5 
Kunnanhallitus   17.1.2019  4 1 
Valtuusto    30.1.2019  8 5 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 

 
Kunnanhallitus ja valtuuston ja lautakuntien päätöksenteko johdetaan strategis-
ten tavoitteiden painopisteiden mukaiseksi. Strategiaa hyödynnetään vuoden 
2019 talousarvion ja suunnitelmavuosien tavoitteiden laadinnassa ja muiden toi-
menpideohjelmien toteutuksessa. 

Kunnan toimialat ja johtoryhmä toteuttavat strategiaa työssään. Strategian tavoit-
teiden toteutumista arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen ja osavuosiraportoinnin 
yhteydessä.  

Strategiassa on tiivistetty kokonaistavoitteet, joiden toteutumista tämän valtuus-
tokauden aikana 2019-2021 seurataan: 

• Konsernivelan vähentäminen 5 %, 
• Vuosikate positiivinen suunnitelmakauden loppuun mennessä ja kattaa noin 

1/3 poistoista. 
• Työllisyysaste suurempi kuin > 68 % 
• Järjestöjen, ym. toimijoiden ja kunnan välinen yhteistyö tiivistyy, kunnassa on 

hyödynnetty 1- 2 yhteishanketta toimikauden loppuun mennessä. 
• Lasten 0-14 vuotiaiden osuus ylittää valtakunnallisen keskiarvon 16,2 %. 
• Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 7 % 

Strategiassa esitetyistä valtuustokauden tavoitteista ja toimenpiteistä johdetaan 
vuosittain kunnan ja toimialojen tavoitteet ja määritellään niille täsmälliset mitta-
rit. Mittarit esitetään vuosittain talousarvion yhteydessä. 

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiaprosessi jatkuu tarvittavien kehittämis-
ohjelmien laadinnalla ja päivittämisellä. Reisjärven kunnassa on voimassa oleva 
elinkeinostrategia- toimintaohjelma ja hyvinvointiohjelma. Tavoitteena on, että 
strategia antaa valmiudet ja pohjan kaikelle Kuntalaissa todetuille Strategian ta-
voitteita tukevien ja strategiaa toteuttavien kehittämisohjelmien pohjalta puoles-
taan toimialoilla laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat. 

Liitteenä 1 Kuntastrategia 2035 tavoitteet tälle valtuustokaudelle 2019-2021. 

Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.11.2018  278 1 
Valtuusto    28.11.2018  122 5 
Kunnanhallitus   17.1.2019  5 1 
Valtuusto    30.1.2019  9 5 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen Reis-

järven kuntastrategian vuoteen 2035 ja tavoitteet tälle valtuustokaudelle. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti muuttaa Reisjärven kunnan vision muotoon ” Reis-

järvi on kukoistava kunta, jossa on turvallista asua, harrastaa ja tehdä työtä ystä-
vällisten ihmisten joukossa keskellä puhdasta ja kaunista luontoa.” 

 
Teema 3. päätettiin lisätä tavoite väestönkehityksen hallittu suunnanmuutos posi-
tiiviseksi suunnittelukauden loppuun mennessä. 

 
 Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan tekemään tarvittavat korjaukset ja stili-

soinnit strategiaan. 
  MK/TT 
 
VALT § 62 Reisjärven kuntastrategia vuoteen 2035 ja tavoitteet tälle valtuustokaudelle. 
 

Puheenjohtajan avattua keskustelun Antti Vedenpää ja Keskustan valtuustoryhmä 
esittivät asian pöydälle jättämistä Sari Huuskosen kannattamana. Puheenjohtaja 
tiedusteli valtuustolta, voidaanko asia jättää pöydälle. 
   
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti asian pöydälle jättämisen. 

KHALL § 1 Kunnan toimialat ja johtoryhmä toteuttavat strategiaa työssään. Strategian tavoit-
teiden toteutumista arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen ja osavuosiraportoinnin 
yhteydessä.  

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiaprosessia jatketaan toteuttamalla ja päi-
vittämällä kunnan toiminnan kannalta tarpeellisia kehittämisohjelmia. Tällä het-
kellä Reisjärven kunnassa on voimassa mm. Elinkeinostrategia 2015-2024 ja Hyvin-
vointikertomus 2017-2020, joita päivitetään tarvittaessa. Tavoitteena on, että 
kuntastrategia ja sitä toteuttavat ohjelmat, toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä 
talousarvion tavoitteet muodostavat yhtenäisen ja johdonmukaisen kokonaisuu-
den.  

Strategia käsitellään kunnan vastuualueilla ja kuntakonsernin tytäryhtiöissä. Kun-
takonsernin johtaminen konkretisoituu kuntastrategiassa, toteuttamisohjelmissa 
sekä talousarviossa ja suunnitelmassa määriteltyihin  

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   17.1.2019  6 1 
Valtuusto    30.1.2019  10 5 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 

päämääriin, tavoitteisiin, toteutettaviin toimenpiteisiin sekä niiden seurantaan ja 
tuloksellisuuden arviointiin. 

Strategiassa on tiivistetty kokonaistavoitteet, joiden toteutumista valtuustokau-
den aikana seurataan tilinpäätöksen 31.12.2017 mukaan: 

Konsernivelka ei kasva vertailuajankohtaan nähden (31.12.2017= 30.032.418 € 
(10.676 e/asukas). 
 
Kunnan vuosikate on positiivinen (31.12.2017 = 809.013 €). 
 
Työllisyysaste on > 68 %, (Tilastokeskus Reisjärvi 2016: 68,6 % ). 

Kunnan ja toimijoiden väliset yhteishankkeet: Järjestöjen, ym. toimijoiden ja kun-
nan välinen yhteistyö tiivistyy, kunnassa toteutetaan yhteistyökumppaneiden 
kanssa 1- 2 hanketta toimikauden loppuun mennessä. 

Lasten 0-14 vuotiaiden osuus ylittää valtakunnaisen keskiarvon > 16,2 %. Tilasto-
keskus 2017 =19,1 % 
 
Henkilökunnan sairauspoissaolot: 3329 pv, keskimäärin 19,9 pv/työntekijä vähe-
nevät 7 % valtuustokauden loppuun mennessä. Tarkoittaa vähennystä 3096 pv, 
keskimäärin 18,5 pv/työntekijä, vakituinen henkilöstö 167 hlöä.  

Strategian varsinaista toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain talousarvio- 
ja tilinpäätösprosessin yhteydessä. 

Liitteenä 1 Kuntastrategia 2035 tavoitteet tälle valtuustokaudelle 2019-2021. 

Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200 

Kja:  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen Reis-
järven kuntastrategian vuoteen 2035 ja tavoitteet tälle valtuustokaudelle. 

 
Päätös: Puheenjohtaja avattua keskustelun Antti Vedenpää ehdotti Jouni Tillin 
kannattamana, että strategian toteuttamisen seuranta ja arviointi kohtaan sivulle 
9 kirjataan ”Lasten 0-14 vuotiaiden osuus pysyy vuoden 2017 tasolla” 
Puheenjohtajan tiedusteltua muutos hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   17.1.2019  7 1 
Valtuusto    30.1.2019  11 5 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 
 

Keskustelun jatkuessa Jouni Tilli esitti Antti vedenpään kannattamana, että koh-
taan Reisjärven kunnan visiot, arvot ja strategiset päämäärät sivulle 3 arvoiksi 
muutetaan ”rohkea, ripeä, yhteisöllinen”. Puheenjohtajan tiedusteltua muutos 
hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Muilta osin strategia 2035 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
Merkitään, että Antti Vedenpää saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana klo 
17.10. 
KP/ES 

 
VALT § 5 Reisjärven kuntastrategian vuoteen 2035 ja tavoitteet tälle valtuustokaudelle 
30.1.2019 liitteenä 2. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   17.1.2019  8 2 
Valtuusto    30.1.2019  12 6 
 
 
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS 2019 
 
KHALL § 2 Reisjärven kunnanvaltuusto on 28.11.2018 § 64 hyväksyessään Peruspalvelukun-

tayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion 2019 hyväksynyt samalla in-
vestointiosan määrärahaksi 50.750 euroa. 

Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus on 13.12.2018 § 170 päättänyt muuttaa in-
vestointisuunnitelmaa vuodelle 2019 siten, että  
1) liittymä Unit4 BW -kansallinen tulorekisteri hankitaan Oy Abilita Ab:ltä, 
2) hyväksyä investointimäärärahan lisäyksen yhteensä 20.000 euroa, 
3) esittää muutoksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. 
Kansallinen tulorekisteri on otettu käyttöön vuoden 2019 alussa. Työnantajan tu-
lee ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien heti maksutapahtuman 
jälkeen. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkojen ja etuuk-
sien maksajia ja tietojen siirto kansalliseen tulorekisteriin edellyttää uutta liittymän 
hankintaa.   

Abilita Oy on tarjonnut Ppky Selänteelle kansallista tulorekisteriä varten liittymää 
Unit4 BW -kansallinen tulorekisteri Abilitan palkkausjärjestelmään hintaan 20.000 
euroa. 

Ppky Selänteen ja jäsenkuntien välisen perussopimuksen 14 § mukaisesti talousar-
vioon tilikauden aikana tehtävistä muutoksista yhtymähallitus tekee jäsenkunnille 
ehdotuksen. 

Reisjärven talous- ja henkilöstöhallintopalvelut hankitaan ostopalveluna Ppky Se-
länteen SELMA-tukipalveluyksiköltä, joten on tarkoituksenmukaista, että palvelun-
tuottajalla on käytettävissään tarvittavat välineet ja ohjelmistot. 

Liitteenä 2 Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen kokouksen 13.12.2018 pöytä-
kirja. 

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö 0443008505 

Kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy 
Ppky Selänteen investointisuunnitelmaan muutoksen vuodelle 2019 siten, että  
1) liittymä Unit4 BW -kansallinen tulorekisteri hankitaan Oy Abilita Ab:ltä ja 
2) investointimäärärahaan lisätään yhteensä 20.000 euroa. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  KP/ES 
 
VALT § 6 Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen kokouksen 13.12.2018 pöytäkirjanote  
30.1.2019 liitteenä 3. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus    17.1.2019  9 3 
Valtuusto    30.1.2019  13 7 
 
 
UUDEN PÄIVÄKODIN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN 
 
KHALL § 3 Reisjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt 20.3.2018 § 15 päätöksellään päiväko-

din tilojen suunnittelun aloituksen. Päätöksen jälkeen kunnanvaltuuston valitsema 
suunnittelutoimikunta on valmistellut päiväkodin tilojen hankintaa eri vaihtoehto-
jen pohjalta. Päiväkodin tilaohjelman on toteuttanut Arkkitehtitoimisto Lukkaroi-
nen Oy. Tilaohjelmatyössä on käytetty ennakkovaikutusten- ja lapsivaikutusten 
arviointimenetelmiä ja suunnittelua on toteutettu yhdessä lasten, henkilöstön, 
kuntalaisten ja lasten vanhempien kanssa työpajoissa ja muilla menetelmillä. 

 Päiväkodin tilaohjelma kerrosala on enintään 1190 m2 ja huoneala ilman käytävä-
tiloja on 995 m2. Kokonaisuus toteutetaan suunnitteluvaiheen pohjapiirrosten 
perustella. 

 Vaihtoehtoisena hankintaratkaisuna ovat olleet: 
- Perinteinen oman päiväkodin rakentaminen. 
- Päiväkodin rakentaminen suunnittele & toteuta mallilla (Kvr-urakkana). 
- Vuokrapäiväkodin rakentaminen 10-15 vuoden vuokrasopimuksella, suunnit-

tele & toteuta vaihtoehtona. 
- Päiväkotitoiminnan yksityistäminen. 
Päiväkodin rakentaminen perinteisellä mallilla nykyisen tilaohjelman mukaisesti. 
Kustannusarvio on noin 1,5-2m€ ja tilat valmistuisivat vuoden 2020 syksyllä. Vuok-
rausvaihtoehtona tilojen vuosikustannus olisi noin 100 000€/vuosi + lisäksi vuok-
rakustannusten korotus vuosittain. Tilat voisivat olla käytettävissä vuonna 2019. 
Päiväkotitoiminnan yksityistäminen on mahdollista järjestää palvelusetelimallilla, 
mutta kunnalla on oltava myös lainsäädännön edellyttämää omaa palvelua. Yksi-
tyistämisen taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida ennakkoon ja vaihtoeh-
dossa on otettava huomioon kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstövaikutukset 
toiminnan ulkoistuksessa. Rakentaminen suunnittele & toteuta-neuvottelumenet-
telymallilla, jota käytettiin alakoulun rakentamisessa, on arvioitu alentavan hank-
keen kustannuksia verrattuna perinteiseen omaan rakentamiseen. Tilojen arvioi-
daan valmistuvan keväällä 2020. 
Suunnittelutoimikunta linjasi, että yksityistämisvaihtoehto jätetään pois. Hanketta 
lähdetään toteuttamaan siten, että se rakennetaan omaan taseeseen eikä käytetä 
vuokramallia. Rakennusmateriaalin osalta pidetään hirsirakennusta ensisijaisena 
vaihtoehtona, mutta materiaalin valinta jätetään hankintaprosessissa ja lopulli-
sessa toteutuksessa päätettäväksi. 

 Suunnittelutoimikunta esittää, että Reisjärven uusi päiväkoti rakennetaan Tuulen-
pesän päiväkodin vierestä hankitulle tontille siten, että rakennukset ovat käytettä-
vissä yhtenä päiväkotikokonaisuutena.  

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   17.1.2019  10 3 
Valtuusto   30.1.2019  14 7 
 
  
UUDEN PÄIVÄKODIN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN (jatkoa) 
 

Suunnittelutoimikunta esittää päiväkodin rakentamista KVR-urakkamallilla, jossa 
suunnittelu & toteutus kilpailutetaan ja hankitaan neuvottelumenettelyllä.  

 Kunnan hallintosäännön 63 §:n mukaan valtuusto päättää rakennushankkeista, 
huonetilaohjelmasta, luonnospiirroksista ja alustavasta kustannusarviosta sekä 
rakennustapaselvityksestä. Tekninen lautakunta päättää talousarvion mukaisesti 
investoinnit valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti. 

 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt vuoden 2019 talousarvion investointiosaan 
1500.000 euron ja vuoden 2020 suunnitteluohjelmaan 500.000 euron määrärahan 
päiväkodin rakentamista, kiinteään kalustamista ja pihaa varten sekä varautunut 
rahoittamaan päiväkodin rakentamisen purkamalla kunnan sijoituksia rakentami-
seen tarvittavan osuuden enintään 1.500.000 euroa. 

  
 Valmistelu: kunnanjohtaja 040-3008200 ja tekninen johtaja 040-3008250. 
  
 Liiteenä 3 a) viitteellinen tilaohjelma, b) hankekuvaus, c) hankintamenettelyku-

vaus. 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 

1) hyväksyy päiväkodin rakentamisen esitettyjen selvitysten perusteella, 
2) valtuuttaa teknisen lautakunnan kilpailuttamaan hankkeen S&T prosessina ja 

KVR-urakkana viitteellisen tilaohjelman, hankekuvauksen ja hankintamenette-
lykuvauksen perusteella. 

3) hyväksyy hankkeen rahoituksen kunnan sijoituksista 1.500.000 euroa.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  KP/ES 
 
VALT § 7  Liiteenä 4 a) viitteellinen tilaohjelma, b) hankekuvaus, c) hankintamenettelyku- 
30.1.2019  vaus. 
 
 Puheenjohtajan avattua keskustelun Sari Huuskonen esitti Jouni Tillin ja Teuvo 

Nymanin kannattamana Keskustan valtuustoryhmän esityksen kohdaksi 4: Edellyt-
tää tekniseltä lautakunnalta vielä huomiota erityisesti tilankäytön tehokkuuteen ja 
tilojen muunneltavuuteen sekä monikäyttöisyyteen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   17.1.2019  18 10 
Valtuusto    30.1.2019  15 8 
 
 
 
KANSANÄÄNESTYSALOITE AKUUTTIVUODEOSASTON SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA 
 
KHALL § 10 Kuntalain 25 § mukaan kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä pro-

senttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä pää-
tettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.  

 Reisjärven kuntaan on toimitettu 26.11.2018 kansanäänestysaloite, vastuuhenki-
lönä toimiva on allekirjoittanut aloitteen. Kansanäänestysaloitteen on allekirjoitta-
nut 449 henkilöä ja se on yksilöity seuraavasti: 

 Aloite kunnallisen kansanäänestyksestä Reisjärven terveyskeskuksen akuutin vuo-
deosaston säilyttämiseksi vähintään 2-4 paikkaisena. 

 Me allekirjoittaneet vaadimme, että kunnassa järjestetään päätöksentekoa varten 
neuvoa-antava kansanäänestys siitä pitääkö Reisjärvellä säilyttää oma akuutti 
vuodeosasto, vähintään 2-4 paikkaisena. 

 Vuodeosaston potilaiden on hyvä ja turvallista olla lähellä kotiaan. Mielestämme 
reisjärviset tarvitsevat oman vuodeosaston lähelle asukkaita ja omaisia. 

 
 Kuntalaissa ei ole asetettu vaatimusta aloitteen sisällölle, mutta sen sijaan laissa 

neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä 
(22.12.1995/1649)säädetään seuraavaa: 

  
 4 § (22.12.1995/1649) 
 Kuntalain 31 §:ssä tarkoitetussa kansanäänestyksen toimittamista tarkoittavassa 

kunnan asukkaiden aloitteessa on yksilöitävä asia, josta kansanäänestys halutaan 
toimitettavaksi. Aloitteen tekijöiden on aloitteessa vakuutettava, että he ovat ää-
nestysoikeutettuja kunnan asukkaita. Aloitteen tekijöiden omakätisten allekirjoi-
tusten alle on selvästi merkittävä heidän nimensä, ammattinsa tai toimensa ja 
osoitteensa.  Aloitteen tekijöiden on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Kunnan asukas-
luku 31.12.2017 on 2813 asukasta, joista yli 15 vuotiaita on 2275, josta 4 % on 91 
kuntalaista. 

 
 Aloitteen johdosta on viipymättä ratkaistava, toimitetaanko aloitteessa tarkoi-

tettu kansanäänestys. Asia on ilman aiheetonta viivytystä valmisteltava ja saatet-
tava valtuuston ratkaistavaksi. KuntaL 24 § mukaan, äänestys on neuvoa antava. 
Valtaosa kunnallisista kansanäänestyksistä on koskenut kuntaliitoksia. Viimeisin 
kansanäänestys järjestettiin syyskuussa 2015 Iitissä, ja se koski Iitin siirtoa Kymen-
laakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan. Kunnallisten kansanäänestys-
ten neuvoa-antava luonne tarkoittaa sitä, että vaikka kunta toteuttaisikin kunnalli-
sen kansanäänestyksen, valtuusto voi kuitenkin tehdä äänestyksen tuloksen vas-
taisen päätöksen. Kansanäänestyksessä noudatetaan kuntavaalien toteuttamista-
paa. 

  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900656#a22.12.1995-1649
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900656#a22.12.1995-1649


 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   17.1.2019  19 10 
Valtuusto   30.1.2019  16 8 
 
 
 
KANSANÄÄNESTYSALOITE AKUUTTIVUODEOSASTON SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA (jatkoa) 
 

Reisjärven kuntaan jätetyssä aloitteessa ovat aloitteentekijät omakätisesti allekir-
joittaneet aloitteet. Aloitteesta puuttuvat kuitenkin lain edellyttämät yksilöintitie-
dot, kuten ammatti tai toimi, osoitetiedot ja kotikunta, jonka perusteella voidaan 
arvioida täyttääkö riittävä määrä 4 % allekirjoittaneista Kuntalain 25 § edellytyk-
set. Kunnanhallituksen puolesta on pyydetty aloitteen vastuuhenkilöä 19.12.2018 
kirjeellä täydentämään kansanäänestysaloitetta puuttuvien tietojen osalta, jotta 
aloite voidaan ottaa lain edellyttämällä tavalla kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 
(liite). Vastuuhenkilö on toimittanut kuntaan 7.1.2019 vastineen, jossa vedotaan 
kunnan hallintosääntöön, perustuslain (731/1999) 21 §:n ja 22 §: iin ja hallintolain 
(434/2003) 2 luku 23 ja 31 §: kohtiin, mutta neuvoa antavan kansanäänestyksen 
edellyttämiä Kuntalain 25 §:n ja laissa neuvoa-antavasta kunnallisesta kansanää-
nestyksestä 4 § mukaisia yksilöintitietoja ei ole korjattu (liite).  

 Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200. 
 Liitteenä 8 a) kansanäänestysaloite b) täydennyspyyntö c) vastine. 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kansanäänestysaloitetta 

ei oteta käsiteltäväksi, koska aloite on kuntalain 25 §:n vastainen ja laissa neuvoa-
antavista kunnallisista kansanäänestyksistä noudatettavasta menettelystä § 4:ssä 
(22.12.1995/1649) todetut lain vaatimat yksilöititiedot puuttuvat kansanäänestys-
aloitteesta. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 KP/ES 
 
VALT § 8  Liitteenä 5 a) kansanäänestysaloite b) täydennyspyyntö c) vastine 
30.1.2019 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   
 
 
 
 
 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19900656#a22.12.1995-1649


REISJÄRVEN KUNTA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite, telefaxnro ja sähköpostiosoite

   Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
   Isokatu 4, 3. krs, PL 189
   90101 OULU
   puh. 029 56 42800       fax: 029 56 42841
   sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

Markkinaoikeus 14 päivää
Erottajankatu 1-3, PL 118
00131 HELSINKI   
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     puh. 010 364 3300      fax: 010 364 3314

Pöytäkirja on julkaistu kunnan internesivuilla 4.2.2019.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
julkaistu yleisessä tietoverkossa. 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

    Liitetään pöytäkirjaan

Valitusviran-  
omainen ja 
valitusaika

5-7

1-4, 8

Kieltojen      
perusteet

171-8
VALTUUSTO

30.1.2019



Sivu 18
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaa muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjat on toimitettva valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusaiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle     Liitetään pöytäkirjaan

Valitusasia-     
kirjojen       
toimittaminen



VALT 30.1.2019 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  
VALTUUSTO

LÄSNÄ POISSA JAA EI TYHJÄÄ
Halonen Jyrki x
Hirvinen Esa x
Huuskonen Sari x
Kinnunen Helena x
Kinnunen Mikko x
Kiviranta Oili x
Niemi Pauli x
Nyman Teuvo x
Pohlman Marko x
Paavola Kaarlo x
Parkkila Katri x
Saaranen Jarno x
Tikkanen Timo x
Tilli Jouni x
Vedenpää Antti x
Vedenpää Simo x
Vähäsöyrinki Arto x

VARAVALTUUTETUT:
Mäntypuro Kauko x
Kemppainen Timo x
Kiiskilä Riina x

YHTEENSÄ 16 4
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REISJÄRVEN KUNTA 

Rakennetaan  

tulevaisuus 

yhdessä 



1 
 

 

1 Reisjärven kunnan tulevaisuutta rakennetaan yhdessä 
Reisjärven kunta käynnisti strategian uudistamistyön vuoden 2018 alussa kuntalaiskyselyllä, jossa kartoitettiin 
kuntalaisten näkemyksiä Reisjärven kunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Materiaalin pohjalta kunnan päättäjät, 
viranhaltijat, järjestöjen ja yrittäjien edustajat kokoontuivat työpajaan helmikuussa työstämään strategisia paino-
pisteistä ja tulevaisuuden suuntaviivoja.  

Työpajan ja kyselyn perusteella saatiin vastauksia kysymykseen mikä Reisjärvellä on parasta ja mitä kehitettävää. 
Eniten vastauksia saivat aiheet: paikkakunnan turvallisuus, maailman paras kylä kasvattaa lapsia, monipuoliset 
liikuntamahdollisuudet, järvet sekä ihmisten rehellisyys, aitous ja ystävällisyys. Vastaajat totesivat myös, että 
paikkakunnalla on hyvä draivi, toimeen tarttumisen meininki sekä talkoo- ja naapuriavun perinnettä. Asumiseen 
on tarjolla hyviä tontteja, omaa rauhaa ja väljyyttä.  

Kehittämisen kohteita ovat brändin rakentaminen Reisjärvelle, väestökehitys saatava kasvuun ja uusien toiminta-
mallien luominen, ettei aina tehtäisi samalla tavalla kuin nyt. Rohkeus muutokseen, eli on päästettävä irti men-
neestä. Kehityskohteita ovat myös alakoulu ja varhaiskasvatustilat, kunnan talous, nuorisotyö. Tarvitaan myös 
parempia kulkuyhteyksiä ja teiden kunto huolestuttaa. 

Kuntastrategian valmistelussa on otettava huomioon myös toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. 

MEGATRENDIT KAUPUNGISTUMINEN  ILMASTONMUUTOS 

Poliittiset ja lainsäädännöl-
liset 

Poliittisten toiminnan seurauksena lainsäädäntö- ja säädöspohjaiset rajoitukset 
voivat osaltaan vaikeuttaa asukkaiden tai yritysten sijoittumista maaseutualu-
eille. Esimerkiksi kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät rajoitukset. Asuntojen 
hinnan kehitys tai pelko palvelujen etääntymisestä Reisjärveltä, saattaa vaikut-
taa asunnon hankinta- ja rakentamispäätöksiin.  
Kunnan kannalta positiivinen ilmiö on ennakoitavissa oleva työn murros, joka 
nostaa yrittäjyyden uudenlaiseen ja merkittävään rooliin yhteiskunnassa. Uuden-
tyyppinen yrittäjyys, verkostoituminen ja etätyö luovat työn ja asumisen uusia 
mahdollisuuksia Reisjärven kaltaisille pienille maaseutupaikkakunnille. 

Ekonomiset / taloudelliset Kuntien verotulo- ja valtionosuuskehitykseen vaikuttavat äkilliset valtion toimen-
piteet, lainsäädäntömuutokset tai kansainvälisen politiikan ja rahamarkkinoiden 
muutokset. Reisjärven kunta varautuu talouden muutoksiin ennakoivalla talou-
den tasapainotustyöllä, jotta velkaantuminen saadaan kuriin ja talous kestää 
mm. ennakoidut korkokannan vaihtelut. 

Sosiaaliset Ennakoitavissa olevilla väestörakenteen muutoksilla, kuten työikäisten määrän 
vähenemisellä, syntyvyyden laskulla tai ikääntyneiden osuuden kasvulla, on vai-
kutusta Reisjärven kunnan huoltosuhteeseen ja taloudelliseen kykyyn järjestää 
palveluja kuntalaisille. Kunnan hyvä syntyvyys ja työikäisten määrä nyt, auttaa 
kuntaa selviytymään tulevaisuuden haasteista. Kunnan alhainen työttömyysaste 
ja positiivinen työpaikkakehitys tukevat kuntalaisten osallisuuden ja sosiaalisen 
yhdenvertaisuuden kokemuksia kunnan toimenpiteiden lisäksi. 

Teknologiset Työn murros haastaa kunnat kehittämään toimintaansa. Teknologisesti kehitty-
neiden ratkaisujen ja sähköisten palveluprosessien yleistyminen vaikuttavat sekä 
kuntatyössä että kunnan eri toimialoilla. Tavoitteena on asiakaslähtöisten pro-
sessien kehittäminen ja työn tuottavuuden parantaminen. Reisjärven kunta etsii 
kumppaneita, joiden kanssa vauhditetaan digitalisten toimintaprosessien toteut-
tamista kuntapalveluissa. 

Ekoloigiset  Kunnan toimintaa on johdettava kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. 
Mm. ilmaston muutoksen vaikutukset ja puhtaan veden väheneminen maapal-
lolla ovat ilmiöitä, jotka on otettava huomioon myös Reisjärven kunnan toimin-
nassa. Puhdas vesi ja luonto ovat tulevaisuuden vetovoimatekijöitä. 
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SWOT-ANALYYSI osoittaa kunnan sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. 
Työtä on hyödynnetty painopisteiden valmistelussa.  

Sisäiset 
 
Ulkoiset Vahvuudet  Heikkoudet 

Mahdollisuudet 

 Menestystekijät - Hyödynnä 

 

Hyvät tontit, tasapainoinen väestöra-
kenne, järjestötoiminta, aktiiviset kun-
talaiset, harrastusmahdollisuuksien 
hyödyntäminen. 

Upeat järvet, Peuran polku ja muut 
luontokohteet. 

Puhdas vesi. 

Heikkoudet vahvuudeksi 

-Kehitä! 

Etäisyys, sijainti 

Digitaalisten palvelujen vähäisyys 

Maidonhinta heiluttaa taloutta 

Uhat 

Uhat hallintaan- Varaudu 

Syntyvyyden lasku, 

Palvelujen kustannusten kasvu 

Palvelut karkaavat 

Kiinteistöjen kunto/arvo  

Kattamattomat alijäämät 

Työvoimapula joillakin aloilla. 

Mahdolliset kriisitilanteet- 

-Pyri välttämään! 

Talouden kriisiytyminen.  

Huonokuntoiset tiet, talvikunnossapito vä-
häistä. 
 

 

 

 

Strategian valmistelu jatkettiin huhtikuussa painopistekyselyllä, joka tehtiin Reipas-Messuilla huhtikuussa. Tavoit-
teita ja toimenpiteitä työstettiin kahdessa seminaarissa: lautakuntien ja nuorisovaltuuston strategiaillassa touko-
kuussa ja kunnan henkilöstön, yrittäjien, järjestöjen sekä muiden sidosryhmien työpajassa kesäkuussa. Johto-
ryhmä on työstänyt painopistealueiden tavoitteita. Strategiaa hyödynnetään vuoden 2019 talousarvion ja suunni-
telmavuosien tavoitteiden laadinnassa ja muiden toimenpideohjelmien toteutuksessa. 
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UUDET TOIMINTATAVAT 

 TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 

2  Reisjärven kunnan visiot, arvot ja strategiset päämäärät 

 

Visio, arvot ja päämäärät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elinvoiman 
edistäminen

Yrittäjyydestä 
ylpeä Reisjärvi

Terveet tilat ja 
hyvinvoivat 
kuntalaiset

Puhdas Reisjärvi 
vetää puoleensa.

Väestö- ja perhe-
politiikka  
keskiössä

Reilu 
ponnahduslauta 

elämään

Strategiset päämäärät 

VISIO 

Reisjärvi on kukoistava kunta, jossa on turvallista asua, harrastaa 
ja tehdä työtä ystävällisten ihmisten joukossa keskellä puhdasta ja 
kaunista luontoa. 

ARVOT 

ROHKEA, RIPEÄ JA YHTEISÖLLINEN 

REISJÄRVEN TARINA – KUNTA TUNNETUKSI 
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3 Strategiset päämäärät suunnittelukautena 

 

Teema 1. Elinvoiman edistäminen - Yrittäjyydestä ylpeä Reisjärvi 

 

Määrittely: Tarkoittaa elinkeinojen ja yritystoiminnan edistämistä. Yritysten kasvun ja kehittymisen edellytykset 
tukevat kuntalaisten toimeentuloa ja hyvinvointia paikkakunnalla. Siihen liittyvät työpaikat, yritystilat, teiden 
kunto, osaaminen ja markkinointi. Kaavoitus, tontit ja maapolitiikka.  

Tavoitteet: Monipuolistuva ja verkostoituva yrityskenttä. Kunta tukee yritysten toimintaympäristön ja -edellytys-
ten kehitystä sekä osaamista ja koulutusta paikallisesti ja alueellisesti. Paikallisen yrittäjyyden verkostoituminen ja 
monipuolinen kehittäminen nähdään vahvuutena, jonka kautta alueelle syntyy uusia työpaikkoja.  

 

Teema 2. Terveet tilat ja hyvinvoivat kuntalaiset  -  puhdas Reisjärvi vetää puoleensa 

 

Määrittely   Reisjärvi tekee aktiivista työtä sen puolesta, että kuntalaiset voisivat työskennellä ja asu terveissä 
tiloissa. Tavoitteena on hyvinvoiva ja terveempi kuntalainen. Puhdas Reisjärvi vetää puoleensa.   

Tavoitteet: Suunnitellaan ja rakennetaan kunta, jossa on viihtyisä ja terve asuin- ja elinympäristö nykyisille ja tule-
ville asukkaille. Kuntalaisten aktiivisuutta ja omatoimisuutta tuetaan yhdessä kolmannen sektorin ja muiden toi-
mijoiden kanssa.  Elinympäristöä kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

 

Teema 3. Väestö- ja perhe keskiössä – Reilu ponnahduslauta elämään 

 

Määrittely: Väestö- ja perhepolitiikka tarkoittaa toimivien lähipalvelujen järjestämistä niin, että ne palvelevat eri 
ikäisten tarpeita riittävästi sekä kuntalaisten huomioimista päätöksenteossa. Reisjärvisyys tarkoittaa toisen kunni-
oittamista, kohteliaisuutta, koulutuksen kautta hankittua tietotaitoa ja hyviä valmiuksia elämään. 

 
Tavoitteet: Tavoitteena on vetovoimaisten lähipalvelujen järjestäminen, kulttuurin merkityksen vahvistaminen ja 
harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikenikäisille kuntalaisille ja väestökehityksen hallittu suunnanmuutos 
positiiviseksi suunnitelmakauden loppuun mennessä. 
 
Kunnassa järjestetään lasten yksilöllisen kehityksen huomioivaa varhaiskasvatusta, monipuolista esi- ja perusope-
tusta ja erikoistuva lukiokoulutusta. Lähipalveluja ovat myös kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, jotka 
varmistavat kuntalaisten henkisen ja fyysisen viihtyvyyden.  
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4 Strategian läpileikkaavat teemat 

 

REISJÄRVEN TARINA 

Reisjärvi kehittää ja tuo tunnetuksi itseään luonnonkauneudeltaan, toimeliaisuudeltaan ja yhteishengeltään ystä-
vällisenä kuntana, jossa on hyvä asua, tehdä työtä ja harrastaa.  
Reisjärven tarina kertoo laajalle joukolle, että tämä on maailman paras paikka. Reisjärvellä löydät kavereita, joi-
den kanssa voit liikkua luonnossa, aloittaa uuden harrastuksen. Kun muutat asumaan Reisjärvelle, sinulle on tar-
jolla toimiva arki ja kaikki tarpeelliset lähipalvelut kohtuuhinnalla lyhyiden etäisyyksien päässä toisistaan. Voit 
käydä kaupassa, työssä, urheilemassa polkupyörällä tai vaikkapa lenkkeillen. 
 
Reisjärven kunnassa lapsesi saavat käydä turvallista ja tasokasta koulua esikoulusta lukioon saakka uusissa ti-
loissa. Kunnassa on paljon liikunta- ja muita harrastusmahdollisuuksia.  
 
Kunnassa on työtä ja toimeentuloa. Kunnassa on tarjolla asiantuntijapalveluja yritystoiminnan kasvun ja kehityk-
sen tueksi. Kunnassa ja lähialueilla on tarjolla avoimia työpaikkoja. Reisjärvi sijaitsee järvien keskellä ja kunnassa 
tarjolla hyviä rantatontteja kirkonkylän keskustan tuntumassa.  Reisjärven kunta tuo oman kunnan vahvuudet 
esille markkinoinnin keinoin. 
 

TOIMINTATAPOJEN UUDISTAMINEN 

Päätöksenteossa otamme käyttöön vaikutusten arviointimenetelmiä, kuten lapsivaikutusten arviointi, yritysvai-
kutusten arviointi ja yleensä EVA arviointi. Merkittävimmistä päätöksistä tai investoinneista tehdään 1-3 erilaista 
arviota siitä, millaisia vaikutuksia päätöksellä tulisi olemaan toimintaan ja kuntalaisille tarjottaviin palveluihin tai 
kunnan talouteen. 

Digitalisaatio ja sen mahdollisuudet otetaan huomioon kunnan päätöksenteossa. Kunta on mukana yhteishank-
keissa, joiden avulla asiakkaiden ja kuntalaisten sähköistä asiointia kehitetään ja parannetaan. Kunnan 60 %:sti 
omistama tytäryhtiö R-Net Oy rakentaa laajakaistan kunnan alueelle. Nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollista-
vat etätyön sekä muita asumiseen ja yrittäjyyteen vaikuttavien palvelujen toteutuksen. Kunnan palvelutuotan-
nossa ovat käytössä oman toiminnan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavat palvelut.   

Päästetään irti menneestä. Rakennetaan palveluja, joissa tunnistetaan uudella tavalla tämän päivän kuntalaisten 
tarpeet. 

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 

Nykyistä palvelurakennetta uudistetaan ja taloutta tasapainotetaan kehityskärki edellä. Etsitään aktiivisesti uusia 
tulonlähteitä. Taloudellinen kantokyky otetaan huomioon strategisten painopisteiden toimenpiteissä. Vuosikate 
on positiivinen vuonna 2019 ja siitä eteenpäin. Kunnan talous on tasapainossa 5 vuoden sisällä. 

Taloudellisia tunnuslukuja hyödynnetään päätöksenteossa, mm. kustannus- ja kannattavuusvertailua oman toi-
minnan, ulkoistetun palvelun ja kuntien välisten palvelujen välillä. (esim. Kuntamaisema-tarkastelun käyttöön 
ottaminen viim. 2020).  
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6 Strategian tavoitteet ja toimenpiteet 
 

1 TEEMA ELINKEINOTOIMI – YRITTÄJYYDESTÄ YLPEÄ REISJÄRVI 
Korostetaan ja vahvistetaan olemassa olevia tekijöitä – tehdään niistä timantteja! 

Tavoitteet Toimenpiteet 
Yritystoiminnan edistäminen – elinvoimaisuuste-
kijä 
 Yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen paikka-
kunnalla. 
Uusien yritysten saaminen kuntaan <> tavoitteena 
uudet työpaikat ja positiivinen työllisyyskehitys. 
Yritystoiminnan monipuolistaminen <> elinkeino-
rakenteen ja ammatillisuuden monipuolisuus 

Hyödynnetään kunnan ja seutukunnan asiantun-
tijaresursseja, järjestetään koulutusta, tuetaan 
messu- ja markkinointiponnisteluja. Tarjotaan 
tukea sukupolvenvaihdos- ja yrityskauppojen to-
teuttamiseksi / Nihak. 
Tiedotetaan hankeresursseista ja yrittäjien ver-
kostoitumismahdollisuuksista. 
 

 
Yritystoiminnan toimintaedellytysten mahdollista-
minen <> kaikki toimialat, ml. maatalous otetaan 
huomioon tasapuolisesti. 
 

Toimitilat, tietoliikenneyhteydet kuntoon paikka-
kunnalla. 
Kaavoitus ja lupakäsittelyt toteutetaan sujuvasti. 
Vapautuvien tilojen uusiokäyttömahdollisuuksia 
kartoitetaan. 

Yritysten ja kunnan välinen yhteistyö 
yrittäjien kohtaamiset <> tiedonjako 

Suunnitelmalliset keskustelu-, koulutus- tai tee-
matapahtumat, yrittäjyyden huomioiminen. 

Yrittäjyyskasvatus  
Yrityspolun rakentaminen ja toteuttamalla yrittä-
jyyshenkisyyttä tukeva toiminta varhaiskasvatuk-
sesta, ala- ja yläkoulun ja lukion kautta työelä-
mään. 

Suunnitelmallinen toimintamalli, jota toteute-
taan kuhunkin kohderyhmään soveltuvalla ta-
valla, esimerkiksi päiväkodeissa leikin avulla, 
myöhemmin teema-aiheina tai työpaikkoihin tu-
tustumalla tai esitelmien tekemisenä paikallisista 
yrityksistä 

Yrittäjyyshenkinen ilmapiiri<> imago yrittäjyyskas-
vatus kuntana 

Yhteistyö ja verkostoituminen paikallisten oppi-
laitosten, kehitysyhtiöiden ja yliopiston kanssa. 
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2 TEEMA TERVEET TILAT JA HYVINVOIVAT KUNTALAISET 
 

Arvot: Luonto lähellä - Monipuoliset aktiviteetit Ympäristöstä huolehtiminen 

Tavoite Toimenpide 
Elinympäristön kehittäminen ja kestävä kehitys 
 
Kunnan palvelut tarjotaan terveissä tiloissa. Ra-
kennusten suunnittelussa ja toteutuksessa ote-
taan huomioon tilojen monimuotoisuus ja muun-
neltavuus. 
 
 
 

Toteutetaan yhteistyössä kuntalaisten kanssa. 
Otetaan käyttöön asukasraadit, yhteissuunnittelu 
ja vaikutusten ennakkoarviointiprosessit. 
Rakennusten kunnostukseen varmistetaan oikea-
aikaiset ja riittävät resurssit,  
Kiinteistöjen huollon laadunvarmistus toteutetaan 
ajantasaisilla käyttö- ja huolto-ohjelmilla. Henki-
löstön ammattitaidon ylläpitämiseen panostetaan 
koko työuran ajan. 
Hyödynnetään uutta teknologiaa elinympäristön 
kehittämisessä. 

Reisjärviset asuvat ja työskentelevät terveissä ti-
loissa. 

Järjestetään kuntalaisille koulutusta, neuvontaa ja 
tiedotusta terveellisestä asumisesta ja kestävän 
kehityksen mukaisesta toiminnasta. 

Asumisen edellytysten turvaaminen 
Tarjolla on riittävästi laadukkaita pysyvän asumi-
sen ja loma-asumisen tontteja järvenrantamaise-
missa. 

Kunta hankkii maata ja kaavoittaa tontteja. 
Tontti- ja asumisen kampanjat houkuttavat ja kou-
kuttavat. Kuntamarkkinointiin panostetaan ja siinä 
hyödynnetään uusia tiedotuskanavia.  
Uusien kuntalaisten huomioiminen erilaisten toi-
menpiteiden avulla. Muutto- ja tervetuliaispaketit 
uusille asukkaille. 

Hyvinvointia tukeva toiminta ja kulttuuritarjonta 
Kuntalaisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin li-
sääminen – hyvinvoiva ja terveempi kuntalainen. 
 

Kunta varmistaa, että kunnan palvelutarjonta on 
riittävää ja oikeasuuntaista kaikenikäisille kuntalai-
sille ja että ikääntyneistä kuntalaisista pidetään 
huolta. 
 

Liikunnan merkitys voimavarana 
Liikunta, luonto ja elämykset tarjoavat kuntalai-
sille hyvinvoinnin lähteitä ja pitovoimaa kunnassa 
asumisen tueksi. 
Yhteistyö lisää elinvoimaa ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta.  
 

Arkiliikunnan vahvistaminen, aktiviteettien lisää-
minen. Liikuntapaikkojen ja liikuntamuotojen yllä-
pitäminen ja kehittäminen sekä uusien elämystoi-
menpiteiden toteuttaminen. 
Peuranpolun ja Petäjämäen tunnettuutta paran-
netaan, luontoyrittäjyyttä ja alueen tuotteistusta 
tuetaan hankkeiden avulla. Salmensuun alueelle 
suunnitellaan uutta toimintaa. 
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3 TEEMA VÄESTÖ- JA PERHEPOLITIIKKA KESKIÖÖN – REILU PONNAHDUSLAUTA ELÄMÄÄN 

 
Arvot  Aktiivisuus ja innostus ja yhdessä tekemisen voimaa. 
 

Tavoitteet Toimenpiteet 
Kunnan vetovoimaisuuden tunnistaminen 
 

Tunnistetaan kunnan taloudellisen ja väestölli-
sen huoltosuhteen haasteet yhdeksi tärkeim-
mistä kunnan kasvun edellytyksistä ja lähdetään 
toteuttamaan vetovoimaista väestö – ja perhe-
politiikkaa. 

Lapset ja nuoret  
Oulun eteläisen alueen lapsiystävällisin kunta.  

Lapsiperheinen käytännön tuki yhdessä, sosiaali-
ja terveydenhuollon, järjestöjen ja vapaaehtois-
toimijoiden kanssa. Niitä ovat mm. perhekeskus-
toiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta ja vauva-
raha.  

Lasten ja nuorten palvelujen ja toimintojen järjestä-
misessä kuunnellaan perheitä, lapsia ja nuoria. 
 
Nuorisotyöstä kärkitavoite <> se tavoittaa ja tukee 
entistä laajempien nuorisoryhmien elämänlaatua. 

Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien 
mahdollistaminen. Tavoitteena on, että jokai-
sella lapsella on vähintään yksi harrastus tai mie-
lekästä tekemistä. Nuorisotyöresursseja vahvis-
tetaan, toimintamuotoja kehitetään yhdessä pai-
kallisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. 
 

Kulttuurin edistäminen 
Paikallinen kulttuuritarjonta on voimavara, jota hyö-
dynnetään ja markkinoidaan. 

Kunnan tapahtumien ja toiminnan kehittämi-
sessä tehdään yhteistyötä yhteisöjen ja yhdistys-
ten kanssa.  
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7  Strategian toteuttamisen seuranta ja arviointi 
 

Reisjärven kunta strategia 2019-2021 

Kunnan strategia on valmisteltu vuoteen 2035 saakka, samalla se linjaa tavoitteita ja toimenpiteitä kuluvan valtuus-
tokauden eli vuodet 2019–21 ajaksi. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aika-
välin tavoitteista. Strategiaa laadittaessa on huomioon otettu palvelujen tuottaminen ja järjestäminen, kunnan asuk-
kaiden hyvinvoinnin edistäminen, kunnan tehtäviä lakisääteiset palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpoli-
tiikka, asukkaiden osallistumismahdollisuudet ja elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Edellä todettu-
jen keskeisten näkökulmien pohjalta Reisjärven kuntastrategian keskeisinä ja läpileikkaavina teemoina ovat Reisjär-
ven tarina - tietoisuus kunnan ainutlaatuisista vetovoimatekijöistä, toimintatapojen uudistaminen ja talouden tasa-
painottaminen. Näiden teemojen kautta kunta varautuu tuleviin toimintaympäristön muutoksiin.   

Strategia painottaa kunnan toimintaa seuraaviin toimintoihin:  

1) Elinkeinojen edistäminen 
2) Terveet ja tilat ja hyvinvoivat kuntalaiset 
3) Väestö- ja perhepolitiikka keskiössä 

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiaprosessia jatketaan toteuttamalla ja päivittämällä kunnan toiminnan kan-
nalta tarpeellisia kehittämisohjelmia. Tällä hetkellä Reisjärven kunnassa on voimassa mm. Elinkeinostrategia 2015-
2024 ja Hyvinvointikertomus 2017-2020, joita päivitetään tarvittaessa. Tavoitteena on, että kuntastrategia ja sitä 
toteuttavat ohjelmat, toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvion tavoitteet muodostavat yhtenäisen ja joh-
donmukaisen kokonaisuuden.  

Strategia käsitellään kunnan vastuualueilla ja kuntakonsernin tytäryhtiöissä. Kuntakonsernin johtaminen konkretisoi-
tuu kuntastrategiassa, toteuttamisohjelmissa sekä talousarviossa ja suunnitelmassa määriteltyihin päämääriin, ta-
voitteisiin, toteutettaviin toimenpiteisiin sekä niiden seurantaan ja tuloksellisuuden arviointiin. 

Strategiassa on tiivistetty kokonaistavoitteet, joiden toteutumista valtuustokauden aikana seurataan tilinpäätöksen 
31.12.2017 mukaan: 

Konsernivelka ei kasva vertailuajankohtaan nähden (31.12.2017= 30.032.418 € (10.676 e/asukas). 
 
Kunnan vuosikate on positiivinen (31.12.2017 =809.013 €) 
 
Työllisyysaste on > 68 %, (Tilastokeskus Reisjärvi 2016: 68,6 %) 

Kunnan ja toimijoiden väliset yhteishankkeet: Järjestöjen, ym. toimijoiden ja kunnan välinen yhteistyö tiivistyy, kun-
nassa toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa 1- 2 hanketta toimikauden loppuun mennessä. 

Lasten 0-14 vuotiaiden osuus pysyy vuoden 2017 tasolla = 19,1 %. 
Tilastokeskus Reisjärvi, 2017 =19,1 %, (valtakunnallinen keskiarvo 16,2 %) 
 
Henkilökunnan sairauspoissaolot: 3329 pv, keskimäärin 19,9 pv/työntekijä vähenevät 7 % valtuustokauden loppuun 
mennessä. Tarkoittaa vähennystä 3096 pv, keskimäärin 18,5 pv/työntekijä´, vakituinen henkilöstö 167 hlöä. 

Strategian varsinaista toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain talousarvio- ja tilinpäätösprosessin yhtey-
dessä. 

 



PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ 
SELÄNNE 

Kuntay�_äh_a_ll_itu_s _______ §�_l_70 ___ 1_3_.1_2._20_1_8 __________ _ 

Investointiraha / Abilita 

162/02.08.00/2018 

KYHALL § 170 

Ehdotus: 

Päätös: 

Jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet vuosisopimusta ja talousarviota 
2019 ja taloussuunnitelmaa 20120-21 hyväksyessään 
investointimäärärahaksi 50. 750 euroa. 

Abilita Oy on tarjonnut 12.10.2018 kansallista tulorekisteriä varten 
liittymää Unit4 BW -kansallinen tulorekisteri Abilitan 
palkkausjärjestelmään hintaan 20.000 euroa. 

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke (KA TRE) on yksi nykyisen 
hallituksen julkisten palvelujen digitalisoinnin kärkihankkeista. Hankkeen 
yleisestä ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö ja käytännön 
toteutuksesta Verohallinto. 

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, 
työttömyysvakuutusrahasto ja työeläkelaitokset. Vuonna 2020 tiedon 
käyttäjien määrä laajenee ja mukaan tulevat mm. vahinkovakuuttajat, 
työttömyyskassat ja työsuojeluviranomaiset. 

Paikkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien heti 
maksutapahtuman tapahduttua. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin 
koskee kaikkia palkkojen ja etuuksien maksajia ja tietojen siirto 
kansalliseen tulorekisteriin edellyttää uutta liittymän hankintaa. 

(Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639) 

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää 

1) muuttaa investointisuunnitelmaa vuodelle 2019 siten, että liittymä Unit4
BW - kansallinen tulorekisteri hankitaan Oy Abilita Ab:ltä,
2) hyväksyä investointimäärärahan lisäyksen yhteensä 20.000 euroa,
3) esittää muutoksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

Hyväksyttiin. 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 

KHALL 17.1.2019 LIITE 2 § 2 KP/ES
VALT 30.1.2019 LIITE 3 § 6



PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ 
SELÄNNE 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 

Kuntayh!)_'.mähallitus 

Jakelu 

§ 170 13.12.2018 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun ot
teen oikeaksi todistaa: 

Haapajärvellä 19.12.2018 

Seija Koirikivi 
pöytäkirjanpitäjä 

Haapajärven kaupunki 
Pyhäjärven kaupunki 
Reisjärven kunta 



Reisjärven kunta
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Reisjärven päiväkotihanke, tilaohjelma, alustava 17.9.2018
Pinta-alat sitoumuksetta

Yleistä

Autopaikkoja: x ap joista x LE-ap mitoitusperuste ?

Polkup. paikkoja: x pp

Henkilömäärät ja ryhmäkoot (tilapaikat)

Ryhmäkoko Ryhmiä Paikkoja yht.

24 2 48 kpl

12 1 12 kpl

60 kpl

Toinen 24 lapsen ryhmistä on vuorohoito- / sisarusyksikkö.

Henkilökuntaa yht. 8 kpl

Päiväkodin tilat

Tilat kpl hyötyala (m²) yht. (m²) lisätiedot

Kotialueet yhteensä 3 kpl kotialueita

Kuraeteinen (iso) 1 20 20 yhteinen kuraeteinen 24 ja 12 lapsen ryhmälle + vara 4 lasta

Kuraeteinen (pieni) 1 12 12 toisen 24 lapsen ryhmän kuraeteinen

Kotialue (24 lasta) 2 140 280

eteinen 1 20 20

wc-/pesu 1 12 12

ryhmätila 1 60 60 HUOM! Ruokailu ryhmätiloissa!

nukkumistilat 1 30 30

pienryhmätila 1 15 15

varasto 1 3 3 voi korvata pariovellisella hyllykomerolla

Kotialue (12 lasta) 1 75 75

eteinen 1 10 10

wc-/pesu 1 8 8

ryhmätila 1 35 35 HUOM! Ruokailu ryhmätiloissa!

nukkumistilat 1 12 12

pienryhmätila 1 10 10

varasto 1 3 3 voi korvata pariovellisella hyllykomerolla

387

Yhteistilat

Sali 1 60 60

Kotikeittiö 1 12 12

Verstas/ateljee 1 20 20

Esteetön WC 1 5,5 5,5

97,5

Ryhmä- ja yhteistilojen pinta-ala yhteensä 484,5

Ryhmä- ja yhteistilojen ohjeellinen mitoitus 7,0 - 8,5 hym² / tilapaikka

Nyt tilaohjelmassa: 8,08 hym² / tilapaikka

Hallinnon tilat

Kanslia 1 10 10

Taukotila 1 15 15 yhdistettävissä työtilaan

Työtila 1 25 25 8 hlö:lle, yhdistettävissä taukotilaan

WC-tila 1 1,5 1,5

Neuvotteluhuone 1 12 12

Terapiatila 1 10 10

Työpiste 3 4 12 sijoitetaan kotialueille

KHALL 17.1.2019 LIITE 3a § 3 KP/ES 
VALT 30.1.2019 LIITE 4a § 7



LE-wc 1 5,5 5,5

91

Varastot

Liikuntavälinevarasto 1 12 12

Keskusvarasto 1 15 15

Lastenvaunuvarasto 1 12 12 puolilämmin tila, toimii pienten lasten ulkoilutilana

Saniteettipaperivarasto 1 5 5

Kiinteistöhuollon tila 1 10 10

54

Muut tilat

Siivouskeskus 1 13 13 palvelee myös vanhaa puolta

Sosiaalitila (N) 1 12 12 sis. Puku-/pesu-/wc-tilat

Sosiaalitila (M) 1 6 6 sis. Puku-/pesu-/wc-tilat

31

Tekniset tilat Alustava arvio, laajuudet vielä määrittämättä

SPK/Tele 1 10 10

LJH 1 10 10

Sprinklaus 1 15 15

IVKH 4 5 20

55

Liikennetilat

Käytävää x x 0 Ratkaisun mukaan

0

Päiväkodin hyötyala yhteensä 715,5

Ulkotilat

Ulkorakennuksissa olevat tilat

Ulkovälinevarastot 1 12 12

Jätehuone 1 10 10

22

Bruttoalat (alustava)

Kooste pinta-aloista

Lämpimät tilat 715,5 lämmin

Kylmät tilat 22 kylmä

Liikennetilat 0 HUOM! Ei vielä huomioitu, käytävät ratkaisun mukaan.

Tekniset tilat 55

tavoiteltava e-luku: 1,39

Tavoitebruttoala yht. (arvio 17.9.2018) 994,545 laskentaperuste: lämmin hyötyala * tavoiteltava e-luku



     REISJÄRVEN KUNTA       KHALL 17.1.2019 LIITE 3b § 3 KP/ES 
   VALT 30.1.2019 LIITE 4b § 7 

Reisjärven kunta • Reisjärventie 8 • 85900 Reisjärvi  
puh. 040 3008 111 • fax 08 776 010 • y-tunnus: 0189548-3 

www.reisjarvi.fi • etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi 

HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 

1. Hankinnan kohde
Päiväkotirakennus yhteensä 60 lapselle, ryhmät 24+24+12. Rakennus toteutetaan nykyisen
Tuulenpesän päiväkodin yhteyteen viereiselle tontille siten, että nykyinen keittiö jää palvele-
maan molempia rakennuksia. Rakennusten välille rakennetaan yhteys, jota pitkin järjeste-
tään ruokakuljetukset sekä henkilökunta pääsee liikkumaan rakennuksesta toiseen.

2. Toteutus
Hankinta toteutetaan KVR-urakkana, jossa valittu toimija vastaa sekä hankkeen suunnitte-
lusta, että toteutuksesta hankintayksikön määrittämissä rajoissa.

3. Yleiset vaatimukset
Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan ulkoseinärakenteeltaan puurunkoisena yleisten laatu-
vaatimusten sekä suunnitteluohjeiden mukaisesti. Suunnittelun lähtökohtana tulee olla tilo-
jen terveellisyys, turvallisuus, viihtyisyys sekä tilatehokkuus.



     REISJÄRVEN KUNTA KHALL 17.1.2019 LIITE 3c § 3 KP/ES 
    VALT 30.1.2019 LIITE 4c § 7 

Reisjärven kunta • Reisjärventie 8 • 85900 Reisjärvi  
puh. 040 3008 111 • fax 08 776 010 • y-tunnus: 0189548-3 
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PÄIVÄKODIN HANKINTAMENETTELYN KUVAUS (yleiset periaatteet) 

Hankinnassa sovelletaan kilpailullista neuvottelumenettelyä. Neuvottelumenettelyssä hankintayk-
sikkö pyytää halukkaita toimittajia ilmoittautumaan hankkeen toteuttamiseen ja valittujen toimitta-
jien kanssa hankintayksikkö neuvottelee kartoittaakseen ja määritelläkseen ratkaisut, joilla hankin-
tayksikön tarpeet voidaan parhaiten täyttää. 

Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn kuuluu seuraavat vaiheet: 

1. Hankintailmoitus
Hankintailmoitus jätetään Cloudia-kilpailutuspalvelun kautta teknisen lautakunnan hyväk-
syttyä kilpailutusasiakirjat, osallistujien valintaperusteet ja tarjousten vertailuperusteet. Han-
kintaan voi ilmoittautua kaikki halukkaat ja tilaajan vaatimukset täyttävät toimijat.

2. Ehdokkaiden valinta
Hankintayksikkö valitsee neuvotteluihin 3 osallistumishakemuksen jättänyttä toimijaa.

3. Neuvottelut
Hankintayksikkö neuvottelee valittujen toimijoiden kanssa kartoittaakseen ja määritelläk-
seen hankkeeseen sopivimmat ratkaisut.

Neuvotteluiden pohjana valtuuston hyväksymä tilaohjelma ja hankekuvaus sekä teknisen
lautakunnan hyväksymät kilpailutusasiakirjat.

Hankintayksikön osallistujat neuvotteluihin ja tarjousten arviointiin:
Tekninen johtaja
Kunnanrakennusmestari
Sivistysjohtaja-rehtori
Päiväkodin johtaja
Teknisen lautakunnan edustaja

Neuvotteluihin ja arviointiin kutsutaan tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.

4. Tarjouspyyntö
KVR-urakkatarjous pyydetään neuvotteluiden perusteella valituilta osallistujilta. Tarjouksen
liitteenä pyydetään tarjousten vertailuun tarvittavat piirustukset ja selostukset. Tarjouksen on
oltava lopullisessa tarjouspyynnössä hankintayksikön määrittämien vaatimusten mukainen
ja siihen on sisällytettävä kaikki hankinnan toteuttamiseksi pyydetyt ja tarpeelliset osat.

5. Toteuttajan valinta
Tekninen lautakunta päättää toteuttajan valinnasta tarjouksista tehdyn vertailun perusteella.



Reisjärven terveyskeskuksen 

akuutti vuodeosaston säilyttämiseksi 

Kuntalaisaloite. 

31/3 
------------------- Nimellä 

Reisjärven terveyskeskuksen 

akuutti vuodeosaston säilyttämiseksi 

Aloite kunnaU-isesta kansanäänestyksestä 

-r+-gr
----------------Nimettä 

Reisjärven kunnassa asuvien veron maksajien 

Alle kirjottaneiden puolesta 

Reisjärvellä 26.11. 2018 

Maija Torvikoski 

 

( Reisjärvi ) 

SAAPUNUT. 

KHALL 17.1.2019 LIITE 8a § 10 KP/ES
VALT 30.1.2019 LIITE 5a § 8



REISJÄRVEN KUNTA 

19.12.2018 Kunnanjohtaja 

Maija Torvikoski  

KANSANÄÄNESTYSTÄ TUKEVAN KUNNALLISEN ALOITTEEN TÄYDENTÄMINEN 

Reisjärven kuntaan on jätetty 26.11.2018 aloite kunnallisen kansanäänestyk
sestä Reisjärven terveyskeskuksen akuutin vuodeosaston säilyttämiseksi vä
hintään 2 -4 paikkaisena. 

Jotta aloite voidaan viedä eteenpäin kunnanvaltuuston käsittelyyn, pyydän 
teitä täydentämään kansanäänestysaloitetta ja hankkimaan lain määräämät 
yksilöintitiedot vähintään 4 %:n osalta allekirjoittajista (yli 15-vuotiaista). Kun
nan asukasluku 31.12.2017 on 2813, josta 4 % yli 15-vuotiaita on noin 91 alle
kirjoittajaa. Tarkoittaa vajaan 100 henkilön tietojen tarkennusta. 

Laissa neuvoa antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatetta

vasta menettelystä (22.12.1995/1649) säädetään seuraavaa: 

4 § (22.12.1995/1649) 
Kuntalain 31 §:ssä tarkoitetussa kansanäänestyksen toimittamista tar
koittavassa kunnan asukkaiden aloitteessa on yksilöitävä asia, josta 
kansanäänestys halutaan toimitettavaksi. Aloitteen tekijöiden on aloit
teessa vakuutettava, että he ovat äänestysoikeutettuja kunnan asuk
kaita. Aloitteen tekijöiden omakätisten allekidoitusten alle on selvästi 
merkittävä heidän nimensä, ammattinsa tai toimensa ja osoit
teensa. 

Pyydän teitä toimittamaan täydennetyt nimi, ammatti tai toimi ja osoitetiedot 
tammikuun 10 päivään mennessä. 

Tässä kirjeessä on palautettu allekirjoitetut sivut toimenpiteitä varten. 

Reisjärven kunnanhallitu.ksen puolesta 

Raija Potila 
kunnanjohtaja 

ra ija. potila@reisja rvi. fi 
040-3008200.

Reisjärven kunta • Reisjärventie 8 • 85900 Reisjärvi 

puh. 040 3008 111  • y-tunrius: 0189548-3 

www.reisjarvi.fi • etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi 

KHALL 17.1.2019 LIITE 8b § 10 KP/ES

VALT 30.1.2019 LIITE 5b § 8



Reisjärven kunta 

Kunnanhallitus 

Reisjärventie 8 

85900 Reisjärvi 

7.1.2019 

Vastaus täydennyspyyntöönne kunnallisesta kansanäänestyksestä 

Mielenilmaisuna kuntaan toimitettiin vuodeosaston säilyttämiseksi liittyvä yli 2 400 

allekirjoittama adressi. Tämä pehmeä kannanotto nonsaleerattiin ... 

Kuntalain ( 410/2015) mukaisesti Reisjärven kuntaan jätettiin 23 § mukainen 

kuntalaisaloite sekä 2 5 § aloite kuntalaisäänestyksestä, jotka täyttävät em. lain 

hallituksen esityksen ( 265/2014) mukaiset tiedot. 

Aloiteoikeus on todennettu hakijan allekirjoituksella Maija Torvikoski, ja hän on 

Reisjärven kunnan jäsen. Aloitteessa käy ilmi mitä aloitteet koskevat sekä lähettäjän 

nimi ja yhteystiedot. 

Aloitetta ei ole tehty sähköisesti, mutta kuntalaki ei kiellä aloitteen tekemistä 

kirjallisesti. Tätä tapaa tai sisältöä ei tarvitse perustella tai selvitellä mitenkään, muoto 

on hakijan valittavissa ja aloitteen tekeminen on kuntalaisen perusoikeus. 

Reisjärven kunta ei ole myöskään tarkentanut kuntalaisaloiteprosessia voimassa 

olevassaan hallintosäännössään, esimerkiksi määräyksiä muotovaatimusten suhteen tai 

kannatusilmoituksissa vaadittavien tietojen osalta kuten aloitteen tekijöiden nimi tai 

kotikunta. 

Tämän vuoksi aloitteet eivät sisältäneet näitä, nyt erikseen pyytämiänne 

tarkennustietoja ( versus valtiollinen kansanäänestys tai kansalaisaloite) . 

Toivon, että asian käsittelyssä huomioidaan perustuslain ( 731/1999) 21 §:n ja 2 2 

§:n sisältö, ja erityisesti hallintolain (434/2003) 2 luku, 23 ja 31 §:t.

Palautan kirjeessäni aloitteet ja niihin liittyneet allekirjoitukset käsittelyänne varten. 

,
Maija Torvikoski 

KHALL 17.1.2019 LIITE 8c § 10 KP/ES
VALT 30.1.2019 LIITE 5c § 8
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