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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 
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  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    23.5.2019   71 1 
 
 
 
 
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
VALT § 36 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimen-

huuto- 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 estyneenä ollessa 3. varavaltuutettu Timo Kemp-
painen. 

- Valtuutettu Pauli Niemi on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 
4. varavaltuutettu Heli Kinnunen. 

- Valtuutettu Marko Pohlman on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilal-
laan on 1. varavaltuutettu Tiina Nyman 

- Valtuutettu Mikko Kinnunen on estynyt tulemaan kokoukseen eikä hänen ti-
lallaan ole varavaltuutettua. 
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Valtuusto   23.5.2019   72 2 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
VALT § 37 Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on 

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 17.5.2019. Kokouk-
sen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 17.5.2019 ja ilmoitus 
Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 22.5.2019. 

 
 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
VALT § 38 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa maanantaina 27.5.2019, 

sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 
 
 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
 Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Pauli Niemi ja Oili Kiviranta. 
 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Nyman ja Teuvo Nyman. 
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
VALT § 39 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN/VAKANSSIN PERUSTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖHÖN 
 
KHALL § 99  Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus esittää päätöksessään 
16.5.2019 21.3.2019 § 57 jäsenkuntien valtuustoille, että aikuissosiaalityöhön perustetaan 

uusi sosiaalityöntekijän virka. Täyttölupa sosiaalityöntekijän virkaan haetaan 
1.6.2019 alkaen, jos virka perustetaan. Perusteluna Selänteen kuntayhtymähalli-
tus esittää, että uusi sosiaalityöntekijän vakanssi tarvitaan turvaamaan mm. ai-
kuissosiaalityön lakisääteisten palvelujen järjestämisen määräajassa sekä lisää-
mään ennaltaehkäisevän ja suunnitelmallisen työskentelyn osuutta sosiaalityössä. 
Tällä hetkellä työntekijät eivät ehdi käsittelemään hakemuksia määräajoissa ja 
asiakkaiden kanssa tehtävä tiivis, suunnitelmallinen työskentely jää puuttumaan. 
Aikuissosiaalityössä työskentelee tällä hetkellä koko Selänteen alueella 1,1 sosiaa-
lityöntekijää ja 1,3 sosiaaliohjaajaa. Alueellisesti tarkasteltuna aikuissosiaalityön 
henkilöstöresursointi on merkittävästi alimitoitettu. Tarve uudelle sosiaalityönte-
kijän vakanssille on välitön. 

 
Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat usein moniongelmaisia. Kela-siirron myötä väli-
tystiliasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja lisäksi asiakkaat tarvitsevat paljon tukea 
perustoimeentulotukihakemusten hoitamisessa. Selänteeseen saapuvien toi-
meentulotukihakemusten määrä on lisääntynyt, ja niiden käsittely määräajassa on 
nykyisellä resurssoinnilla erittäin haastavaa. Virkaa perustellaan myös sillä, että 
sosiaaliselle kuntoutukselle on Selänteen alueen kunnissa vahva tarve, ja aikuis-
sosiaalityön ja lastensuojelun yhdyspintatyöskentelyyn tarvitaan työntekijä. 

 
 Oheismateriaalina on Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen päätös 21.3.2019 § 

57. 

 Valmistelija: Raija Potila 040-3008200 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Ppky 
Selänteen aikuissosiaalityöhön perustetaan uusi sosiaalityöntekijän virka. 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  TK/SH 
 
VALT § 40  Oheismateriaalina Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen päätös 21.3.2019 § 57 
23.5.2019 
 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TALOUDEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. -31.3.2019  
 
KHALL § 100 Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen § 119 sekä kunnanjohtajan 1.10.2018 tarkenta- 
16.5.2019 man raportointiohjeen mukaan vastuualueiden on raportoitava talousarvion to-

teutumisesta kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Lisäksi vuoden 2019 talous-
arvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti vastuualueille on annettu erilliset, tar-
kemmat raportin muotoa koskevat raportointiohjeet. 

 
Reisjärven kunnan vuoden 2019 talousarvio on toteutunut 1.1. – 31.3.2019 toimin-
tatuottojen osalta 24,8 % ja toimintakulujen osalta 24,0 %. Talousarvion mukainen 
toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen edellyttää kunnan vastuualueilta ta-
lousarviota parempaa tulosta, mikäli Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen menot 
toteutuvat ennusteen mukaisina. Selänteen osavuosiraportin 3/2019 toteumaen-
nusteen mukaan Reisjärven menot ylittäisivät talousarvion 582.350 eurolla. 

 
Verotuloja on maalikuun loppuun mennessä kertynyt 23,6 % koko vuoden talous-
arvioon nähden. Verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden ja yritysten 
tuloverotuksessa on siirrytty verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen 
(ns. verotuksen joustava valmistuminen). Muutos tarkoittaa sitä, että jäännösvero-
jen periminen ja veronpalautusten maksatus aikaistuu ja siten myös tilitykset ai-
kaistuvat tältä osin. Tällä on merkittävä vaikutus kuntien verotilitysten jaksottumi-
seen eri kuukausien välillä. Tältä osin kuukausikohtainen verotilitysten vertailu 
edellisiin vuosiin vaikeutuu.  
 
Valtionosuuspäätöksen mukaan valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukai-
sena.   

 
Rahoitustuottoja on tarkastelujaksolla kertynyt 26,9 % eli 121.138 euroa, josta ar-
vopapereiden myyntivoittoja on 101.084 euroa. Arvopaperisalkun markkina-arvot 
ovat vuodenvaihteen jälkeen palautuneet edellisen vuoden tasolle ja talousarvi-
ossa hyväksytty arvopaperisalkun käyttö on aloitettu myyntivoittoa tuottavista 
kohteista. Toukokuussa kertynyttä myyntivoittoa on noin 350.000 e. 

 
Investoinnit ovat käynnistyneet vasta osittain ja toteutuneet 10,6 %. 

 
Tilinpäätöksen 2018 tuloksen ja tunnuslukujen perusteella sekä vuoden 2019 epä-
varmuustekijöihin varautumisena aloitetaan uusien talouden tasapainottamistoi-
menpiteiden työstäminen toukokuussa. 

Oheismateriaalina osavuosiraportti 1.1.- 31.3.2019 

Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505 
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen valtuustolle osavuo-
siraportin 1.1.-31.3.2019 ja kehottaa vastuualueita kaikissa toiminnoissa kustan-
nustietoisuuteen ja jatkuvaan aktiiviseen talouden seurantaan. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
TK/SH  
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TALOUDEN OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. -31.3.2019  
 
 
VALT § 41  Oheismateriaalina osavuosiraportti 1.1.-31.3.2019  
23.5.2019 
  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN NIMENKARTANON KOULUA VARTEN 
 
KHALL § 103 Niemenkartanon Hirsikoulu valmistuu kesäkuussa 2019. Toiminnan järjestämiseksi  
16.5.2019 molemmissa koulurakennuksissa edellyttää nykyisen Niemenkartanon koulun osit-

taista saneerausta kesän 2019 ja lisämäärärahan varaamista suunniteltua remont-
tia varten. Niemenkartanon alakoulun toiminta keskittyy syksystä 2019 alkaen 
pääasiassa uuteen rakennukseen. Niemenkartanon koulun vanhaan osaan järjes-
tään ruokailutilat, keittiö, tekninen työ, auditorio, liikuntasali ja oppilashuoltopal-
velut. Näitä osia yhdistää yhdyskäytävä. 
 

 Niemenkartanon koulun saneerauksesta on Vahanen Oy tehnyt kattavan perus-
korjaussuunnitelman syksyllä 2018. Samanaikaisesti talven 2018-19 aikana kou-
lussa on tehty sisäilmakartoitusta ja oirekyselyjä henkilökunnalle ja oppilaille. Nii-
den perusteella Niemenkartanon vanhassa osassa on havaittu edelleen oireilua. 
Tiloissa ei kuitenkaan ole todettu terveyshaittaa ja viime vuosina tehdyt toimenpi-
teet ovat olleet oikean suuntaisia. Tämän perusteella koulutilojen saneerausta on 
järkevä jatkaa. 

 Peruskorjaussuunnitelman perusteella, kunnassa on tehty eva arviointia palvelu-
tarpeista ja peruskorjauksen vaihtoehtoisista etenemistavoista. Koulun peruskor-
jaus on jaettava talousarvio- ja suunnitelmavuosille. Niemenkartanon koulun kor-
jauksen keskeiset toimenpiteet, joilla alakoululaisten koulunkäynti turvataan seu-
raavan lukukauden alusta alkaen, pyritään toteuttamaan kesäkauden aikana. 

 Kunnan talousarvioon on varattu 100 000 €:n määräraha Niemenkartanon koulun 
ulkopuolisen salaojituksen uusimiseksi ja maavaraisten seinien vesieristeiden 
asentamista varten. Koulutyön tarkoituksenmukainen jatkaminen edellyttää, että 
koulun 2 opetussiipeä puretaan, koulun ruokala kunnostetaan ja yhdyskäytävä 
rakennetaan. Opetussiipien purkaminen mahdollistaa salaojituksen korjaamisen 
koko rakennuksen ulkoseinän osalta. Yhdyskäytävä toteutetaan siten, että molem-
missa rakennuksissa on erillinen ilmanvaihto.  Lisäksi kunnostuksen kohteeksi ote-
taan koulun liikuntasali. Vuoden 2019 peruskorjaus- ja purkukustannuksia varten 
tarvitaan 350 000 € lisämääräraha kunnan talousarvion investointiosaan.  Lisäksi 
esitetään varattavaksi 500.000 euroa liikuntasalin peruskorjaus- ja ilmastointika-
navien uudistamista (tarkennus kokouksessa) varten.  Liikuntasalin kunnostamista 
voidaan jatkaa syksyn aikana. Opetussiipien purkaminen vähentää koulun käyttö-
kustannuksien määrää 20 000 €/vuosi. Purkamisesta tehdään erillinen 250 000 
euron alaskirjaus, joka käsitellään erikseen tilinpäätöksen yhteydessä. Kuvaus kor-
jaustoimista ja Eva arviointi oheismateriaalina. 

Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet (KVALT 27.2.2019 LIITE 4 § 16) s. 
8 kohdassa Arvopaperisalkun käyttö todetaan: ”Arvopaperisalkulla tavoitellaan 
kunnan lainoista maksettavaa korkoa parempaa optimaalista tuottoa. Arvopaperi-
salkun varojen käytön tulee kohdentua ensisijaisesti kunnan elinvoiman ja palve-
lujen tuottamiseen tai tuottavuuden parantamiseen tähtääviin kuntalaisia palvele-
vien investointien rahoittamiseen.” 
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LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN NIMENKARTANON KOULUA VARTEN 
 

Edellä todetun perusteella arvopaperisalkun varojen käyttö on mahdollista myös 
koulurakennuksen perusparannusinvestointiin.  Nykyisessä kunnan taloustilan-
teessa sijoitusvarojen käyttö palvelee myös kuntastrategian tavoitteita. Kuntastra-
tegiassa strategisena päämääränä on ”terveet tilat ja hyvinvoivat kuntalaiset” ja 
”konsernivelan määrä”. Näiden näkökulmien valossa sijoitusten käyttö on perus-
telua. Tällä perusteella investointi katetaan sijoitussalkusta. 
Liite 2 rakennuksen pohjapiirros ja suunnitelma kustannuksista,  

 Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200 ja tekninen johtaja 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Niemenkarta-
non koulun rakentamista-, peruskorjausta- ja kunnostamista varten 375 000 euron 
lisämäärärahan kunnan talousarvion 2019 investointiosan kohtaan 821 koulura-
kennukset erillisen liitteenä 3 olevan suunnitelman mukaisesti, kattaa peruskor-
jauksen sijoituksista ja valtuuttaa teknisen johtajan toteuttamaan peruskorjaus-
hankkeen purku-, peruskorjaus- ja rakentamisurakat viranhaltijapäätöksinä. 

 Asiantuntijana tämän pykälän aikana oli tekninen johtaja Sami Puputti klo 15.40- 
16.50. 

 Puheenjohtajan avattua keskustelun Sari Huuskonen esitti, että kunnanhallitus 
esittää valtuustolle Niemenkartanon koulun purkamista ja tarvittavien tilojen uu-
delleen rakentamista / tilaratkaisua (Eva-arviointi vaihtoehto 3) kuitenkin niin, 
että tilat sisältävät vain välttämättömät tilat ja tila-alat, kuten esimerkiksi liikunta-
sali ja pukuhuone. Näin ollen tilat olisivat noin 500-850m2 ja lisäksi koulutyön tar-
koituksenmukainen jatkaminen syksyllä 2019 edellyttää koulun kahden opetussii-
pien purkamista ja välttämättömiä toimenpiteitä, jotta koulutyö voi jatkua, mutta 
tässä vaiheessa ei siis ole syytä peruskorjata Niemenkartanoa. Toimenpiteiden 
kuitenkin tulee olla sen suuntaisia, että sillä turvataan terveellinen koulunkäynti ja 
työskentelyolosuhteet kaikille. Näillä tiloilla tarkoitetaan mm. ruokailutilaa, ei lii-
kuntasalia. Yhdyskäytävää ei ole tässä vaiheessa syytä rakentaa. Uudelleenraken-
taminen/ tilaratkaisu katetaan sijoituksista. Valtuusto myöntää välittömiin kustan-
nuksiin 255 000 euroa. Valtuusto antaa tekniselle johtajalle valtuudet purku-ura-
kan ja välttämättömien toimenpiteiden toteuttamiseen viranhaltijapäätöksenä.  

 Koska esitystä ei kannatettu, puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  TK/SH 
 
VALT § 42  Liite 2 pohjapiirros, Liite 3 kustannuslaskelma 
23.5.2019   

Puheenjohtajan avattua keskustelun Sari Huuskonen esitti, että valtuusto myön-
tää 275 000 euron lisämäärärahan Niemenkartanoa varten ja yhdyskäytävä muu-
tetaan katetuksi käytäväksi. Ehdotusta ei kannatettu. 
 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Valtuusto    23.5.2019  80 8 
 
 
VARHAISKASVATUKSEN NIMIKEMUUTOKSET 
 
Kasv. ja koultk § 40  Uusi laki varhaiskasvatuksesta (540/2018) astui voimaan 1.9.2018. Uusi laki sisäl-

tää uudet varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat kelpoisuusvaatimukset (6 
luku, §:t 25 - 33) ja myös varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeet muuttuvat. 
Uusia tehtävänimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen 
sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja.  

 
Lain 25 § määrittelee varhaiskasvatuksen riittävästä henkilöstöstä. Lain mukaan 
kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan on huolehdittava, että var-
haiskasvatuksessa on riittävä määrä tässä luvussa säädettyä eri kelpoisuusvaati-
mukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voi-
daan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vasta-
taan. Kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vas-
taavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Lisäksi varhaiskasvatuk-
sessa voi olla lasten tarpeet ja varhaiskasvatuksen tavoitteet huomioiden myös 
muuta henkilöstöä. Lain 1 §:ssä tarkoitetulla päiväkodilla tulee olla toiminnasta 
vastaava johtaja. 

  
Uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilös-
tön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Tulevaisuudessa päiväko-
deissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, var-
haiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Viimeistään vuonna 2030 päiväko-
deissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai 
sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kel-
poisuus. 

 
Kaikki lain voimaan tullessa kasvatus- ja hoitohenkilöstön kelpoisuuden omaavat 
työntekijät ovat kelpoisia työskentelemään kyseisissä tehtävissä myös uuden lain 
mukaan. Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on 
hyväksytty opiskelemaan alaa. 

 
Reisjärven kunnan varhaiskasvatuksessa nimikemuutokset tarkoittavat kahden 
lastentarhanopettajan nimikkeen muuttamista varhaiskasvatuksen opettajaksi ja 
kahden lastenhoitajan nimikkeen muuttamista varhaiskasvatuksen lastenhoita-
jaksi. 

  
Sivj/reht Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kahden 

lastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen opettajaksi ja neljän 
lastenhoitajan (2 vakinaista ja 2 sijaista) nimike varhaiskasvatuksen lastenhoita-
jaksi 1.8.2019 lukien. Hinnoittelutunnukset ja palvelussuhteen ehdot eivät muutu.   

 
 Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   16.5.2019  174 8 
Valtuusto    23.5.2019  81 8 
 
 
VARHAISKASVATUKSEN NIMIKEMUUTOKSET 
 
KHALL § 106 
16.5.2019 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa nimikkeet kasvatus- 

ja koulutuslautakunnan esityksen mukaisesti. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  TK/SH 
 
VALT § 43  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
23.5.2019 



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
   Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
   osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

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 4.3.2019.
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

40,42-43

36-39, 41

Kieltojen      
perusteet

8236-43
VALTUUSTO

23.5.2019



Sivu 83
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 23.5.2019 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  
VALTUUSTO

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

VARAVALTUUTETUT:

YHTEENSÄ

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

Mäntypuro Kauko
Kemppainen Timo
Kinnunen Heli
Nyman Tiina

x
x
x
x

15 5
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cb ® cb 

Rakennusta ei ole torkemitottu. Pohjokuva vonhon 
piirustuksen pahjalto. 

LUONNOS 28.9.2018 

Tunn Lukum Muutos 

Kaupunginosa I Kylä Kortteli I Tila Tontti I Rno Viranomaisten merkintöjai 

Rakennuksen nuimero (RATUT) 1 Rakennusten, numerot I Rakennustunnus I ffiakennustunnukset 

Rakennustoimen,pide 
Korjaus 
Vastaava rakenn,esuunnittelija (nimi, tutkinto, al llekirjoitus) 
Liisi Hiltunen 
Rakennuskohteen nimi ja osoite 

Niemenkartanon koulu 

Susisaarentie 8 
85900 Reisjärvi 

V/\H/\NEN 
Päiväys 

Piirtäjä 
JK 

Suunnittelija 
Liisi Hiltunen 
Tarkastaja 

VAHANEN Jyväskylä Oy 
Matarankatu 4 
40100 Jyväskylä 
puh 0207 209 705 

Piirustuslaji 
Pääpiirustus 

Piirustuksen sisältö 

Pohjapiirustus 1 krs 

Suunnitteluala 

ARK 
Piirustuksen numero 

A03 

Piirt 

Työ numero 

JKL958 
Tiedosto 

Päiväys 

Juokseva no 

Mittakaava 

1 :100 

Rak. osa 

Muutos 

KHALL 16.5.2019 § 100 LIITE 2 
VALT 23.5.2019 § 42 LIITE 2

Sami Puputti
Rectangle

Sami Puputti
Rectangle

Sami Puputti
Line

Sami Puputti
Line

Sami Puputti
Line

Sami Puputti
Line

Sami Puputti
Rectangle

Sami Puputti
Typewriter
PURETTAVA LUOKKASIIPI

Sami Puputti
Typewriter
PURETTAVA LUOKKASIIPI

Sami Puputti
Typewriter
YHDYSKÄYTÄVÄ

Sami Puputti
Typewriter
YHDYSKÄYTÄVÄ JA LIITTYMINEN VANHAAN RAKENNUKSEEN
TARKENTUU SUUNNITTELUN AIKANA

Sami Puputti
Rectangle

Sami Puputti
Typewriter
TISKILINJASTO

Sami Puputti
Line

Sami Puputti
Line

Sami Puputti
Typewriter
LUOKKATILAMUUTOS



NIEMENKARTANON KOULUN SANEERAUSSUUNNITELMA JA TOIMITILAT 

Niemenkartanon alakoulun toiminta keskittyy syksystä2019 alkaen pääasiassa uuteen rakennukseen. 

Niemenkartanon koulun vanhaan osaan järjestään ruokailutilat, keittiö, tekninen työ, liikuntasali ja 
terapiapalvelut. Näitä osia yhdistää yhdyskäytävä.  

Niemenkartan on vanhaan osaan jäävät myös kaksi erikoisluokkaa (tekstiilityö ja  musiikkiluokka), jotka 
saneerataan sopiviksi jäljelle jäävään siipeen.  Jäljelle jäävässä siivessä on jo kaksi luokkatilaa, joista toista 
oli tarkoitus suurentaa käytävään päin, jotta nämä erikoisluokat olisivat tarkoituksenmukaiset tulevaan 
käyttöönsä.  

Nykyisen opettajanhuoneen ja kanslia/rehtorin työhuoneen tilalle saneerataan tilat 
kouluterveydenhoitajalle, kuraattorille psykologille ja erityisopettajien materiaalin yms. säilytykseen. 

Keittiö- ja ruokasalitilat saneerataan, rakentamalla keittiöön uusi pesulinjasto. Tähän kokonaisuuteen 
varataan noin 30.000 €. Sen lisäksi rakennetaan yhdyskäytävän päähän uusi eteinen/varatila, johon 
järjestetään 5-10 ruokailupaikkaa.  

Niemenkartanon koulun liikuntasalin kunnostus toteutetaan purkamalla salin lattia ja asentamalla pilareihin 
kosteudenpoistojärjestelmä Safedriving, korjaamalla liikuntasalin rakenteissa olevat ulkoseinän ja yläpohjan 
epätiiveydet ja uudistamalla liikuntasalin erillinen ilmanvaihtojärjestelmä. Liikuntasalin varsinainen 
remontti voidaan toteuttaa vuoden 2020 aikana ja siihen tullaan hakemaan liikuntapaikkarakentamisen 
investointiavustusta mm. Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.   

Liikuntasalia käyttää lukuvuoden 2019-2020 aikana 14 oppilasryhmää/ 40 oppilaan ryhmissä.Liikuntasalin 
käytön tueksi ja puhtaan ilman saannin varmistamiseksi , esittää tekninen toimi liikuntasaliin 
ilmanvaihtokoneiston hankintaa jo vuoden 2019 aikana ja siihen varattavaksi 25000 €:n määrärahan.  

Vuonna 2019 toteutettavat toimenpiteet 

Kahden luokkasiiven purkaminen ja uuden seinän kustannukset 220 000 € 
(sisältää nykyisen opettajanhuoneen kanslian tilojen saneeraus terapiakäyttöön) 
Uuden yhdyskäytävän ja eteisen rakentaminen ruokalan päähän 100 000 € 
Kahden erikoisluokan (tekstiilityö ja musiikkiluokka) muutos 
Liikuntasalin ilmanvaihtokoneisto   25 000 € 
Keittiön  remontti ja ruokasalin kunnostus    30 000 € 
YHTEENSÄ  375 000 € 

Luokkasiipien purkaminen/ tilinpäätöksessä huomioitava tasearvojen alaskirjaus 230  000 € 

YHTEENSÄ 585 000 € 

KHALL 16.5.2019 § 105 LIITE 3 

VALT 23.5.2019 § 42 LIITE 3



 
Vuonna 2020  ja myöhemmin toteutettavaksi suunnitellut toimenpiteet 

Liikuntasalin peruskorjaus     475 000 € 
haetaan valtionosuutta 25 %     -120 000€ 
      
Vesikaton ja runkorakenteiden korjaus    350 000 € 
 
YHTEENSÄ      705 000 € 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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