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REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Valtuusto 31.3.2020 38 1 

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

VALT § 20 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimen- 
31.3.2020 huuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1. 

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa: 
- Valtuutettu Katri Parkkila on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan

on 1. varavaltuutettu Kauko Mäntypuro
- Valtuutettu Jyrki Halonen on estynyt tulemaan kokoukseen, hänen tilallaan ei

ole varavaltuutettua
- Valtuutettu Mikko Kinnunen on estynyt tulemaan kokoukseen, hänen tilallaan

ei ole varavaltuutettua
- Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki on estynyt tulemaan kokoukseen, hänen tilal-

laan ei ole varavaltuutettua
- Valtuutettu Simo vedenpää on estynyt tulemaan kokoukseen, hänen tilallaan

on 1. varavaltuutettu Asko Kestilä
- Valtuutettu Marko Pohlman on estynyt tulemaan paikalle, eikä hänen tilallaan

ole varavaltuutettua.



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Valtuusto 31.3.2020  39 2 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

VALT § 21 Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on 
31.3.2020 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, vt. kunnanjohtajalle ja vt. hallintosihteerille 27.3.2020. Ko-
kouksen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 27.3.2020 ja ilmoi-
tus Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 25.3.2020. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Valtuusto 31.3.2020  40 3 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

VALT § 22 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa torstaina 2.4.2020, sikäli 
31.3.2020 kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Antti Vedenpää ja Simo Vedenpää. 

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Huuskonen ja Esa Hirvinen. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Valtuusto 31.3.2020 41 4 

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

VALT § 23 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti. 
31.3.2020 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 17.2.2020 55 1 
Valtuusto 31.3.2020 42 5 

VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 

KHALL § 34 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun lop- 
17.2.2020 puun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kun-

nanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop-
puun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpi-
teisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsi-
telty loppuun. 

Valtuuston päätöksen 27.2.2018 § 7 mukaan valtuustoaloitteiden käsittely kunnan 
toimielimissä saatetaan päätökseen 10 vuoden aikana. 

Liitteenä 1 aloitteet nro 1-7 

Vt. kja Ehdotus: Kunnan aloiteluettelossa ovat seuraavat aloitteet, joiden käsittelystä 
päätetään seuraavasti: 

1. Esitys tiepiirille suojakatoksen rakentamisesta, VALT 11.10.2010 §41
Keskustan valtuustoryhmä aloite koskien kunnan esitystä tiepiirille 1-2 suojakatok-
sen pystyttämisestä Kokkola – Kajaani tien ja Reisjärventien (nro 28 ja 760) Sievin
Rieskaniemen risteykseen Nivalan suuntaan lähtevälle pysäkille.

Tekn. joht.  Aloite on käsitelty Reisjärven kunnan liikenneturvallisuusryhmässä 19.3.2019. ELY-
keskuksen mukaan katoksen rakentamispäätökseen vaikuttaa nousijamäärä, ja se
toimiiko pysäkki vaihtopysäkkinä. Yhteistyössä kunnan/kuntien kanssa toteutus
voi olla mahdollinen. Katoksen rakentaminen on merkitty toimenpidelistalle kärki-
hankkeeksi.

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto katsoo aloitteen lop-
puun käsitellyksi ja se poistetaan aloiteluettelosta. 

2. Kotihoidon kuntalisän maksaminen, VALT 8.2.2011 § 9
Valtuutettujen Henna Haukipuron ja Katri Parkkilan aloite koskien kotihoidontuen
kuntalisän maksamista.

Vt. kja Kunnan vuoden 2019 ja 2020 talousarvioon ei ole sisältynyt määrärahaa kotihoi-
dontuen kuntalisän maksamiseen. Kotihoidontuen kokonaiskustannus jaettuna 
tuen saajakohtaisella määrällä tarkoittaa, että tuen saajien lukumäärä on noin 30 
perhettä. Kuntalisän maksamisen vuotuinen kustannuslisäys nykyisellä tasolla olisi 
noin 54.000 euroa. Tällä hetkellä kunnan päivähoito kykenee järjestämään päivä-
hoidon. Kuntalisän maksaminen voisi mahdollistaa lapsen kotona hoidon pidem-
pään, mutta toisaalta se viivästyttäisi vanhempien paluuta työelämään. Varhais-
kasvatuksen mitoituksesta johtuen päiväkodin henkilöstötarpeen väheneminen ei 
välttämättä vähentäisi henkilöstökustannuksia kuntalisää vastaavalla määrällä. 
Vaikka kyseessä on vetovoima- ja asiakastyytyväisyystekijä, kunnan taloudellinen 
tilanne ei salli lisäkustannuksia.   

 Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto katsoo aloitteen lop-
puun käsitellyksi ja se poistetaan aloiteluettelosta. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 17.2.2020 56 1 
Valtuusto 31.3.2020 43 6 

VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 

3. Hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen, VALT 28.2.2013 § 43
Keskustan valtuustoryhmän aloite, koskien erilaisten hankerahoitusmahdollisuuk-
sien selvittämistä nuorisotyön kehittämiseksi.

Vapaa-aikasiht. Nuorisotyön toteuttaminen kuluu nuorisolain mukaan kunnan toimialaan. Hanke-
rahoitusmahdollisuudet nuorisotyöhön tulevat erityisesti Leader-rahoituksen 
kautta ja niitä suunnataan olosuhteiden kehittämiseen. Petäjämäen seikkailumet-
sän lisävarustaminen, laavun rakentaminen ja kyläkoulujen pihapiirien varustami-
nen ovat potentiaalisia hankerahoituskohteita. Leader-rahoitteisissa hankkeissa 
nuoret ja lapset ovat erityinen kohderyhmä. 

Hankkeita varten tarvitaan jokin paikallinen yhdistys toimijaksi, joka perustelee 
hankkeen tarpeellisuuden ja lupaa oman talkoopanoksen hankkeeseen. 
Potentiaalisia yhdistyksiä näihin hankkeisiin ovat Maaselän Latu, 4H-yhdistys ja 
MLL:n Reisjärven paikallisyhdistys, joidenka kanssa em. kohteista on jo neuvo-
teltu. 
Yksi jo varsin valmiiksi selvitelty hankemahdollisuus on Saarisen leirikeskuksen 
sähköistäminen aurinkopaneelien avulla. 
Hankerahoituksia nuorten kansainvälisten työleirien järjestämiseksi on mahdol-
lista saada kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n kautta. 

Vt. kja Kunnassa seurataan aktiivisesti kaikki hankerahoitusmahdollisuuksia ja rahoitusta 
haetaan toteuttamiskelpoisiin kohteisiin. 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto katsoo aloitteen lop-
puun käsitellyksi ja poistetaan aloiteluettelosta. 

4. Leikkipuiston ja viher-/virkistysalueen rakentaminen, VALT 23.5.2017 § 24
Valtuutettujen Oili Kivirannan ja 11 muun allekirjoittaneen aloite koskien leikki-
puiston ja viher-/virkistysalueen rakentamista Maitorannan maastoon Salmensuun
siltaa kohden.

Tekn. joht. Ei toimenpiteitä aloitteen johdosta. 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää pitää aloitteen aloiteluet-
telossa. 

5. Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta, VALT 27.2.2018 § 9
Reisjärven kunnan 16 valtuuston jäsentä on jättänyt aloitteen, joka koskee liiken-
neturvallisuuden parantaminen Kantatie 58:lla välillä Sievintie-Kiljanrannantien
risteys ja Pihtiputaantie-Hylkirannantien risteys. Aloitteessa esitetään automaattis-
ten nopeusvalvontakameroiden asentamista Kantatie 58:lle.

Tekn. joht. Aloite on käsitelty Reisjärven kunnan liikenneturvallisuusryhmässä 19.3.2019. Au-
tomaattista nopeusvalvontaa koordinoi nykyisin Traffic Management Finland. ELY-
keskuksen rooli on pienentynyt valvontatolppien rakentamisessa, mutta on luvan-
nut välittää toiveen uudelle yhtiölle. Liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa  



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 17.2.2020 57 1 
Valtuusto 31.3.2020 44 6 

VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 

15.10.2019 ELY-keskus antoi tiedon, että nopeusvalvontaa haetaan tieosuuksille, 
joilla on paljon liikennettä, onnettomuuksia ja ylinopeuksia. Kantatie 58 ei täytä 
näitä kriteerejä. ELY-keskus tehnyt aloitteen valvonnan laajentamisesta ja ykkös-
kohde on valtatie 27. Valvonnan tehostamiseksi poliisilta voi pyytää kameraval-
vonta-autoa valvomaan nopeuksia. 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto katsoo aloitteen lop-
puun käsitellyksi ja se poistetaan aloiteluettelosta. 

6. Vuodeosastopaikkojen säilyttäminen terveyskeskuksessa, VALT 27.2.2019 § 21
Valtuutettujen Teuvo Nymanin, Jarmo Saaranen, Simo Vedenpään ja Kauko Män-
typuron aloite kahden vuodeosastopaikan säilyttämisestä Reisjärven terveyskes-
kuksessa, jotta akuuttivuodeosastopaikkoja ei tarvitse ostaa Haapajärveltä tai Py-
häjärveltä.

Vt. kja Valtuusto on 17.12.2018 § 75 hyväksynyt kunnan vuoden 2019 talousarvion ja 
vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman, ja samalla päätöksellä hyväksynyt akuut-
tiyksikön muuttamisen arviointiyksiköksi kustannussäästöjen aikaan saamiseksi. 
Akuuttiyksikön muutos arviointiyksiköksi toteutui 1.8.2019. 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa vuodeosastoa 
koskevan valtuuston päätöksen toteutuneeksi, ja että aloite katsotaan loppuun 
käsitellyksi ja poistetaan aloiteluettelosta. 

 7. Kisatien ja Niemenkartanon liikuntatilojen käyttö koulujen lyhyiden lomajak-
sojen aikana, VALT 6.11.2019 § 69
Antti Vedenpään aloite Kisatien ja Niemenkartanon sisäliikuntatilojen käytön avaa-
misesta kaikille koulujen lyhyiden lomajaksojen (syys- joulu- ja hiihtoloma) aikana.

Vapaa-aikasiht. Lautakunta toteaa kantanaan, että kunnanvaltuutettu Antti Vedenpään valtuusto-
aloitteen (06.11.2019) mukaisille loma-ajoille (yhteispituus lähes kuukausi) ei ole 
tarkoituksenmukaista tarjota ilmaisia kuntosaliaikoja kaikilta loma-ajoilta, koska 
siitä seuraisi tulonmenetyksiä ja se ei olisi oikeudenmukaista maksavia asiakkaita 
kohtaan. 
Lisäksi lautakunta toteaa, että Reisjärven kuntosalitaksat ovat erittäin edulliset 
verrattuna muiden paikkakuntien kuntosalitaksoihin. Kyseisinä loma-aikoina kou-
lun käytöstä vapautuvat Niemenkartanon koulun liikuntasalivuoro ja Kisatien kou-
lun liikuntahallivuorot voisivat sen sijaan olla maksuttomia edellyttäen, että vara-
tuille käyttäjille tai ryhmille on täysikäiset valvojat. Lomaviikoille organisoidut ja 
osallistujille ilmaiset tapahtumat, kuten ”Reipas joulu”, voidaan toteuttaa jatkossa-
kin maksuttomasti.  

Vt. kja Aloitteen tavoitteena oleva kunnan liikuntatilojen tunnetuksi tekeminen omakoh-
taisella liikuntakokemuksella on samalla tilojen käyttäjien hyvinvointia edistävä 
tekijä. Hyvien liikuntatilojen näkyvyyden ja korkean käyttöasteen lisääminen puol-
taa aloitteen jatkotyöstämistä. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 17.2.2020 58 1 
Valtuusto 31.3.2020 45 6 

VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää pitää aloitteen aloiteluet-
telossa. 

Puheenjohtajan avattua keskustelun Marko Pohlman esitti Jouni Tillin kannatta-
mana, että aloite nro 5 pidetään aloiteluettelossa. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 Oili Kiviranta saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.08. 
Mikko Kinnunen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.40. 

VALT § 24 Liitteenä 2 aloitteet nro 1-7 
31.3.2020 

Puheenjohtajan avattua keskustelun Teuvo Nyman esitti, että aloite nro 6 pide-
tään aloiteluettelossa. Kauko Mäntypuro kannatti ehdotusta. Koska oli tehty poh-
jaesityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että on suori-
tettava äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä, jossa pohjaeh-
dotuksen kannalla olevat äänestävät ”jaa” ja Teuvo Nymanin ehdotusta kannatta-
vat äänestävät ”ei”. Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitys sai 8 ääntä ja Teuvo 
Nymanin esitys 4 ääntä. Äänestysluettelo liitteessä 1. 

Päätös: Äänin 8-4 valtuusto hyväksyi pohjaehdotuksen. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 17.2.2020 59 2 
Valtuusto 31.3.2020 46 7 

KUNTALAISALOITTEET 

KHALL § 35 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja 
17.2.2020 säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi 

palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koske-
vassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi-
menpiteet.  

1. Kuntalaisaloite.fi 21.8.2018 Valtuuston kokousten videostriimaus
Aloitetta ei ole käsitelty.

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aloitteet ja toimenpiteet tiedoksi ja antaa ne 
edelleen valtuustolle tiedoksi. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

VALT § 25 
31.3.2020 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 17.2.2020 67 8 
Valtuusto 31.3.2020 47 8 

KOTIMAISTEN RAAKA-AINEIDEN KÄYTTÖ ELINTARVIKEHANKINNOISSA 

KHALL § 41 Julkisen hankintayksikön, kuten Reisjärven kunnan, ruoan hankintapäätöksillä on  
17.2.2020 iso merkitys ihmisten saamaan ravintoon, kuin myös aluetalouteen sekä ympäris-

töön. Lähellä tuotetun ruoan tuotantoketju on läpinäkyvä, kotimainen ruoantuo-
tanto noudattaa suomalaisia tuotantostandardeja niin ympäristönsuojelullisesti 
kuin eettisestikin. Tuotanto dokumentoidaan maatiloilta alkaen, elintarvikkeen 
koko reitti ja tuotantoketju ovat todennettavissa ja jäljitettävissä. Hankintojen laa-
dulliset kriteerit tulee asettaa niin, että lapsille ja vanhuksille voidaan Reisjärvellä 
taata kotimaisten tuotantokriteerien mukaisesti tuotettua lihaa ja kalaa, eläin-
tuotteita sekä ympäristölle kestävin periaattein tuotettuja kasvituotteita. Tuottei-
den tuotantoketjun tulee olla todennettavissa raaka-aineen tuotannosta alkaen. 

Valtioneuvoston periaatepäätös (29.6.2016) julkisten elintarvike- ja ruokapalvelu-
hankintojen arviointiperusteista (kriteereistä) ohjeistaa julkisiin hankintoihin, joi-
den tuottamisessa on noudatettu hyviä tuotantotapoja. Periaatepäätös kannustaa 
vastuullisiin julkisiin hankintoihin, jotka suomalainen ruoantuotanto ja -jalostus 
parhaimmillaan täyttää. Kunnan elintarvike- ja ruokapalveluissa tulisi käyttää ym-
päristön kannalta hyviä viljely- ja tuotantomenetelmiä sekä eläinten hyvinvointia 
ja elintarviketurvallisuutta edistäviä tapoja. Kotimainen ruoka tulee myös huomi-
oida ruokalistasuunnittelussa. Ruokalistat tulisi suunnitella siten, että ne kannus-
tavat suomalaisten elintarvikkeiden ja raaka-aineiden käyttöön. Poikkeuksen han-
kinnoissa tekevät tuoreet vihannekset ja hedelmät tuoteryhmän tuotteet sekä 
mahdollisesti jotkut kalatuotteet, joiden saatavuus kotimaisena ympärivuotisesti 
ei ole mahdollista. 

Valmistelija: tekninen johtaja p. 040 3008 250, ravitsemis- ja siivoustyönjohtaja p. 
040 3008 245 

Tekn. joht. Tekninen johtaja esittää periaatepäätöksen tekemistä kotimaisten raaka-aineiden 
käytöstä kunnan ateriapalveluissa seuraavasti: 

1. Elintarvikkeiden raaka-aineiden tulee olla ensi sijaisesti kotimaisia
2. Kunnan ateriapalvelujen ruokalistat tulee suunnitella siten, että ne mahdollista-
vat pääasiassa kotimaisten raaka-aineiden käytön
3. Poikkeuksen muodostavat elintarvikeryhmät, joiden kotimainen saatavuus on
rajoitettua kuten tuore hedelmä ja vihannestuotteet sekä tietyt kalatuotteet

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle periaatepäätöksen tekemistä koti-
maisten raaka-aineiden käytöstä teknisen johtajan esityksen mukaisesti. 

Puheenjohtajan avattua keskustelun puheenjohtaja Jouni Tilli esitti Mikko Kinnu-
sen kannattamana, periaatteisiin tehdään seuraavat lisäykset: 

1. Elintarvikkeiden raaka-aineiden tulee olla ensi sijaisesti kotimaisia, lähiruokaa
painottaen
2. Kunnan ateriapalvelujen ruokalistat tulee suunnitella siten, että ne mahdollista-
vat pääasiassa kotimaisten ja lähialueiden raaka-aineiden käytön

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Valtuusto 31.3.2020 48 8 

KOTIMAISTEN RAAKA-AINEIDEN KÄYTTÖ ELINTARVIKEHANKINNOISSA 

VALT § 26 
31.3.2020 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Tilapäinen valiokunta 18.3.2020 6 
Valtuusto 31.3.2020 49 9 

TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 

TILAPÄINEN VALIOK § 21 Puheenjohtaja antaa esityksen kokouksessa. 
18.3.2020 

Oheismateriaalina Tilapäisen valiokunnan ja kunnanhallituksen päätösasiakirjat 
koskien tämän asian käsittelyä. 

Ehdotus: Tilapäinen valiokunta on tehnyt selvityksen PPKY Selänteen kuntayhty-
mähallituksen jäsenten toiminnasta edustettaessa kuntaa. Selvityksen yhteydessä 
valiokunta on kuullut asiassa kuntayhtymähallituksen jäseniä. Selvityksen perus-
teella on kiistatonta, että kuntayhtymähallituksessa on tehty esityksiä, jotka eivät 
ole olleet Reisjärven kunnan linjauksen ja kokousedustajille annetun omistajaoh-
jauksen mukaisia. 

Kuntalaki 46 §: 

Omistajaohjaus 

Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä 
myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. 

Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyk-
siin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhtei-
söissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. 

Kunta on linjannut kantaansa valtuuston iltakoulussa. Kunnan päätöksenteon toi-
mivuuden kannalta on tärkeää, että valtuuston toimielimiin valitsemat henkilöt 
edustavat valtuuston ja kunnan kantaa. Tehdyn selvityksen mukaan PPKY Selän-
teen kuntayhtymähallituksen kokouksessa esitetyt kannat ovat edustaneet aina-
kin osittain edustajien henkilökohtaisia kantoja kunnan kannan sijaan. Näille kan-
noille on annettu erinäisiä perusteluja ja syitä. Vaikka syyt olisivat osittain tai täy-
sin hyväksyttäviä, ei oman henkilökohtaisen kannan esittäminen kuntaa edustet-
taessa ristiriidassa kunnan kannan kanssa ole hyväksyttävää missään olosuhteissa. 

Erillisenä huomiona valiokunta toteaa, että iltakoulukäytäntöihin ja iltakoulun kut-
sumiseen on syytä kiinnittää huomiota. Vastaisuudessa on syytä varmistaa, että 
kutsut iltakouluihin menevät tarvittaessa myös kuntaa edustaville varajäsenille, 
jotta tiedonkulku olisi mahdollisimman sujuvaa.  

Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten tilapäinen valiokunta esittää valtuustolle, 
että valtuusto päättää: 

1. Todeta PPKY Selänteen kuntayhtymähallituksen Reisjärven jäsenten menettä-
neen valtuuston luottamuksen kunnan antaman omistajaohjauksen vastaisen
toiminnan perusteella.



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Tilapäinen valiokunta 18.3.2020 6 
Valtuusto 31.3.2020 50 9 

TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 

2. Erottaa kuntalain 34 §:n nojalla PPKY Selänteen kuntayhtymähallituksen jäse-
nistön.

3. Todeta, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimissaan, kunnes toimiin
on valittu uudet henkilöt.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

VALT § 27 
30.1.2020  Oheismateriaalina Tilapäisen valiokunnan ja kunnanhallituksen päätösasiakirjat 

koskien tämän asian käsittelyä. 

 Puheenjohtajan avattua keskustelun Kauko Mäntypuro ehdotti, että Ppky Selän-
teen kuntayhtymähallituksessa jatkavat entiset edustajat. Jarno Saaranen kannatti 
Kauko Mäntypuron esitystä. Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kanna-
tettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys. Äänestys suo-
ritettiin nimenhuutoäänestyksenä, jossa pohjaehdotuksen kannalla olevat äänes-
tävät ”jaa” ja Kauko Mäntypuron ehdotusta kannattavat äänestävät ”ei”. Suorite-
tussa äänestyksessä pohjaesitys sai 8 ääntä ja Kauko Mäntypuron esitys 4 ääntä. 
Äänestysluettelo liitteessä 1. 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti äänin 8-4 

1. Todeta PPKY Selänteen kuntayhtymähallituksen Reisjärven jäsenten me-
nettäneen valtuuston luottamuksen kunnan antaman omistajaohjauksen
vastaisen toiminnan perusteella.

2. Erottaa kuntalain 34 §:n nojalla PPKY Selänteen kuntayhtymähallituksen
jäsenistön.

3. Todeta, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimissaan, kunnes toi-
miin on valittu uudet henkilöt

Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa tämän pykälän kohdalla pöytäkirja tarkistettiin 
kokouksessa heti asian käsittelyn jälkeen. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 30.3.2020 101  1 
Valtuusto 31.3.2020 51 10 

REISJÄRVEN KUNNAN UUSIEN EDUSTAJIEN VALINTA PPKY SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUKSEEN 

KHALL § 61 Kunnanvaltuusto on 20.6.2017 § 38 valinnut Reisjärven edustajiksi Peruspalvelu- 
30.3.2020 kuntayhtymä Selänteen kuntayhtymäyhtymähallitukseen (myöhemmin yhtymä-

hallitus) kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 
1.6.2017-31.5.2021. Valituiksi tulivat Helena Kinnunen ja hänen varajäseneksi 
Marjatta Mattila sekä Teuvo Nyman ja hänen varajäseneksi Jouni Tilli. 

Ppky Selänne on joutunut hakemaan vuosina 2018-2019 jäsenkunniltaan yhteensä 
4,8 miljoonaa euroa lisämäärärahaa alkuperäisten talousarvioiden lisäksi. Kun-
tayhtymän talouden sopeuttamistarve on vuositasolla noin 2,5 miljoonaa euroa. 
Yhtymähallituksen perustama talouden tasapainottamistyöryhmä esitti loppura-
portissaan yhtymähallitukselle, että se käynnistää toimenpiteet pysyvien kustan-
nussäästöjen aikaan saamiseksi palvelurakennetta tarkastelemalla. 

Kuntayhtymäjohtajan esitys palvelurakennemuutosten ja talouden tasapainotta-
mistoimien edellyttämästä yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta ei edennyt. 
Yhtymähallituksessa 23.1.2020 asian pöydälle jättämistä esitti Reisjärven edustaja, 
jonka myös äänesti  asian pöydälle jättämisen puolesta, vastoin valtuuston ilta-
koulun 3.1.2019 linjausta. Tämän johdosta kunnanhallitus antoi 3.2.2020 edusta-
jilleen omistajaohjauksen menettelytavasta hyväksyä kuntayhtymäjohtajan esitys:  

Kuntayhtymähallitus päättää aloittaa kuntayhtymän sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelutuotannon henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvotte-
lut talouden sopeuttamistoimien ja pysyvien kustannussäästöjen toteutta-
miseksi.” 

Seuraavassa yhtymähallituksen kokouksessa 4.2.2020 esitys talouden tasapainot-
tamistoimista palautettiin valmisteluun lisäselvityksiä varten. Äänestyksessä Reis-
järven edustaja äänesti asian valmisteluun palauttamisen puolesta ja vastoin kun-
nanhallituksen omistajaohjausta. Lopputuloksen seurauksena kunnanhallituksen 
(6.2.2020 § 32) esityksestä valtuusto asetti 11.2.2020 § 18 kuntalain 35 §:ssä tar-
koitetun tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttivatko Ppky Selänteen yhtymä-
hallitukseen valitut Reisjärven kunnan edustajat valtuuston luottamusta.  

Tilapäinen valiokunta kuuli asianosaisia yhtymähallituksen Reisjärven kunnan 
edustajia ja varaedustajia kokouksessaan 26.2.2020. Kuulemisten pohjalta kun-
nanhallitus antoi 6.3.2020 § 52 pyydetyn lausunnon tilapäiselle valiokunnalle: 

Kunnanhallitus toteaa pyydettynä lausuntonaan tilapäiselle valiokun-
nalle, että osa kunnan nimeämistä edustajista ja heidän varajäsenistään 
Ppky Selänteen yhtymähallituksessa eivät ole kaikilta osin noudattaneet 
kunnanhallituksen antamaa omistajaohjausta ja ovat siltä osin toimineet 
kunnan tahdon vastaisesti. 

Perusteluna kunnanhallitus toteaa kuntalain 46 §:n omistajaohjaussäännösten 
noudattamisvelvoitteen edustettaessa kuntaa. Omistajaohjauksella kunta voi 
muun muassa antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 30.3.2020 102 1 
Valtuusto 31.3.2020 52 10 

REISJÄRVEN KUNNAN UUSIEN EDUSTAJIEN VALINTA PPKY SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUKSEEN

Tilapäinen valiokunta on muodostanut näkemyksensä Ppky Selänteen yhtymähalli-
tuksen Reisjärven edustajien kuulemisten ja kunnanhallituksen lausunnon poh-
jalta. Tilapäinen valiokunta 18.3.2020 § 21 katsoo selvityksensä perusteella, että 
on kiistatonta, että yhtymähallituksessa on tehty esityksiä, jotka eivät ole olleet 
Reisjärven kunnan linjauksen ja kokousedustajille annetun omistajaohjauksen mu-
kaisia. Lisäksi valiokunta perustelee kantaansa kuntalain 46 § omistajaohjaussään-
nöksillä sekä valtuuston iltakoulun 3.12.2019 linjauksilla.  

Tilapäinen valiokunta on 18.3.2020 § 21 päättänyt esittää valtuustolle, että val-
tuusto päättää: 
4. Todeta Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen Reisjärven jäsenten menettä-

neen valtuuston luottamuksen kunnan antaman omistajaohjauksen vastaisen
toiminnan perusteella.

5. Erottaa kuntalain 34 §:n nojalla Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen reis-
järvisen jäsenistön.

6. Todeta, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimissaan, kunnes toimiin
on valittu uudet henkilöt.

Kuntalain 34 § mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien 
yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos 
he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee 
kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Asia tulee vireille kunnanhalli-
tuksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan 
aloitteen.  

Mikäli valtuusto päättää erottaa kuntayhtymähallituksen Reisjärven edustajat, 
tulee jäljellä olevaksi toimikaudeksi valita uudet edustajat. Tasa-arvolain 4 a § 2 
mom. mukaan julkista valtaa käyttävän toimielimen tai muun luottamushenki-
löistä koostuvan hallintoelimen toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia 
että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

oheismateriaalina asiaan liittyvät Reisjärven kunnan ja Ppky Selänteen päätösasia-
kirjat: 
1. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus        11.10.2018 § 144
2. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus  23.1.2020 § 5 
3. Kunnanhallitus     3.2.2020 § 28 
4. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus     4.2.2020 § 28 
5. Kunnanhallitus    6.2.2020 § 52 
6. Valtuusto  11.2.2020 § 18 
7. Tilapäinen valiokunta   26.2.2020 § 14 
8. Kunnanhallitus     6.3.2020 § 32 
9. Tilapäinen valiokunta   18.3.2020 § 21 

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 30.3.2020 103 1 
Valtuusto 31.3.2020 53 10 

REISJÄRVEN KUNNAN UUSIEN EDUSTAJIEN VALINTA PPKY SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUKSEEN 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi 
uutta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Peruspalvelukuntayhtymän 
Selänteen kuntayhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikauden 31.5.2021 
saakka. Uudet luottamushenkilöt ryhtyvät hoitamaan tehtäväänsä heti valinnan 
jälkeen. 

Päätösehdotus on ehdollinen siten että, mikäli valtuusto ei erota jäsenistöä, tämä 
kunnanhallituksen ehdotus valtuustolle raukeaa. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

VALT § 28 
31.3.2020  Oheismateriaalina asiaan liittyvät Reisjärven kunnan ja Ppky Selänteen päätösasia-

kirjat: 
10. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus        11.10.2018 § 144
11. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus         23.1.2020 § 5 
12. Kunnanhallitus     3.2.2020 § 28 
13. Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus     4.2.2020 § 28
14. Kunnanhallitus    6.2.2020 § 52 
15. Valtuusto  11.2.2020 § 18 
16. Tilapäinen valiokunta   26.2.2020 § 14 
17. Kunnanhallitus     6.3.2020 § 32 
18. Tilapäinen valiokunta   18.3.2020 § 21 

Puheenjohtajan avattua keskustelun Keskustan valtuustoryhmä esitti, että varsi-
naisiksi jäseniksi valitaan Helena Kinnunen ja Jouni Tilli. Helena Kinnusen varajäse-
neksi valitaan Eija Siniluoto ja Jouni Tillin varajäseneksi valitaan Kaarlo Paavola.  
Kauko Mäntypuro esitti Jarno Saarasen kannattamana, että jäseniksi valitaan 
Teuvo Nyman ja Helena Kinnunen ja Teuvo Nymanin varajäseneksi valitaan Mar-
jatta Mattila ja Helena Kinnusen varajäseneksi valitaan Jouni Tilli. 
Koska oli tehty kaksi erilaista ehdotusta, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava 
äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä, jossa Keskustan valtuus-
toryhmän kannalla olevat äänestävät ”jaa” ja Kauko Mäntypuron ehdotusta kan-
nattavat äänestävät ”ei”. Suoritetussa äänestyksessä Keskustan valtuustoryhmän 
ehdotus sai 8 ääntä ja Kauko Mäntypuron ehdotus 4 ääntä. Äänestysluettelo liit-
teessä 1. 

Päätös: Äänin 8-4 valtuusto valitsi Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen uusiksi 
jäseniksi Helena Kinnusen varajäsenenään Eija Siniluoto ja Jouni Tillin varajäsene-
nään Kaarlo Paavola. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.3.2020 20 20 
Kunnanhallitus 30.3.2020 104 2 
Valtuusto 31.3.2020 54 11

VARHAISKASVATUKSEN VIRKOJEN JA TOIMIEN LAKKAUTTAMINEN 

Kasv. ja koultk § 20 Kunnanhallituksen aloitti varhaiskasvatuksen yt-menettelyn 3.2.2020 §26. Päivä-
kotiverkon uudistamista koskeva asia käsitellään työnantajan ja henkilöstön väli-
sestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaisesti työnantajan 
ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä. Asiaa on hallituksen jälkeen 
käsitelty yhteistoiminta elimessä (10.2.2020) ja kasvatus- ja koulutuslautakun-
nassa (13.2.2020 §2). Lautakunnan ohjeen mukaisesti henkilöstölle on järjestetty 
tiedotus- ja keskustelutilaisuus 20.2.2020.  

Yhteistoimintatilanne on siinä vaiheessa, että jokaisen vakituisen työntekijän 
kanssa on käyty henkilökohtainen yt-keskustelu. Keskustelut on käyty 21.2. – 
19.3.2020 välisenä aikana ja niistä on otettu työntekijän kuittaus. Työntekijä on 
saanut ennakko informoinnin mukaisesti ottaa mukaansa luottamusmiehen, jos 
on sen halunnut. 

Uuden päiväkodin on ilmoitettu olevan valmiina 1.8.2020. Tämän mukaan vanhat 
virat ja toimet tulisi lakkauttaa 31.7.2020. 

Sivj-reht Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle varhaiskasvatuksen kaikkien virkojen ja toimien lakkauttamista 
31.7.2020.  

Päätös:  Hyväksyttiin. 

KHALL § 62  Kuntalain 87 § mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virka- tai työ- 
30.3.2020 sopimussuhteessa kuntaan. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan 

virkasuhteessa.  

Kuntalain 88 § mukaan avoimeksi tuleva virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, lak-
kautetaan. Saman kuntalain säännöksen mukaan viran lakkauttamisesta päättää 
valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Hallintosäännön 
65 § mukaan valtuusto päättää virkojen lakkauttamisesta. Koska kunnan hallinto-
säännössä ei ole erillistä mainintaa ratkaisuvallasta toimien lakkauttamisessa, hal-
lintosäännön 56 § 10-kohdan perusteella kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka 
laissa tai asetuksessa on määrätty kunnan ratkaistavaksi ja jotka eivät kuulu kun-
nan muiden toimielinten ratkaisuvaltaan. Näin ollen kunnanhallitus päättää toi-
mien lakkauttamisesta ja valtuusto virkojen lakkauttamisesta. 

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 
1. lakkauttaa kaikki varhaiskasvatuksen toimet 31.7.2020
2. esittää valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa kaikki varhaiskasvatuksen virat

31.7.2020.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
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Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Valtuusto 31.3.2020 55 11 

VARHAISKASVATUKSEN VIRKOJEN JA TOIMIEN LAKKAUTTAMINEN 

VALT § 29 
31.3.2020 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.3.2020 21 21 
Kunnanhallitus 30.3.2020 105 3 
Valtuusto 31.3.2020 56 12 

VARHAISKASVATUKSEN VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN 

Kasv. ja koultk § 21 Kunnanhallintosäännön § 65 mukaan uudet virat perustaa valtuusto. Toimien 
osalta kunnanhallitus on päätöksellään (13.13.2017 §222) ilmoittanut, että täyttö-
luvat pitää hakea kunnanhallitukselta. 

Päiväkodin valmistumisen myötä 1.8.2020 tarvitaan uusi organisaatiorakenne. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kokouksessaan 13.2.2020 §2 hyväksynyt orga-
nisaatiorakenteen (liite). 

Rakenne perustuu siihen, että päiväkodissa on neljä osastoa, joista kolme täytet-
täisiin vakituisesti ja neljäs tarvittaessa väliaikaisesti. Tehtäväkuvauksissa huomioi-
daan päiväkodinjohtajan ja varajohtajan hallinnontyöt ja hoitotyöhön osallistumi-
nen. Varhaiskasvatuksen opettajista osa muutetaan eläköitymisien myötä varhais-
kasvatuksen sosionomeiksi. Näiden kouluttaminen on vasta aloitettu.  

Uuden organisaatiorakenteen mukaisesti virkoja ovat: 
Päiväkodinjohtaja 
Varhaiskasvatuksen opettaja (Päiväkodin varajohtaja)  
Toimia: 
6 varhaiskasvatuksen opettajaa 
5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 
1 päiväkotiavustaja 
1 varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja 
6 perhepäivähoitajaa 
1 palvelusihteeri 

Kunnanvaltuuston virkojen perustamisen ja kunnanhallituksen täyttölupien jäl-
keen lautakunta siirtäisi entiset työntekijät uuteen organisaatioon uusin tehtävän-
kuvauksin. 

Sivj-reht Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää valtuustolle päiväkodinjohtajan 
ja varhaiskasvatuksen opettajan (päiväkodin varajohtajan) virkojen perustamista. 
Lautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä vakituisesti/tois-
taiseksi:  
Päiväkodinjohtaja, varhaiskasvatuksen opettaja (Päiväkodin varajohtaja), 4 var-
haiskasvatuksen opettajaa, 4 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, 1 päiväkotiavus-
taja, 1 varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja, 3 perhepäivähoitajaa, 1 palvelusihteeri 
Väliaikaisesti vuodeksi: 
2 varhaiskasvatuksen opettajaa, 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 3 perhepäivä-
hoitajaa. 

Päätös: Päiväkodinjohtaja ja Varhaiskasvatuksen opettaja (päiväkodin varajohtaja) 
ovat virkoja. Väliaikaisesti täytettävät toimet täytetään vain tarvittaessa. Hyväk-
syttiin.  



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.3.2020 21 21 
Kunnanhallitus 30.3.2020 106 3 
Valtuusto 31.3.2020 57 12 

VARHAISKASVATUKSEN VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN 

KHALL § 63  Kuntalain 87 § mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virka- tai työso- 
30.3.2020 pimussuhteessa kuntaan. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan vir-

kasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka.  

Kuntalain 88 § mukaan viran perustamisesta päättää valtuusto tai hallintosään-
nössä määrätty kunnan muu toimielin. Hallintosäännön 65 § mukaan valtuusto 
päättää virkojen perustamisesta. 

Koska kunnan hallintosäännössä ei ole erillistä mainintaa ratkaisuvallasta toimien 
perustamisessa, hallintosäännön 56 § 10-kohdan perusteella kunnanhallitus rat-
kaisee asiat, jotka laissa tai asetuksessa on määrätty kunnan ratkaistavaksi ja jotka 
eivät kuulu kunnan muiden toimielinten ratkaisuvaltaan. Näin ollen kunnanhallitus 
päättää toimien perustamisesta ja valtuusto virkojen perustamisesta. Organisaa-
tiorakenne liitteenä 1. 

Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505 

Vt. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 31.7.2020 lakkautettavien varhaiskasvatuksen 
virkojen ja toimien perustamisesta 1.8.2020 alkaen kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan esityksen mukaisesti: 

1. Esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa varhaiskasvatukseen 1 päivä-
kodinjohtajan ja 1 varhaiskasvatuksen opettajan virat.

2. Perustaa varhaiskasvatukseen
6 varhaiskasvatuksen opettajan 
5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 
1 päiväkotiavustajan 
1 varhaiskasvatuksen ryhmäavustajan 
6 perhepäivähoitajan 
1 palvelusihteerin 

toimet. 

3. Myöntää perustetuille viroille ja toimille toistaiseksi voimassa olevat täyt-
töluvat kuitenkin siten, että 2 varhaiskasvatuksen opettajan, 1 varhaiskas-
vatuksen lastenhoitajan ja 3 perhepäivähoitajan toimet ovat väliaikaisia
vuodeksi, ja ne täytetään vain tarvittaessa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

VALT § 30 
31.3.2020 Organisaatiorakenne liitteenä 3.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 17.2.2020 60 3 
Kunnanhallitus 16.3.2020 86 1 
Valtuusto 31.3.2020 58 13 

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

KHALL § 36 
17.2.2020 

Reisjärven kunnan hallintosäännön 15 § nojalla kunnanhallitus käsittelee 
asian esittelijän esteellisyyden (HL 28.1) vuoksi puheenjohtajan selostuksen 
pohjalta. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 § 1 mom. mukaan virkasuh-
teeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Viranhaltijalain 5 §:n mu-
kaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa 
vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja täyt-
tää kelpoisuusvaatimukset. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa no-
jalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on 
esitetty selvitys. 

Reisjärven kunnan hallintosäännön 71 § mukaan kunnanjohtajaksi voidaan valita 
henkilö, joka koulutuksensa tai käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella 
on katsottava tehtävään päteväksi. 

Reisjärven kunnanjohtajan virka on ollut haettavana alkaen 18.12.2019 ja päättyen 
31. tammikuuta 2020 kello 15.

Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat ovat tutustuneet hakemuksiin 
5.2.2020. Hakemukset ja yhteenveto ovat oheismateriaalina.  

Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli, puh. 040 590 6526 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 17.2.2020 61 3 
Kunnanhallitus 16.3.2020 87 1 
Valtuusto 31.3.2020 59 13 

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

KHALL § 53 
16.3.2020 

 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun            Kaikki haastateltavat 
täyttävät pätevyysvaatimukset. Haas- tattelut pidetään viikolla 11. 
 Haastatteluihin voivat osallistua valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenet. 

Puheenjohtajan avattua keskustelun hallitus päätti yksimielisesti, että kunnanjoh-
tajan hakuprosessissa käytetään rekrytointifirmaa haastatteluista lähtien. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Marjut Silvast poistui esteellisenä (HL § 28.1) kokouksesta tämän pykälän käsitte-
lyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Reisjärven kunnan hallintosäännön 15 § nojalla kunnanhallitus käsittelee asian 
esittelijän esteellisyyden (HL 28.1) vuoksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 § 1 mom. mukaan virka-
suhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Viranhaltijalain 5 §:n 
mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan 
ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja 
täyttää kelpoisuusvaatimukset.   

 Haastattelut pidettiin 9.3.2020 ja 10.3.2020.  
Hakemukset ja yhteenveto ovat oheismateriaalina. 

Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli, puh. 040 590 6526 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kutsua soveltuvuustestiin              
Soveltuvuustestit järjestää Eezy Personnel.  

Kunnanhallitus päätti ennen varsinaisen asian käsittelyä, että puheenjohtaja toi-
mii pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän kohdalla.  

Kunnanhallitus käsittelee asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta esittelijän 
esteellisyyden vuoksi (HL 28.1), 

Puheenjohtajan avattua keskustelun puheenjohtaja Jouni Tilli teki muutetun poh-
jaehdotuksen: kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Reisjär-
ven kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen tradenomi 
(AMK) Marjut Silvastin ansiovertailun ja kokonaisarvion perusteella.  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Paavola saapui kokoukseen pykälän käsittelyn 
aikana klo 15.55. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 16.3.2020 88 1 
Valtuusto 31.3.2020 60 13 

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Marjut Silvast poistui esteellisenä (HL § 28.1) kokouksesta tämän pykälän käsitte-
lyn ja päätöksenteon ajaksi.   

VALT § 31 
31.3.2020 Hakemukset ja yhteenveto ovat oheismateriaalina. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Marjut Silvast poistui esteellisenä (HL 28.1) paikaltaan tämän asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 

pöytäkirjanpitäjä 

Valtuusto 31.3.2020 61 14 

MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

VALT § 32 Teuvo Nyman jätti 2 valtuustoaloitetta koskien akuuttivuodeosastopaikkoja  
31.3.2020 Reisjärven terveyskeskuksessa liitteenä 4 ja yleisten kuulemistilaisuuksien järjestä

mistä liitteenä 5. 

Jouni Tilli kertoi, että kunnan talouden tasapainottamisesta on tulossa kuntalaisti-
laisuus. 

Marjut Silvast piti tiedotuksen koskien kunnan tilannetta koronavirusepidemian 
keskellä. 



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 3.4.2020.
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

24-31

20-23, 32

Kieltojen      
perusteet

6253-69
VALTUUSTO

31.3.2020



Sivu 63
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 31.3.2020 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  
VALTUUSTO

KHALL NYMAN

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

VARAVALTUUTETUT:
Mäntypuro Kauko x x
Kestilä Asko x x

YHTEENSÄ 12 5 8 4

VALT § 24



VALT 31.3.2020 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA  ÄÄNESTYSLUETTELO  
VALTUUSTO

KHALL MÄNTYPURO
KESKUSTAN
VALTUUSTO

RYHMÄ
MÄNTYPURO

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

VARAVALTUUTETUT:
Mäntypuro Kauko x x
Kestilä Asko x x

YHTEENSÄ 8 4 8 4

VALT § 28VALT § 27



Valtuustoaloite 

KHALL 17.2.2020 § 34 LIITE 1

-� 
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Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kunta esittäisi tiepiirille1.tokk:ola - Kajaani 
tien ja Reisjärven tien (nro 28 ja 760) Sievin Rieskaniemen risteykseen 
pystytettäväksi 1 - 2 suojakatosta Nivalan suuntaan lähtevälle pysäkille. Tällä 
hetkellä Nivalan ammattiopistoon kulkevat opiskelijat joutuvat aamuisin odottamaan 
jatkoyhteyttä sateessa, tuulessa ja tuiskussa ilman minkäänlaista suojaa kyseisessä 
risteyksessä aukealla paikalla. Asiasta tulisi olla yhteydessä Sievin kuntaan, että he 
esittäisivät saman pyynnön tiepiirille. Asia koskee sekä Reisjärven, että Sievin 
Kiiskilänkylän ja Karjulanmäen sekä Rieskaniemen alueen yhteiskuljetuksessa 
Nivalaan kulkevia opiskelijoita. 

Reisj ärvellä 11.10.201 0 

Keskustan valtuustoryhmän puolesta 

7 

Oili Kiviranta 

NRO 1

VALT 31.3.2020 § 24 LIITE 2



Valtuustoaloite 

Esitämme, että Reisjärvi ryhtyy maksamaan kotihoidontuen kuntalisää 
lapsiperheille, joissa lapsi/lapset hoidetaan kotona. 
Kunta voi kohdistaa tuen haluamallaan tavalla esim. siten että, tukea 
maksetaan perheen yhdestä, alle 3-vuotiaasta lapsesta 150€/kk. 
Kuntalisän hyötyjä ovat mm. hoitopaikkapulan helpottuminen, 
kuntalaisten asukastyytyväisyyden lisääntyminen, sekä kunnan 
vetovoimaisuuden parantuminen. 
Perheisiin satsaaminen on tulevaisuuden investointi ! 

Reisjärvellä 7.2.2011 

Henna Haukipuro 
Katri Parkkila

'• 
  

NRO 2
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Keskustan valtuustoryhmä 

Valtuustoaloite 

Erilaisten hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen nuorisotyön 

kehittämiseksi 

Esitämme että kunta selvittää erilaisia hankerahoitusmahdollisuuksia nuorisotyön (lapset ja nuoret) 

kehittämiseksi. Mahdollista hankerahoitusta hyödyntämällä voitaisiin nuorisollemme saada 

monipuolisempia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, ilman että kunnan kustannukset nousisivat. Selvitys- ja 

kehittämistyöhön tulee ottaa mukaan myös seurakunta sekä kunnassamme toimivat eri yhdistykset. 

Reisjärvellä 28.2.2013 

Keskustan valtuustoryhmän puolesta 

Markus Muuttola 

NRO 3
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Reisjärven kunta 

Kiviranta Oili 

Leikkipuisto ja viher/virkistysalue 

Valtuustoaloite 
Pvm. 2-:). € ,1A,O l ::f-

Esitän, että Maitorannan maastoon Salmensuun siltaa kohden rakennetaan lasten 
leikkipuisto pöytäryhmineen sekä viher/virkistysalue. Tuo alue on keskeinen rantamaisema 
Reisjärven keskustassa ja sitä tulee hyödyntää virkistyskäyttöön. Viheralueelle tulee istuttaa 
erilaisia puulajikkeita, pensaita ja perennoja sopivassa suhteessa kaunistamaan maisemaa. 
Viheralue toimii myös koululaisten toiminnallisena oppimisympäristönä. Alueesta tulee 
parhaimmillaan muodostumaan hyvä mainos Reisjärven kunnalle. Hanketta varten tulee 
selvittää Leader - rahoituksen mahdollisuus sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta- ja 
vapaa-aikatilojen perustamiseen suunnattu valtionavustus. 

Allekirjoitukset 

 

Nimen selvennys  

-

· � 

·  

NRO 4



Valtuustoaloite 

27.2.2018 

Aloitteen sisältö: 

Liikenneturvallisuuden parantaminen Kantatie 58:lla (Seututie 760) välillä Sievintien-Kiljanrannantien 

rist�ys ja Pihtiputaantien-Hylkirannantien risteys. 

Allekirjoittaneet esittää, että Reisjärven kunta ryhtyy liikenneturvallisuuden parantamiseksi aktiivisesti 

ajamaan automaattisten nopeusvalvontakameroiden asentamista Kantatie 58 varrelle Reisjärven 

kirkonkylän taajaman kaakkois- sekä luoteispuolelle, jotta voimassa olevia nopeusrajoituksia noudatetaan 

paremmin. 

Havaintojen mukaan kyseisellä välillä ajetaan huomattavia ylinopeuksia ja näin ollen liikenneturvallisuus 

vaarantuu, etenkin tieosuuksilla, joiden kohdalla ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää. 
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Relsjörvi 

Havainnekartta vaarallisiksi koetuista tieosuuksista. Punaisella merkitty karttaan tieosuudet, joiden 

kohdalla ei ole kevyen liikenteen väylää, mutta on silti muun liikenteen lisäksi jalankulku-, sekä 

polkupyörä liikennettä. 
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VALTUUSTOALOITE 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Reisjärven terveyskeskuksessa säilytetään 

vähintään kaksi (2) akuuttivuodeosastopaikkaa. Tällä turvataan se, ettei akuuttivuodeosasto

paikkoja tarvitse ostaa Haapajärveltä tai Pyhäjärveltä. 

Kauko Mäntypuro Jarno Saaranen 
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Teuvo Nyman Simo Vedenpää



Valtuustoaloite 6.11.2019 

Kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi 

Reisjärven kunta on investoinut merkittävästi liikuntatiloihin viimeisten vuosien aikana. Varsinkin 
sisäliikuntatilojen osalta (Kisatien liikunta halli, telinevoimistelutila ja kuntosali) esiintyy vajaakäyttöä. Esitän 
että Kisatien ja Niemenkartanon liikuntatilojen käyttö avataan kaikille koulujen lyhyiden lomajaksojen 
(syysloma, joululoma ja hiihtoloma) ajaksi, aloittaen joululomasta 2019. Näinä lomaviikkoina kuntalaisilla 
on oikeus käyttää varaamattomia vuoroja maksutta, kuitenkin siten, että vuoroja saa käyttöön kaiken 
ikäiset kuntalaiset. 

( Esitys ei tuo mukanaan merkittäviä kustannuksia, vaan tuloja, sillä se kannustaa uusia käyttäjiä 
tutustumaan tiloihin ja varaamaan niitä myös jatkossa. Samalla se parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja 
rakentaa positiivista kuntakuvaa, kun entiset Reisjärviset pääsevät lomalla tutustumaan synnyin kuntansa 
mahtaviin liikuntamahdollisuuksiin. 

) 

Reisjärvellä 6.11 

Antti Vedenpää 

Kunnanvaltuutettu 
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Kasvatus-  ja koulutuslautakunta 25.3.2020 § 21, Liite 
  KHALL 30.3.2020 §  

PÄIVÄKODIN HENKILÖSTÖ 1.8.2020 -> 

1. OSASTO (21 paikkaa, 3-6 -v.)
VKOPE  -> Varhaiskasvatuksen opettaja 
VKOPE UUSI -> Varhaiskasvatuksen opettaja 
VKLAHO  -> Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
PKAV      -> Päiväkoti avustaja 

2. OSASTO (21 paikkaa, sisarusryhmä 0-6 v, jossa vuorohoitolapsia myös)
VKOPE  -> Varhaiskasvatuksen opettaja 
VKSOS UUSI -> Varhaiskasvatuksen opettaja 
VKLAHO  -> Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
RYHAV  -> Varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja (tarvittaessa) 

3. OSASTO (12 paikkaa, vuorohoito, 0-3 v.)
VKOPE -> Varhaiskasvatuksen opettaja 
VKSOPE -> Varhaiskasvatuksen opettaja 
VKLAHO -> Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
VKLAHO -> Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

4.OSASTO ( max. 21 paikkaa, 3-6 -v.), tarpeen mukaan

VKOPE Uusi määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja 
VKOPE Uusi määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja 
VKLAHO Uusi määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 

PERHEPÄIVÄHOITO: 
PPH503   -> Perhepäivähoitaja 
PPH504   -> Perhepäivähoitaja 
PPH506   -> Perhepäivähoitaja 
PPH509   -> Perhepäivähoitaja 
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