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TEKNISEN JOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN
KHALL § 122
23.6.2020

Tekninen johtaja Sami Puputti on 17.6.2020 päivätyllä ilmoituksella irtisanonut
virkasuhteensa Reisjärven kunnassa siten, että viimeinen virantoimituspäivä on
17.8.2020.
Viranhaltijalain 40 § 2 mom. kohdan 3 mukaan viranhaltijan irtisanoessa
virkasuhteensa irtisanomisaika on kaksi kuukautta, kun viranhaltijan ottaminen
kuuluu valtuustolle. Hallintosäännön § 66 mukaan teknisen johtajan
virkasuhteeseen ottamisesta ja § 70 mukaan eron myöntämisestä päättää
valtuusto.
Liite 1 Ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta
Valmistelija: Kunnanjohtaja 044 3008 505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tekninen johtaja Sami Puputin irtisanomisilmoituksen tiedoksi ja ehdotta valtuustolle, että valtuusto myöntää hänelle eron
teknisen johtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 17.8.2020.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
KHALL § 123
23.6.2020

Tekninen johtaja Sami Puputti on irtisanoutunut siten, että hänen viimeinen
virantoimituspäivä on 17.8.2020.
Hallintosäännön 66 § mukaan valtuusto päättää johtoryhmän jäsenenä toimivan
teknisen johtajan valinnasta ja § 69 mukaan kunnanhallitus julistaa viran
haettavaksi. Kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2017 § 222 avautuviin virkoihin
ja toimiin täyttöluvan myöntää kunnanhallitus.
Viranhaltijalain (304/2003) § 4 mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei virkaa täytetä lain edellyttämällä tavalla määräaikaisena ja sijaisjärjestelyin. Haettavaksi julistettavan viran hakuaika on vähintään 14
kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä kelpoisuus.
Tekninen johtaja on kunnan teknisen toimialan johtava viranhaltija ja teknisen lautakunnan esittelijä sekä kunnan johtoryhmän jäsen. Hallintosäännön § 71 mukaan
teknisen johtajan kelpoisuusehdot ovat
- teknillisen korkeakoulun tai yliopiston rakennusinsinööri-osastolla suoritettu
diplomi-insinöörin tutkinto sekä
- perehtyneisyys maa- tai talonrakentamiseen tai vesihuoltotekniikkaan taikka
- teknillisen opiston rakennusosastolla suoritettu insinöörin tutkinto sekä
- käytännön kokemusta maa- tai talonrakentamiseen tai vesihuoltotekniikkaan
liittyvissä tehtävissä.
Liite 2 Teknisen johtajan viran tehtäväkuvaus
Valmistelija: Kunnanjohtaja 044 3008 505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää
1. myötää täyttöluvan teknisen johtajan toistaiseksi voimassaolevaan virkaan
2. julistaa viran haettavaksi 15.7.2020 klo 15:00 mennessä
3. nimeää rekrytointityöryhmään kunnanjohtajan lisäksi Jouni Tillin, Katri Parkkilan, Antti Vedenpään, Kaarlo Paavolan, Teuvo Nymanin, Oili Kivirannan ja Sari
Huuskosen.
4. valtuuttaa rekrytointiryhmän laatimaan hakuilmoituksen
5. valtuuttaa rekrytointiryhmän päättämään ilmoituskanavat ja mahdollisten
asiantuntijapalvelujen käyttämisestä rekrytointiprosessissa.
Päätös: Rekrytointiryhmään lisättiin yksimielisesti Ulla Pietilä. Muilta osin pohjaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Eija Siniluoto saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.18.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KUNNAN VUOKRA-ASUNTOASIOIDEN HOITAMINEN
KHALL § 124
23.6.2020

Kunnan vuokra-asuntoihin liittyviä tehtäviä ja asukasvalintoja hoitanut
toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala on anonut opintovapaata ajalle 2.8.20202.8.2021. Opintovapaalain § 8 ja kunnan hallintosäännön § 68 nojalla kunnanjohtaja on myöntänyt kyseisen virkavapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla on
lainsäädännön nojalla oikeus. Lain mukaan opintovapaalla olevalla on myös oikeus
keskeyttää opintovapaa ja palata työhön, milloin opintovapaa on myönnetty
pitemmäksi kuin 50 työpäivän ajaksi.
Kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2017 § 222 avautuviin virkoihin ja toimiin
täyttöluvan myöntää kunnanhallitus. Kunnan vuokra-asuntoihin ja asukasvalintoihin liittyvät tehtävät edellyttävät asioita hoitavaa tahoa. Teknisen toimen hallinnon henkilöresurssit eivät tällä hetkellä mahdollista vuokra-asuntoasioiden siirtämistä tekniseen toimeen.
Valtuuston 27.5.2020 § 43 hyväksymän talouden tasapinottamistyön linjauksen
mukaisesti on tarkasteltava samalla alalla toimivien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
yhdistämistä. Tässä vaiheessa nopealla aikataululla yhdistyminen ei ole realistista.
Sen sijaan toimintojen yhdistämistä on mahdollista ottaa käyttöön kokemusten
saamiseksi ja laajemman yhdistymisprosessin pohjaksi.
Luontevin vaihtoehto on yhteistyön selvittäminen kunnan tytäryhtiön, Kiinteistö
Oy Reisjärven Vuokratalot, asunto- ja kiinteistönhuoltotehtäviä hoitavan Kiinteistöpalvelu Puurula Ky:n kanssa kokeiluluonteisesti vuoden loppuun saakka. Kokemusten perusteella tilanne arvioidaan uudelleen toiminnan järjestämiseksi vuodenvaihteen jälkeen, mikäli viranhaltijan opintovapaa on edelleen voimassa.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 044 3008 505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toimistosihteerin opintovapaan
3.8.-2020-2.8.2021 ja valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan yhteistyösopimuksen Kiinteistöpalvelu Puurula Ky:n tai vastaavan tahon kanssa kunnan vuokraasuntoihin liittyvien tehtävien hoidosta vuoden 2020 loppuun saakka.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2020 KUTSUNNOISSA
KHALL § 125
23.6.2020

Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto on pyytänyt
nimeämään kunnan edustajat ja varaedustajat sekä lääkärin vuoden 2020 kutsuntalautakuntiin. Reisjärvellä kutsuntatilaisuus on torstaina 10.9.2020. Korona-epidemiatilanteen jatkuessa syksyyn tai sen aiheuttamista muutoksista syksyn 2020
kutsuntoihin on tässä vaiheessa vaikea ennakoida.
Reisjärveltä tarvitaan yksi edustaja ja tarpeellinen määrä (1-3) varaedustajia. Kunnan edustajien toivotaan olevan riittävästi nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneitä. Tiedot kunnan nimeämistä henkilöistä pyydetään ilmoittamaan 10.7.2020
mennessä.
Vuonna 2019 kunnan edustajana on ollut Antti Vedenpää ja varaedustajanaTimo
Kemppainen ja kutsuntalääkärinä Olli Kiiskilä ja suostuneet edustajiksi myös
vuonna 2020.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 044 3008 505
Oheismateriaalina Kainuun Prikaatin kirje 29.5.2020

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vuoden 2020 kutsuntalautakuntaan edustajaksi
Antti Vedenpään ja varaedustajaksi Timo Kemppaisen sekä kutsuntalääkäriksi Olli
Kiiskilän.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 126
23.6.2020

Kja

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

§:t 11
§:t 9-10
§:t 14-18
§:t 12

Kehitys- ja talouspäällikkö
Yleispäätökset
Henkilöstöpäätökset
Poissaolopäätökset
Hankintapäätökset

§:t
§:t
§:t
§:t

Toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala
Asuntojen vuokraukset

§:t

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola
Yleispäätökset

§:t

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist
Yleispäätökset

§:t 37

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 127
23.6.2020

Keski-Pohjanmaan liitto
- Maakuntavaltuusto, ptk, 11.6.2020, 1/2020
Soite
- Hallitus, ptk, 15.6.2020, 10/20
Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Maakuntavaltuusto, ptk, 8.6.2020, 1/20
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/
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Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Hallitus / lautakunta

23.6.2020

122-127

217

Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

122-123, 126-127

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

124-125

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

124-125
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 29.6.2020
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

218

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

puh. 029 56 42800 (vaihde)
fax: 029 56 42841

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
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

KHALL 23.6.2020 § 123 LIITE 2

REISJÄRVEN KUNTA

TEKNISEN JOHTAJAN TEHTÄVÄKUVA

- LUONNOS

Tekninen johtaja johtaa teknisen toimen toimialaa ja toimii kunnan johtoryhmän jäsenenä.
Kelpoisuusehdot, HALLINTOSÄÄNTÖ § 71:
Teknillisen korkeakoulun tai yliopiston rakennusinsinööri-osastolla suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto sekä
perehtyneisyys maa- tai talonrakentamiseen tai vesi-huoltotekniikkaan taikka teknillisen opiston
rakennusosastolla suoritettu insinöörin tutkinto sekä käytännön kokemusta maa- tai talonrakentamiseen tai
vesihuoltotekniikkaan liittyvissä tehtävissä.
Tehtävät edellinen viranhakuilmoituksen mukaan, VALT 28.9.2016 § 48, LIITE 4:
Tekninen johtaja johtaa, kehittää ja huolehtii vastuualueen tehtävien hoidon toteutumisesta sekä hoitaa
tulosvastuullisesti vastuualueensa. Tehtäväalue sisältää teknisen hallinnon, maankäytönsuunnittelun, kunnan
omistamat kiinteistöt, ravintohuollon, liikunta-alueet, liikenneväylät ja yleiset alueet.
Tekninen johtaja yhdessä hallinnon kanssa kehittää, ohjaa, johtaa ja valvoo toimialansa palveluita sekä avustaa
kunnan keskushallintoa ja elinkeinotoiminnan kehittämistä. Vastaa kunnan talonrakennuksen ja julkisen
käyttöomaisuuden investointien suunnittelusta ja käytännön toteuttamisesta sekä avustaa muita hallintokuntia
tilahankkeiden hanke- ja yleissuunnittelussa. Yhdessä lautakunnan kanssa vastaa kaavoituksen käytännön
toteutuksesta.
Reisjärven kunnan hallintosäännön mukaan tekniseksi johtajaksi voidaan valita henkilö, jolla on teknillisen
korkeakoulun tai yliopiston rakennusinsinööriosastolla suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto sekä
perehtyneisyys maa- tai talonrakentamisen tai vesihuoltotekniikkaan tai teknillisen opiston rakennusosastolla
suoritettu insinöörin tutkinto sekä käytännön kokemusta maa- tai talonrakentamiseen tai vesihuoltoon
liittyvissä tehtävissä.
Virkaan valittavalta odotetaan johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteisiä
toimintatapoja, käytännön kokemusta kaavoituksesta ja maankäytöstä, projektien läpiviemistä ja
kunnallistekniikan rakentamisesta, julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja –taloudesta sekä
muutosjohtajuutta.
Tekninen johtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 18.8.2020 alkaen. Virassa noudatetaan
koeaikaa, jonka pituus on 6 kk. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot TS:n mukaan.
Hakuprosessissa voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista arvioijaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 31.5.2016 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Reisjärven kunta,
Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI. Kuoreen merkintä; teknisen johtajan virka tai sähköisesti osoitteeseen
reisjarvi@reisjarvi.fi. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
Lisätietoja tehtävästä antavat -va. kunnanjohtaja Mauno Ranto, puh. 040 3008 200, mauno.ranto@reisjarvi.fi tekninen johtaja Matti Kiviniemi puh. 040 3008 250, matti.kiviniemi@reisjarvi.fi

Reisjärven kunta
Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Y-tunnus 0189548-3.
puh. 040 3008 111

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

