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1. KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYYSKAUDELLA 2021
KHALL § 212
23.8.2021

Hallintosäännön 6 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään
aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kunnanhallitus kokoontuu maanantaisin klo 16.00 kunnantalon valtuustosalissa.
Aikataulusta poikkeavia tai kiireellisiä kokouksia ja iltakouluja pidetään tarpeen
mukaan. Mikäli aikataulutettuun kokoukseen ei ole asioita, kokous jätetään tuolloin pitämättä. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Asioiden sujuvan käsittelyn ja päätöksenteon kannalta on tarkoituksenmukaista,
että hallitus hyväksyy alustavan kokousaikataulun syyskaudelle 2021.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kunnanhallituksen kokoukset syyskaudella
2021 seuraavasti:
ma
2.8.2021 klo 16.00
ma 23.8.2021 klo 16.00
ma
6.9.2021 klo 17.00
ma 20.9.2021 klo 16.00
ma 4.10.2021 klo 16.00
ma 18.10.2021 klo 16.00
ma 1.11.2021 klo 16.00 veroprosentit
ma 29.11.2021 klo 16.00 talousarvio 2022
ti
7.12.2021 klo 16.00 varapäivä
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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2. VALTUUSTON KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2021
KHALL § 213
23.8.2021

Hallintosäännön 6 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään
aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös
silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä
pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.
Syyskaudella 2021 valtuusto kokoontuu maanantaisin klo 18.00 kunnantalon valtuustosalissa. Aikataulusta poikkeavia tai kiireellisiä kokouksia ja iltakouluja pidetään tarpeen mukaan. Mikäli aikataulutettuun kokoukseen ei ole asioita, kokous
jätetään tuolloin pitämättä. Valtuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla. Lisäksi valtuusto pitää tarpeen mukaan seminaareja ja
iltakouluja erikseen sovittavana ajankohtana.
Asioiden sujuvan käsittelyn ja päätöksenteon kannalta on tarkoituksenmukaista,
että valtuusto hyväksyy alustavan kokousaikataulun syyskaudelle 2021.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy valtuuston kokousaikataulun syyskaudelle 2021 seuraavasti:
to
ma
ma
ma

12.8.2021 18.00
27.9.2021 18.00
15.11.2021 18.00 veroprosentit
13.12.2021 18.00 talousarvio

Päätös: Hyväksyttiin.
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3. TALOUDEN JA TOIMINNAN OSAVUOSIRAPORTTI 30.6.2021
KHALL § 214
23.8.2021

Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen § 119 sekä erillisen kunnan taloudesta
toiminnasta annetun raportointiohjeen mukaan toimialojen on raportoitava valtuustolle talousarvion toteutumisesta neljännesvuosittain.
Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon toteuman perusteella varsinaisen toiminnan toimintakate on 9,4 milj. euroa, mikä vastaa 48,5 % toteumaa. Selänteen
maksuosuusmenot ovat puolen vuoden toteuman mukaan 5,9 milj. euroa, mikä
vastaa 46,0 % toteumaa.
Verotulotulot toteutuivat alkuvuoden aikana odotettua positiivisemmin 55,08 %:n
mukaisesti. Tämä ennakoisi verotuloja saatavan arvoitua enemmän vuoden 2021
aikana. Koronavirustilanteen jatkuminen luo haasteita ja epävarmuutta ennusteisiin. Valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidusti, niiden toteutumaprosentin
ollessa 50,28 %.
Tammi-kesäkuun toteumaan perusteella koko tilivuoden tuloksen voi tarkalla talouden pidolla ennakoida jäävän lähelle nollatulosta. Talouden tasapainottamistoimet vuosille 2020-2023 on hyväksytty valtuustossa 27.5.2020.
Investoinneista suurin osa on vielä kesken, joten todenmukaisempi toteumatieto
saadaan syyskuun toteumaraportissa.
Oheismateriaalina Osavuosiraportti 30.6.2021
Valmistelija: Talous- ja henkilöstöjohtaja p. 044 3008 505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tiedoksi osavuosiraportin ajalta 1.1. – 30.6.2021 ja edellyttää toimialoilta kaikessa
toiminnassa kustannustietoisuutta, hankintakiellon noudattamista ja jatkuvaa
oman yksikön talouden seurantaa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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4. KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2021
KHALL § 215
23.8.2021

Valtionvarainministeriö on lähettänyt 2.8.2021 päivätyn kirjeen kuntien
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemisesta vuonna 2021. Kunnan
valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30
§:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti, jos kunta ensisijaisesti
poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Arvioinnissa otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet sekä koronakriisin vaikutukset.
Vuonna 2021 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä
enintään 30 miljoonaa euroa ja avustukset maksetaan vuoden 2021 aikana.
Hakemus tulee toimittaa 31.8.2020 klo 16.21 mennessä sähköpostiosoitteeseen
valtiovarainministerio@vm.fi tai osoitteella Valtiovarainministeriö, PL 28, 00023
Valtioneuvosto.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt
taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet on esitettävä hakemuksessa aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat.
Hakemuksessa tulee yksilöidä kaikki perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisitä tilastoista.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle
myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot
hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi:
1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttötalous että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta
riippumatta.
2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.
Hakemuksessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2021 tilannetta. Perusteluissa
tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

23.8.2021

309

Asianro

4

4. KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2021
Reisjärven kunnan taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 laadittiin siitä lähtökohdasta, että taseeseen kertynyt alijäämä saadaan katettua määräajan puitteissa.
Taloussuunnitelmaan sisältyy valtuuston 27.5.2020 hyväksymä tasapainottamisohjelma. Ohjelmalla haetaan säästöjä kunnan omasta toiminnasta alijäämän kattamiseksi. Säästöjä odotetaan saatavan myös Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toiminnoista.
Vaikka kunnan vuoden 2020 tilikauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen,
katettavaa alijäämää jäi silti 0,6 miljoonaa euroa. Lisäksi taloutta rasittavat useiden toimitilojen heikko kunto ja niiden seurauksena käytöstä poistettavien kiinteistöjen tasearvojen alaskirjaukset, joista kunta ei tule selviämään ilman ulkopuolista tukea.
Liite 1 Hakemus, kunnan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus vuonna 2021
Liite 2 Talouden tasapainotusohjelman toteuma 23.8.2021
Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 1,2 miljoona euroa vuonna 2021.
Päätös: Hyväksyttiin.
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5. TÄYTTÖLUPA - TYÖNTEKIJÄ VUOHTOJÄRVEN BIOTALOUS- JA VIRKITYSKÄYTTÖKUNNOSTUS -HANKKEESEEN
KHALL § 216
23.8.2021

Kunnanhallituksen päätöksellä 18.10.2018 § 143 käynnistyi Vuohtojärven
biotalous- ja virkistyskäyttökunnostus -hanke vuosille 2018-2020 ja jatkoaika päättyy 31.10.2021. Hankkeella on osa-aikainen projektipäällikkö hankeajalle.
Kuluvana vuonna työt hankkeessa aloitettiin vasta toukokuussa, joten työvaiheita
on vielä toteutumatta. Työstettävänä on muun muassa niittosuunnitelman laatiminen Norssijärvelle ja Kangaspäänjärvelle. Lisäksi työstettävänä on Eteläjoen
kunnostuksen suunnittelu ja toteutus, hoitokalastuksen suunnittelu ja toteutus,
oppilaiden ohjaamista purokunnostuksiin ja kalastuksiin sekä osallistuminen rantojen raivauksiin ja osmankäämin ruoppaukseen.
Täyttölupaa haetaan työntekijän (nuorempi suunnittelija) palkkaamiseen töiden
loppuunsaattamiseksi hankkeen loppuajalle. Työn aloitus mahdollisimman pian.
Tehtävään soveltuvalta henkilöltä edellytetään energia- ja ympäristötekniikan insinöörin koulutusta ja kokemusta Reisjärven vesistöistä.
Työntekijän palkkaaminen hankkeen loppuajalle sisältyy hankkeen budjettiin.
Työtehtävän täyttämisessä huomioidaan työsopimuslain 6 luvun 6 §:n mukainen
työntekijän takaisinottovelvoite.
Asian valmistelussa on kuultu hankkeen projektipäällikköä ja vs. teknistä johtajaa.
Liite 3 Täyttölupa-anomus
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan työntekijän palkkaamiseen Vuohtojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostus -hankkeelle 31.10.2021 saakka.
Palkkaus TS:n mukainen.
Päätös: Hyväksyttiin.
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6. KIINTEISTÖ OY REISJÄRVEN VUOKRATALOT, LINDBERGINKUJAN 2. VAIHEEN RAHOITUS
KHALL § 217
23.8.2021

KOy Reisjärven Vuokratalot on kunnan tytäryhtiö, joka yhtiöjärjestyksen
mukaisesti toimii vuokra-asuntojen vuokraajana ja rakennuttajana. Yhtiö rakennutti vuoden 2019 aikana kirkonkylälle Lindberginkujalle ensimmäisen 6 asunnon
vapaarahoitteisen vuokrarivitalon. Yhtiön aloittaessa toimintansa kunta teki sijoituksen yhtiön vapaaseen pääomaan.
KOy Reisjärven Vuokratalojen hallitus on päättänyt käynnistää 2. vaiheen rakennuttamalla vuokra-asunnoiksi toisen rivitalon, koska kunnassa on todellinen tarve
uusille hyväkuntoisille vuokra-asunnoille. Lisäksi samanaikaisesti on jouduttu tyhjentämään yhtiöön kuuluvan Petäjälinnan 10 asunnon vuokrarivitalo sen huonon
kunnon vuoksi. Näistä asunnoista vuokratulot jäävät nyt saamatta. Nykytilanteessa yhtiön omat varat ja tulorahoitus eivät riitä kattamaan rahoitustarvetta
rakentamisen aikana eikä sen jälkeenkään, ennen kuin asuntokanta on suurempi.
Kunnan talouden tasapainotusohjelmaan kirjattu vuokra-asuntojen yhdistäminen
yhden toimijan alle on vielä toteutumatta.
Yhtiön hallitus on aiemmin pyytänyt kunnalta yhtiön pääomittamista uuden rivitalon rakentamiseen. Päätöksellään 31.5.2021 § 36 päätti, että se:
1. hyväksyy ennakkokantana Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot -yhtiön Lindberginkujan 2. vaiheen ensimmäisen talon toteuttamisen kunnan tuella, huomioiden
EU:n valtiontukisäännökset
2. hyväksyy ennakkokantana ensisijaisesti kunnan omavelkaisen takauksen yhtiön
itsensä ottamalle lainalle ja jonka vakuudeksi kunta saa riittävän vastavakuuden
3. päättää takauksen määrästä ja muista takausehdoista erikseen yhtiön esittämän rakennussuunnitelman, kustannuslaskelman ja lainatarjouksen perusteella
4. päättää tarkistaa rakentamisen rahoittamisen muodon, mikäli yhtiön lainan rahoituskulut olisivat kunnan ottamaa lainaa korkeammat
5. päättää Lindberginkujan 2. vaiheen toisen talon osuudesta erikseen.
Kunnan pääomasijoitusmuotoja ovat sijoitus vapaaseen omaan pääomaan (svop)
tai pääomalaina.
Svop-sijoitus on koroton ja sen pääomaa voidaan palauttaa kunnalle vain, jos osingonmaksun edellytykset täyttyvät. Koy Reisjärven Vuokratalojen yhteisösääntöjen
mukaan yhtiö ei maksa osinkoa.
Pääomalainassa sovitaan lainan korosta ja takaisinmaksusta. Laina on vakuudeton
ja sitä voidaan lyhentää ja korkoja maksaa vain sen verrankuin yhtiön oma pääoma sallii.
Omavelkaisessa takauksessa takaaja vastaa lainasta kuin omastaan.
Kunta on aiemmin (valt 12.12.2017 § 96 ja khall 11.6.2018 § 86) myöntänyt Vuokratalot -yhtiölle svop-sijoituksen ensimmäisen, vuonna 2019 valmisuneen vuokrarivitalon rakentamiseen.
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6. KIINTEISTÖ OY REISJÄRVEN VUOKRATALOT, LINDBERGINKUJAN 2. VAIHEEN RAHOITUS
Kuntalain (410/2015) 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan
yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
Reisjärven kunnan taloudellinen tilanne on haastava. Tilinpäätöksessä 2020 kunnalla oli velkaa 33 milj. euroa ja katettavaa alijäämää 0.6 milj. euroa sekä sijoitusvarallisuutta 12,5 milj. euroa. Koy Reisjärven Vuokratalot on kuntakonserniin kuuluva kunnan 100 % omistava tytäryhtiö.
Kuntalain 1 §:n 2 momentin mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksen 3963:2014 mukaan
Hallinto-oikeus toteaa, että säännös on luonteeltaan tavoitteita
yleisellä tasolla kuvaava normi. Kunta voi itsehallintoonsa kuuluvan
harkintavallan puitteissa kussakin yksittäisessä tapauksessa päättää, millä tavoin se edistää asukkaidensa hyvinvointia.
Reisjärven kuntastrategian päämääränä on terveet tilat ja hyvinvoivat kuntalaiset.
Kunnassa tulee olla riittävä määrä vuokra-asuntoja asukkaiden tarpeisiin.
Kunnan tulee ottaa huomioon EU:n valtion tukisäännökset myös niissä tilanteissa,
missä takaus annetaan kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan kuntakonserniin
kuuluvan yhteisön velasta tai sitoumuksesta, jottei kilpailuolosuhteita vääristetä.
Komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen SEUT 107 ja 108 artiklan
soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C155/02).
Tiedonannon 3.2. kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttäminen riittää
osoittamaan, ettei yksittäinen kunnan takaus ole valtiontukea:
1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä
enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika)
3. takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai
muun rahoitussitoumuksen määrästä
4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta
EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä
ei täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.
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6. KIINTEISTÖ OY REISJÄRVEN VUOKRATALOT, LINDBERGINKUJAN 2. VAIHEEN RAHOITUS
KOy Reisjärven Vuokratalot on saanut Lindberginkujan 2. vaiheeseen vuokrarivitalon rakentamiseen kolme lainatarjousta. Kuntarahoitus Oyj:n tarjous on hinnaltaan edullisin ja lainaehdoiltaan tarkoitukseen soveltuvin. Lainatarjouksen ehtojen
mukaan lainalla tulee olla kunnan omavelkainen takaus. Kunta perii takauksesta
takausprovision, jonka suuruus on 0,20 % takauksen määrästä.
Oheismateriaalina
Tilinpäätös 31.12.2020, KOy Reisjärven Vuokratalot
Lainatarjous, Kuntarahoitus Oyj
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää seuraavaa:
1. Reisjärven kunta myöntää Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokrataloille (2934520–5)
omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen mukaiselle 800 000 euron lainalle korkovaihtoehdon 4 mukaisena.
2. Lainasta peritään vuosittain 0.2 % takausprovisio laskettuna 31.12. tilanteen
pääomasta.
3. Reisjärven kunta edellyttää, että Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot luovuttaa
kunnalle takauksen vastavakuudeksi takauspääomaa vastaavan yrityskiinnityksen
yhtiön omaisuuteen.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

23.8.2021
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7. KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT
KHALL § 218
23.8.2021

Kunnanjohtaja Marjut Silvast kertoi ajankohtaisista asioista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Asianro

7

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

23.8.2021
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8. SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 219
23.8.2021

Kja

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

§:t 10
§:t
§:t
§:t

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola
Yleispäätökset

§:t

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist
Poissaolopäätökset

§:t 7-8

vs. tekninen johtaja Jari Vuori
Hankintapäätökset

§:t 12

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Asianro

8

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

23.8.2021
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9. ILMOITUSASIAT
KHALL § 220
23.8.2021

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
- Kuntayhtymähallitus 26.8.2021 esityslista
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
- Yhtymähallitus 9.8.2021 pöytäkirja
Keski-Pohjanmaan Liitto
- Maakuntahallitus 23.8.2021 esityslista

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Asianro

9

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Hallitus / lautakunta

23.8.2021

212-220

317

Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

212-214, 217-220

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

215-216

HL 48 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
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

215-216
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 15.3.2021.
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

318

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.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

KHALL 23.8.2021 § xx, LIITE X

AVOIMEKSI TULEVAN VIRAN, TOIMEN TAI TEHTÄVÄN TÄYTTÖLUPA-ANOMUS KUNNANHALLITUKSELLE
Virka / Toimi / Tehtävä

Esimies
Esimiehen tehtävä

Työntekijä (nuorempi suunnittelija)
Vuohtojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostus -hanke
Mahdollisimman pian
31.10.2021 saakka
Ville Repo, 040 3008 250
Tekninen johtaja

Toimiala / palveluyksikkö

Kunnantalo

Tehtävänkuvaus

Niittosuunnitelman laatiminen Norssijärvelle ja
Kangaspäänjärvelle. Lisäksi työstettävänä on Eteläjoen
kunnostuksen suunnittelu ja toteutus, hoitokalastuksen
suunnittelu ja toteutus, oppilaiden ohjaamista
purokunnostuksiin ja kalastuksiin sekä osallistuminen rantojen
raivauksiin ja osmankäämin ruoppaukseen.

Vakanssi / tehtävä täytetään ajaksi

Palkkaus
Tehtäväkohtainenpalkka tai tuntipalkka
Kokonaispalkka kuukaudessa
TES palkkaliite

Tehtävään soveltuvalta henkilöltä edellytetään energia- ja
ympäristötekniikan insinöörin koulutusta ja kokemusta
Reisjärven vesistöistä.
Kunnallinen teknisen henkilöstön TS työehtosopimuksen
mukainen palkkaryhmä III, 3192,89 e/kk

Määrärahavaraus koko vuoden
talousarviossa sis. sivukulut

Arvio 48 000 e/vuosi
Hankkeen budjetti sisältää tarvittavan määrärahan.

Muu rahoitussuunnitelma

-

Määräaikaisuuden peruste

Vuohtojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostus
-hankkeen töiden toteutus hankeajan puitteissa 31.10.2021
mennessä.
Hankkeet työt päästiin aloittamaan vasta toukokuussa 2021.
Myös projektipäällikön vaihtuminen 2021 kesken hankkeen
vaikutti töiden etenemiseen.
Ei ole

Perustelut (miksi paikka auki?)
Vaihtoehtoinen tapa hoitaa kyseinen
tehtävä
Seuraus jos paikkaa ei täytetä
(aina mainittava!)

Hankkeen tavoitteitteet eivät täyty eivätkä siten
täysimääräisesti edistä vesistön tilaa.

Toimialajohtajan esitys ja mahdolliset
kommentit

puollan / en puolla
Kunnanjohtaja Marjut Silvast

