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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY
KHALL § 18

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta,
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käsittelee ja päättää aloitteet seuraavasti:

1. Ns. Levonperäntien kunnostaminen
Keskustapuolueen valtuustoryhmän aloite, jossa esitetään kunnanhallitusta nopeuttamaan Levonperäntien kunnostamis- ja parannustöiden aloittamista vaikka Haapajärven kaupungin kanssa yhteistyössä.
********
Tekn. joht.

Levonperäntien kunnostuksen jatkaminen Reisjärven keskustaan asti ei ole sisältynyt ELY-keskuksen liikenne
ja infrastruktuuri –vastuualueen talous- ja toimintasuunnitelmaan eikä ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen liikenneturvallisuussuunnitelmaan. Kunta on aikaisemmissa lausunnoissaan esittänyt
ja tulee vastaisissakin lausunnoissaan esittämään hankkeen sisällyttämistä rahoitettavien hankkeiden listalle. Asia on tuotu esiin myös neuvottelussa ELYkeskuksen johtajan kanssa.
Hanketta tuotiin viimeksi esille ELY-keskuksen johdon
ja seutukunnan kuntien johdon yhteisessä seutufoorumissa Haapajärvellä helmikuussa 2013. Hanketta kiirehditään ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen sekä kunnan ja seutukunnan muiden kuntien
kaikissa yhteisissä neuvotteluissa.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

2. Liikenneturvallisuuden parantaminen Köyhänperällä
Valtuutettu Hilkka Lindbergin aloite, jossa hän esittää, että Köyhänperän entisen Toivolan kaupan risteysalueen turvallisuuden parantamiseksi ryhdytään toimiin
stop -merkin saamiseksi risteykseen. Perusteluinaan hän
tuo esille risteysalueella tapahtuneet useat onnettomuudet sekä alueen huono näkyvyys.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
Lisäksi hän esittää, että Lähetsalontien liittymästä
lääninrajalle päin olevalle alueelle ryhdytään hankkimaan hirvivaara-liikennemerkki hirvikolareiden ehkäisemiseksi.
******
Tekn. joht.

Köyhänperän risteys on kantatie 58:n osa. ELY-keskuksen
liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen vastaa kantatien liikenneturvallisuudesta. Kantatiesuunnitelmassa
risteys on siirtymässä eri kohtaan. Onnettomuudet risteyksessä ovat johtuneet pääosin liian suuresta tilannenopeudesta ja ovat näkyneet tieltä suistumisina. Köyhänperän nykyisen risteysalueen turvallisuuspuutteista
on useassa yhteydessä aiemmin saatettu Oulun tiepiirin
edustajille tiedoksi. Oulun tiepiirin ja kunnan laatimaan liikenneturvallisuussuunnitelmaan on ollut merkitty kiireellisyysluokkaan 2 väistämisviivat, taustamerkki ja liikenteenjakajan raidat.
Köyhänperän risteysalueen turvallisuuden parantamiseksi
Oulun tiepiiri toteutti kesällä 2010 tievalaistuksen
alueelle.
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
on uudistamassa liikenneturvallisuussuunnitelmaa.
Liikenneturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden tarve
nostetaan esille kaikissa ELY-keskuksen liikenne ja
infrastruktuuri –vastuualueen ja seutukunnan kuntien
yhteisessä neuvotteluissa.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

3. Suojatien/kevyen liikenteen väylän rakentaminen
Valtuutettu Kaarlo Paavolan aloite koskien suojatien/kevyen liikenteen väylän rakentamista.
******
Tekn. joht.

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
(entinen tiepiiri)ja kunta ovat laatineet koko kuntaa
kattavan liikenneturvallisuussuunnitelman.
Suunnitelmaan sisältyi suojatien toteuttaminen Pappilankujan kohdalle kantatie 58:lle. Suunnitelmaan sisältyy myös kevyen liikenteen väylän jatkaminen Viljamäestä Leppälahteen ensimmäisen kiireellisyysluokan hankkeena ja toteuttaja on kantatiellä tiepiiri. Liikennejärjestelyiden toteuttamisesta muutoinkin kantatiellä
vastaa ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
on uudistamassa liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Valtion liikenneväylärahoitusten supistumisen vuoksi kasvatetaan kuntien vastuuta lisääntyvässä määrin erilaisissa ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen toimivaltaan kuuluvissa perusparannus- ja
liikenneturvallisuushankkeissa.
Suojatien ja kevyenliikenteen väylän rakentamista kiirehditään ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen ja kunnan yhteisissä tapaamisissa.
Kunnan kireä taloustilanne ei toistaiseksi ole mahdollistanut Halosentien kevyenliikenteen väylän toteuttamista kunnan kustannuksella.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

4. Tieturvallisuuden parantaminen Levonperäntiellä ja
Savolanmäentiellä
Valtuutettu Marjatta Mattilan aloite koskien tieturvallisuuden parantamista Levonperäntiellä sekä Savolanmäentiellä.
******
Tekn. joht.

ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen
on uudistamassa koko kuntaa kattavan liikenneturvallisuussuunnitelman, jossa on esillä myös Levonperäntiehen
ja Savolanmäentiehen liittyviä järjestelyitä.
Aiempaan liikenneturvallisuussuunnitelmaan sisältyi
kolmannen kiireellisyysluokan esitys kevyenliikenteen
väylän toteuttamisesta Savolanmäentien varteen kunnan
kustannuksella (ka 135 000 €).
Suunnitelmaan sisältyy myös tievalaistuksen jatkaminen
Levonperäntiellä Kiljanrannantien risteykseen tiepiirin
kustannuksella (ka 25 000 €).
Tievalaistusta jatkettiin kesällä 2010 Kiljanrannantien
risteysalueelle asti.
Kunnan kireä taloustilanne ei toistaiseksi ole mahdollistanut Savolanmäentien kevyenliikenteen väylän toteuttamista kunnan kustannuksella.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
5. Hirvimerkin asentaminen Sievintielle
Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien hirvimerkkien
asentamisen kiirehtimistä Sievintielle.
******
Tekn. joht.

Reisjärven kunnan alueella sattuvia tieliikenneonnettomuuksia on käsitelty vuosittain seutukunnallisessa liikenneturvallisuusryhmässä. Ryhmässä on ollut esillä
myös hirvieläinonnettomuudet. Ryhmässä on edustettuna
myös ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualue, joka päättää liikennemerkkien asettamisesta
yleisten teiden varsille. Reisjärven kunnan puolesta on
korostettu hirvieläinonnettomuuksien suurta määrää ja
tuotu esille se, että kaikki onnettomuudet eivät kirjaudu poliisin rekistereihin. Vaaran paikkoina on esitelty valtuustoaloitteessa esille tuotu tieosa Sievintiellä. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen päättää merkkien asettamisesta onnettomuustilastojen perusteella. Kunnan toimesta kiirehditään hirvivaaramerkkien asettamista ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen kanssa pidettävissä yhteisissä neuvotteluissa.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

6. Liikenneturvallisuuden parantaminen Sievintiellä
Valtuutettu Markus Muuttolan aloite koskien liikenneturvallisuuden parantamista Sievintiellä välillä Leppälahden koulu – kunnan taajama.
******
Tekn. joht.

Oulun tiepiiri ja kunta ovat laatineet koko kuntaa kattavan liikenneturvallisuussuunnitelman, johon on ollut
merkittynä myös Sievintielle välille Leppälahden koulu
– kunnan taajama kevyen liikenteen väylä (ka 300 000
€). Väylä on merkitty ykköskiireellisyysluokkaan, mutta
Oulun tiepiirin toimintalinjat 2015 ei ole sisältynyt
yhtään rahoitettavaa hanketta Reisjärvelle.
Valtuuston kannanotto 15.4.2009: ”Kiirehditään kevyen
liikenteen väylän saamista Leppälahden koulupiirin alueelle. Tilapäisratkaisuna esitetään syksylle 2009 vaihtuvana nopeusrajoituksena 60 km/h.”
Aloite on saatettu tiepiirin tietoon vuoden 2009, 2010,
2012 ja 2013 yhteisissä tiefoorumeissa.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
on päivittänyt liikenneturvallisuussuunnitelmaa mm.
kantatie 58 osalta. Kunnan toimesta on tuotu esille
aloitteen mukaisen kevyenliikenteen väylän kiireellinen
tarve. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen antaman tiedon mukaan kuntien taloudellista vastuuta ollaan merkittävästi lisäämässä perusparannus- ja liikenneturvallisuushankkeissa myös yleisillä
teillä valtion tiemäärärahojen supistumisen vuoksi.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

7. Liikenneturvallisuuden parantaminen keskuskoulun
kohdalla
Valtuutettu Asmo Suorsan aloite koskien liikenneturvallisuuden parantamista Pihtiputaantien keskuskoulun kohdalla.
******
Tekn. joht.

Kunnan toimesta on esitetty liittymää kantatieltä suoraan koulun pihaan ja jättöpysäkkiä kantatielle koulun
kohdalle. Liittymän toteuttamisen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualuella on ollut merkittynä liikenneturvallisuussuunnitelmaan ykköskiireellisyysluokkaan ja toteutusvastuun kunnalle (ka 25 000 €).
Toteuttaminen edellyttää liittymälupaa ja työsuunnitelmaa, jotka hyväksyy ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue. Liittymän rakentaminen ei sisälly kunnan kuluvan vuoden rakentamisohjelmaan.
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
on uusimassa liikenneturvallisuussuunnitelmaa mm. kantatie 58 osalta.
Kunnan toimesta on esitetty ELY-keskuksen liikenne ja
infrastruktuuri –vastuualueen, että liikenneturvallisuussuunnitelmaan sisällytetään ko. liittymä keskuskoulun kohdalle.
Jättöpysäkin yläasteen kohdalle ELY-keskuksen liikenne
ja infrastruktuuri –vastuualue toteutti kesällä 2010.
Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
8. Levonperän risteyksen kiertoliittymän ja
katuvalaistuksen rakentamisen kiirehtiminen
Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien Levonperän
risteyksen kiertoliittymän ja katuvalaistuksen rakentamisen kiirehtimistä.
******
Tekn. joht.

Aloite kiertoliittymän rakentamisesta on lähetetty Oulun tiepiirille (nyk. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue) jatkotoimenpiteitä varten. Asia
on ollut esillä yhteisissä neuvotteluissa tiejohtajan
kanssa. Risteys on ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen toiminta-aluetta ja osa kantatie 58:aa. Kantatiestön kehittämisestä päättää ELYkeskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue.
Kiertoliittymän toteuttaminen on ollut tiepiirin ja
kunnan laatimassa liikenneturvallisuussuunnitelmassa
kolmannen kiireellisyysluokan hankkeena. Hanke ei ole
sisällytettynä rahoitettavien hankkeiden joukkoon.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää suunnitelman mukaan
myös mittavaa kunnan rahoitusosuutta (kokonaiskustannusarvio hankkeelle on 400 000 €).
Oulun tiepiiri toteutti Levonperäntien valaistuksen
jatkamisen kesällä 2010.
Kiertoliittymähanketta on kiirehditty ELY-keskuksen
johdon ja seutukunnan kuntien yhteisissä seutufoorumeissa helmikuussa 2013 sekä ELY-keskuksen liikenne ja
infrastruktuuri –vastuualueen liikenneturvallisuussuunnitelman uusimisessa.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
9. Kokouspalkkioiden nostaminen
Valtuutettu Eero Paanasen aloite koskien valtuutettujen
kokouspalkkioiden nostamista.
******

Kja

Reisjärven kunnan palkkiosääntöä on tarkistettu edellisen kerran 20.3.2001, joten säännön tarkistaminen siinä
mielessä olisi paikallaan. Talousarvion laadintaohjeeseen ja valtuuston hyväksymään lopulliseen vuoden 2014
talousarvioon palkkiosäännön mukaisten kokouspalkkioiden korottamista ei kuitenkaan ole sisällytetty. Palkkiosääntöä voidaan valtuuston niin päättäessä tarkistaa
vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
10. Esitys tiepiirille suojakatoksen rakentamisesta
Keskustan valtuustoryhmä aloite koskien kunnan esitystä
tiepiirille 1-2 suojakatoksen pystyttämisestä Kokkola –
Kajaani tien ja Reisjärventien (nro 28 ja 760) Sievin
Rieskaniemen risteykseen Nivalan suuntaan lähtevälle
pysäkille.
******
Tekn. joht.

Pysäkkikatosten rakentamisen aloite on lähetetty Oulun
tiepiirille tiedoksi.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
11. Leikkikenttien kunnostus ja välineiden hankinta
Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien leikkikenttien
kunnostusta ja välineiden hankintaa.
******

Tekn. joht.

Tekninen toimi toteuttaa vuosittain leikkikenttien rakentamista, kunnostusta ja välineiden hankintaa käytössä olevien resurssien puitteissa. Uusia leikkikenttävälineitä ja kunnostuksia tehtiin vuonna 2012 Saksanpellon alueen leikkipuistoon.
Hankintoja ja kunnostustöitä jatketaan edelleen normaalisti määrärahojen puitteissa.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
12. Valaistuksen suunnittelu ja toteutus
Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien valaistuksen
suunnittelemista ja toteuttamista valaisemattomille
kaavateille sekä kunnan kiinteistöjen piha- ja parkkialueille.

Tekn. joht.

******
Reisjärven kunnan kaavateiden valaistukset tulee kauttaaltaan uusittaviksi vuoden 2015 loppuun mennessä,
koska EU kieltää elohopeahöyrylamppujen käyttämisen
tievalaistuksissa. Kuluvan vuoden aikana jatketaan
edelleen uusittavien- ja täydennettävien valaistusten
yleissuunnittelua sekä ulkopuolisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittamista. Tievalaistuksessa on tulossa
käyttöön led-tekniikka. Toistaiseksi tekniikkaa on uutta, että tekninen toimi selvittää sen käyttökelpoisuutta Reisjärven tievalaistusten uusimisessa.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
13. Kotihoidon kuntalisän maksaminen
Valtuutettujen Henna Haukipuron ja Katri Parkkilan
aloite koskien kotihoidontuen kuntalisän maksamista.
******
Kja

Vuoden 2014 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa
tarkoitukseen. Kunnanhallituksen ja valtuuston on mahdollista ottaa asiaan kantaa tulevien talousarvioiden
valmistelun yhteydessä.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

14. Uudet nuorisotilat
Valtuutettu Oili Kivirannan aloite, koskien uusia nuorisotiloja.
******
Kja

Uusien nuorisotilojen hankintaa/saneerausta varten valtuusto on hyväksynyt määrärahan rakentamisohjelmassa
vuoden 2013 talousarvioon. Hankkeen rahoittamisesta
saatiin päätös keväällä 2013 opetusministeriöstä. Tilat
valmistuvat kevään 2014 aikana kiinteistö Oy Santalaan
(kirjaston yhteyteen).
Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta.

15. Opastaulujen kunnostaminen
Keskustan valtuustoryhmän aloite, opastaulujen kunnostamisesta kantatie 58 varrella, Susisaaressa ja kunnantalon takana.
******
Tekn.joht.

Matkailijoiden opastus on muuttunut viime vuosina merkittävästi. Perinteisten paperikarttojen ja opastaulujen merkitys on vähentynyt ratkaisevasti langattomien
henkilökohtaisten sähköisten välineiden kehityksen myötä. Pääosalla automatkailijoista on käytettävissä navigointilaitteet, joista löytyy paikkakuntakohtaiset
ajantasaiset tiedot palveluista ja yritystoiminnasta.
Yhä useammalla on myös matkoillaan käytössä nettiyhteyksien kautta kuntien internetsivujen tiedot. Tästä
johtuen levähdyspaikat ja kuntien kiinteät opastaulut
ovat menettäneet merkitystään matkailijoiden opastuksessa. Kehitys näyttää nopeutuvan edelleen.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
Elinkeinotoimen toimesta aikanaan pystytetyt kunnan
opastaulut levähdyspaikoille ja Susisaareen ovat rakenteeltaan (maahan upotetut kyllästämättömät rungot ja
lasiaukolliset aukeavat ilmoitustauluosat) sellaisia,
että niitä ei ole tarkoituksenmukaista kunnostaa. Runkorakenteet ovat lahonneet ja laseja on uusittu toistuvasti, kun ne eivät ilkivallan vuoksi pysy juurikaan
ehjinä. Kunnantalon pysäköintipaikalla on ollut perinteinen metallipohjainen karttataulu. Karttataulun tietojen pitäminen ajan tasalla on osoittautunut taulun
rakenteiden ja tietojen nopean vaihtuvuuden vuoksi työlääksi.
Tekniikan kehittymisen vuoksi on perusteltua harkita
uudelleen opastaulujen tarvetta ja erityisesti kiinnittää huomiota tauluissa olevien tietojen paikkansa pitävyyteen sekä nopeasti muuttuvien tietojen ajan tasalla
pidon mahdollisuuteen.
Syksyllä 2013 kunnostettiin Leppälahden levähdyspaikan
infotaulu. Kunnan keskustassa olevan infotaulun siirtämistä Kyrölänlahden levähdyspaikalle on valmisteltu.
Taulun siirtoa edeltää tietojen ajantasaistaminen alan
erikoisliikkeen toimesta.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

16. Hallintosäännön §:n 28 ”Kokouskutsu” muuttaminen
Oili Kivirannan ja 8 muun keskustan valtuustoryhmän jäsenen aloite koskien hallintosäännön §:n 28 ”Kokouskutsu” muuttamista siten, että kohta: ”Kutsu valtuuston
kokoukseen toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta...” muutetaan kuulumaan: ”Kutsu valtuuston kokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ennen kokousta...” sekä että kokouskutsut toimitetaan postitse.
******
Kja

Suurimmassa osassa Suomen kuntia kokouskutsujen toimittamisaika on käytännön syistä tuo sama kuntalain mukainen 4 päivää kuin Reisjärvenkin hallintosäännössä. Kutsuajan pidentäminen aiheuttaisi todennäköisesti tilanteita, joissa asioita jouduttaisiin tuomaan lisälistalla kokoukseen ja tilanne siltä osin heikkenisi nykyisestä. Hallintosääntöä tarkistetaan hallinnon rakenteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi kuluvana vuonna
ja asiaa voidaan tarkastella siinä yhteydessä.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
17. Hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen
Keskustan valtuustoryhmän aloite, koskien erilaisten
hankerahoitusmahdollisuuksien selvittämistä nuorisotyön
kehittämiseksi.
******
Vapaa-aikasiht.

Kunnan nuorisotoimi ostaa
1) etsivän nuorisotyön palvelut Jokilaaksojen Nuorten
Tuki ry:ltä;
2) nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:n hallinnoimalta Nuorisotiedotuskeskus Settinetiltä.
Molemmat palvelut ovat lakisääteistä toimintaa
Kesän 2014 toteutettava hankerahoitukseen perustuva
toiminta
Kansainvälinen nuorten työleiri (3 viikkoa) Saarisen
leirikeskuksella. Hanketta hallinnoi Nuorisokeskus Villa Elba. Käytännön toteutuksen organisoi nuorisotoimi
(vapaa-aikasihteeri, jonka tehtäväkokonaisuudesta 40 %
on määritelty nuorisotyöksi)
Mahdolliset muut hankkeet
Erilaisia hankemahdollisuuksia tullaan ottamaan esille
alueen nuorisosihteereiden tapaamisissa ja kontaktinotoissa asianomaisiin tahoihin. Hankkeiden hallinnointi on yleensä niin kuormittavaa operatiivisesta
johtamisesta ja tekemisestä puhumattakaan, että yhdistelmäviran hoitoon lisätehtävien liittäminen on joko
kohtuutonta tai mahdotonta.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
18. Koulukyyditysten myöntämisperusteiden laadinta
Valtuutettu Markus Muuttolan aloite koskien koulukyyditysten myöntämisperusteiden laadintaa. Aloitteen muut
allekirjoittajat: Jarno Saaranen, Kauko Mäntypuro, Erkki Luotoniemi, Piia Haikola, Kirsi Muhonen, Helena Kinnunen, Hanne Ruotsalainen ja Pauli Niemi.
******
Perusk. reht.

Koululautakunta on käyttänyt jo hyvin pitkän aikaa seuraavia periaatteita myöntäessään koulukuljetuksia:
1) perusopetuslaki
2) esikoululaisille on valtuuston päätöksellä järjestetty koulukuljetus
3) lääkärin tai vastaavan lausunto
4) koululautakunnan harkinta (tien vaarallisuus, matkan
pituus, tieolosuhteet, valaistus jne.); tässä on apuna ollut tiehallinnon kehittämä Koululiitu-ohjelma.
Kaikki hakemukset, perustelut ja päätökset ovat olleet
aina julkisia lukuun ottamatta lääkärintodistuksia tms.
Perusteet ovat kaikkien nähtävillä esim. kunnan nettisivuilla.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

19. Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry:n muuttaminen
kuntayhtymäksi
Tapio Paalavuon ja seitsemän muun valtuutetun aloite
koskien esitystä, että valtuusto yhdessä muiden NivalaHaapajärven seutu NIHAK ry:seen jäseninä kuuluvien kuntien kanssa muodostaisivat seutukunnan kuntayhtymäksi
ja lakkauttaisivat nykyisen yhdistyslain mukaisesti
toimivan yhdistyksen sekä siirtäisivät kaikki toiminnot
perustetulle kuntayhtymälle.
******
Kja

Nihak r.y.:n toimitusjohtajan Esa Jussilan mukaan seutukunnan kunnissa on käyty keskustelua aloitteen mukaisesta asiasta, muta virallisia esityksiä asiasta ei ole
tehty. Myöskään Nihak r.y.:n toimielimissä asiaa ei ole
käsitelty. Aloitteessa ehdotettu muutos edellyttäisi
seutuvaltuuston päätöksiä asiassa.
Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2014

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

25.2.2014

35

Asianro

2

IRTISANOMISILMOITUS / KÄRSÄMÄEN KUNTA
KHALL § 19

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallituksen päätös 23.1.2014 § 4:
"Kärsämäen kunta on jättänyt irtisanomisilmoituksen peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle 20.12.2013 (saapunut
23.12.2013). Ilmoituksessa Kärsämäen kunta irtisanoo
perussopimuksen päättymään 31.5.2014 alla mainituilla
ehdoilla:
Tämä irtisanomisilmoitus on mitätön, mikäli ppky Selänne kilpailuttaa Kärsämäen kunnan asettamien ohjeiden
mukaisesti ppky Selänteen järjestämisvastuulla olevia
Kärsämäen kunnan alueella tuotettavia sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että kuntayhtymän alihankintana
oleva palvelutuotanto voi käynnistyä kesäkuussa 2014.
Hankintakilpailutuksessa saatava nettosäästö tulee Kärsämäen kunnan hyväksi.
Kärsämäen kunnan ilmoitus eroamisesta peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä on ilmoitettu vuoden 2013 aikana,
joten Selänteen perussopimuksen § 23 mukaan jäsenyys
päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päättyessä
eli 31.12.2014 ellei kunnanvaltuustojen yhtäpitävin
päätöksin asiasta toisin sovita.
Ppky Selänteen perussopimuksen § 23 mukaan kuntayhtymästä eroavan kunnan on ilmoitettava asiasta kuntayhtymälle, minkä jälkeen yhtymähallituksen tehtävänä on laa
tia jäsenkunnan eroamisen vaikutuksista sopeutumista
koskeva selvitys, josta käyvät ilmi muutokset kuntayhtymän toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset sekä
vaikutukset yhtymän talouteen. Perussopimuksen taustamuistion § 23 mukaan eroamistilanteessa tavoitteena on,
että mahdollinen eroaminen tapahtuu oikeudenmukaisesti
ja jäljelle jääviä kuntia vahingoittamattomalla tavalla.

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus
1) merkitsee Kärsämäen kunnan ilmoituksen eroamisesta
peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä tiedokseen,
2) päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille päätettäväksi Kärsämäen kunnan jäsenyyden loppumaan 31.5.2014,
3) päättää aloittaa perussopimuksen § 23 mukaisen kuntayhtymän sopeutumista koskevan selvityksen tekemisen,
4) päättää, että kuntayhtymän johtaja kokoaa selvityksen tekemiseen työryhmän, jossa on sekä työnantajan että henkilöstön edustajat ja ohjausryhmänä toimii yhtymähallitus ja
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IRTISANOMISILMOITUS / KÄRSÄMÄEN KUNTA (JATKOA)
5) päättää perustaa talousarvioon oman kustannuspaikantyöryhmälle, jotta kustannukset pystyään erittelemään.
Työryhmälle annetaan oikeus kutsua asiantuntijoita
omasta organisaatiosta ja harkita ulkopuolisten asiantuntijain käyttöä.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Asian käsittelyn alussa Kärsämäen edustajat Anne Ruha
ja Raija Aulis kysyivät jääviyttään asian käsittelyssä.
Hallitus päätti ettei esteellisyysperustetta ole Anne
Ruhalla ja Raija Auliksella.”
- - - - - - - - -

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kärsämäen kunnan esitykseen eroamisesta peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä perussopimuksen vastaisesti
1.6.2014 alkaen ei suostuta, koska ero perussopimuksen
vastaisesti aiheuttaa taloudellista ja toiminnallista
haittaa muille jäsenkunnille. Ero toteutuu siten kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti 1.1.2015
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA
KHALL § 20

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kirjeellään
2.1.2014 lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. Lausunto on annettava 13.3.2014 mennessä.
Hallituksen esityksen luonnos perustuu ministeriön valmistelutyöryhmän loppuraporttiin (STM:n raportteja ja
muistioita 2013:45).
Oheismateriaalina STM:n lausuntopyyntö 2.1.2014, STM:n
työryhmän loppuraportti ja THL:n SOTE-uudistuksen vaikutusten alustava arviointi-raportti.
Liitteenä 2 luonnos Reisjärven kunnan lausunnoksi.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteen 2 mukaisen lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen
luonnoksesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE PELASTUSTOIMEN ALUEJAOSTA
KHALL § 21

Sisäasiainministeriö on lähettänyt kunnille liitteen 3
(20.12.2013) mukaisen lausuntopyynnön esityksestä pelastustoimen uudeksi aluejaoksi. Uusien pelastustoimen
alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016
alusta.
Pelastustoimen aluejakouudistus on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Pelastustoimen
aluejako uudistetaan vähentämällä alueiden määrä nykyisestä 22:sta 11 alueeseen. Lähtökohtaisesti uudistuksessa noudatetaan vuoden 2014 alusta voimaan tulevaa
poliisilaitosjakoa.
Pelastuslain mukaan valtioneuvosto päättää maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon
muuttamisesta valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain mukaisella enemmistöllä
tekemästä aloitteesta. Pelastuslain mukaan aluejakoa ja
sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava
kuntia, joita aluejako tai sen muutos koskee. Kuntia
pyydetään toimittamaan lausuntonsa 28.2.2014 mennessä
osoitteeseen ha-re@intermin.fi ja
taito.vainio@intermin.fi.

Kja

Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää lausuntonaan
todeta asiasta seuraavaa: Mikäli rakenneuudistus pelastuslaitosten osalta toteutetaan sisäministeriön lausuntopyynnössä esitetyllä tavalla, Reisjärven kunnalla ei
ole erityistä huomautettavaa suunniteltuun aluejakoon.
Jos ilmenee tarvetta arvioida Pohjois-Suomen pelastuslaitoksen etelärajaa uudella tavalla, on KeskiPohjanmaan alueen kunnille annettava mahdollisuus liittyä Pohjois-Suomen pelastuslaitokseen.
Mikäli rakenneuudistusta ei toteuteta, on pelastuslaitosten keskinäistä yhteistyötä kehitettävä ja syvennettävä entisestään vielä voimakkaammin pelastustoimen taloudellisuuden parantamiseksi. Lähtökohtana on tällöin
oltava, että kunnallinen pelastustoimi säästää vuoteen
2016 mennessä valta-kunnallisena säästötavoitteena vähintään esitetyn 7,5 milj. euroa. Lainsäädännössä ja
valtion muussa ohjauksessa on erityisesti kiinnitettävä
huomiota eri hallinnonaloilta kunnalliselle pelastustoimelle tuleviin velvoitteisiin ja niistä aiheutuviin
kustannuksiin riippumatta siitä toteutuuko rakenneuudistus.
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LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE PELASTUSTOIMEN ALUEJAOSTA (jatkoa)
Julkisuudessa esitetty aikataulu, jonka mukaan uudet
pelastuslaitokset aloittaisivat jo vuoden 2016 alussa,
on epärealistinen. Uudistus on syytä ajoittaa siten,
että uudet pelastuslaitokset aloittavat 1.1.2017 tai
viimeistään 1.1.2018. Uusien pelastuslaitosten muodostaminen tulee aiheuttamaan merkittäviä rakenneuudistuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Ei ole todennäköistä,, että pelkästään nopeilla rakenteellisilla muutoksilla on mahdollista saavuttaa pelastustoimen vastuulle
asetetut säästötavoitteet. Säästöjen toteuttaminen
edellyttää hallinnollisten järjestelyjen lisäksi huolellista toiminnallista ja myös palvelutuotantoa koskevaa suunnittelua, jotta säästöt kyetään toteuttamaan
alueellisesti ja toiminnallisesti järkevästi, ilman että pelastustoimen palvelutaso oleellisesti heikkenee
heti pelastustoimen rakenneuudistuksen alussa. Huolellinen valmistelu vaatii riittävästi aikaa.
Kunnallisen pelastustoimen rakenneuudistuksen rinnalla
ja sen tukemiseksi on tehtävä valtakunnallinen perusteellinen selvitys ja tarvittavat säädösmuutokset,
joissa tarkastellaan kustannuksia säästävästä näkökulmasta pelastustoimelle eri hallinnonalojen lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta tulevat velvoitteet ja palvelutasovaatimukset. Kunnollisen, aitoja säästövaikutuksia
aikaansaavan uudistuksen huolellinen valmistelu vaatii
riittävästi aikaa.
Aikataulullisesti uudistus on yhteen sovitettava valmisteilla oleviin kunta- ja sote-rakenneuudistuksiin.
Pelastustoimen rakenneuudistusta ei ole syytä aloittaa
erillisenä näihin kahteen taloudellisesti huomattavasti
merkittävämpiin uudistuksiin nähden.
Pelastuslaitokset ovat kuntien yhteistoiminnassa hoitamaa palvelua. Pelastustoimi on kohtuullisen pieni hallinnonala, joten sen rakenneuudistus on syytä toteuttaa
vasta sen jälkeen, kun isommat kunta- ja soterakenneuudistukset on toteutettu. Pelastuslaitosten
osuus ensihoitopalvelujentuottamisessa on niin merkittävä, että kunta- ja sote-rakenneuudistuksen sekä pelastustoimen aluejaon synkronointi on erittäin tärkeää.
Kunnissa on tällä hetkellä valmisteilla tai niitä ollaan velvoittamassa useisiin merkittäviin, osittain
päällekkäisiin rakenteellisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin. Niiden keskinäinen yhteensovittaminen on
toteutettavien uudistusten säästövaikutusten optimoinnin kannalta tärkeää.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2014

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

25.2.2014

40

Asianro

4

LAUSUNTO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE PELASTUSTOIMEN ALUEJAOSTA (jatkoa)
Uudistus on toteutettava siten, että pelastustoimen kokonaiskustannukset eivät nouse. Valtion on oltava mukana rakenneuudistuksen aiheuttamissa muutoskustannuksissa, joita väistämättä tulee kuntien vastattavaksi uusia
rakenteita luotaessa. Uuden pelastusalueen ainoana oikeudenmukaisena ja toimivana kustannustenjakoperusteena
on pidettävä nykyisen kaltaista riskiruutuihin puoliksi
ja kapitaatioon puoliksi perustuvaa jakoa.
Uudistuksessa ei saa kasvattaa hallintoa ja päällystön
määrää vaan päinvastoin tehostaa toimintaa näiltä osin
sekä ohjata näin vapautuvat taloudelliset ja henkilöstöresurssit operatiiviseen toimintaan alueiden paloasemille, eikä pelkästään keskuskuntaan. Paloasemien
määrää alueilta ei tule vähentää, jollei se esim. selkeiden päällekkäisyyksien vuoksi ole perusteltua. Uudistus ei saa aiheuttaa toimintavalmiusaikojen pidentymistä, vaan niiden tulee säilyä vähintään ennallaan.
Uudistuksessa on luotava hallintomalli, joka turvaa
alueen kaikkien kuntien omistajaohjauksen toteutumisen
uudessa pelastuslaitoksessa. Pelastusalueen kunnilla on
oltava mahdollisuus omistajaohjauksellaan vaikuttaa
alueen pelastustoimen palvelutasoon kunkin kunnan osalta. Palvelutason on kuitenkin myös oltava alueellisesti
ja toiminnallisesti tasapuolinen ja –laatuinen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LAUSUNTO VALTIONVARAINMINISTERIÖLLE KINNULAN, PIHTIPUTAAN JA VIITASAAREN
HAKEMUKSESTA KUNTARAKENNELAIN MUKAISESTA POIKKEAMASTA
KHALL § 22

Valtionvarainministeriö pyytää liitteen 4 mukaisella
kirjeellään 29.1.2014 Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren ympäryskuntien lausuntoja em. kuntien hakemuksesta. Lausunto on annettava 28.2.2014 mennessä. Em.
kunnat ovat hakeneet kuntarakennelain mukaista poikkeusta selvitysalueesta. Kunnat ovat esittäneet, että ne
tekevät kuntarakennelain mukaisen selvityksen vain noin
13.100 asukkaan alueelle. Lain mukainen vähimmäisvaatimus on 20.000 asukkaan selvitysalue.
Kuntarakennelain 4 §:n mukaisesti valtionvarainministeriön on neuvoteltava ennen päätöksen tekemistä kaikkien
ympäryskuntien kanssa, joita päätös koskisi. Ministeriö
arvioi, että onko mahdollisuuksia muodostaa kuntarakennelain vaatimukset täyttävä selvitysalue, jossa olisi
vähintään 20.000 asukasta. Ministeriö voi vasta selvityksen jälkeen myöntää hakijakunnille kuntarakennelain
mukaisen poikkeuksen selvitysvelvollisuuden perusteista.

Kja

Ehdotus: kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Reisjärven kunnalla ei ole huomautettavaa Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren hakemukseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO VALTIONVARAINMINISTERIÖLLE KÄRSÄMÄEN KUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ EROTA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEESTÄ
KHALL § 23

Valtionvarainministeriö pyytää liitteen 5 mukaisella
kirjeellään 30.1.2014 Selänteen muilta jäsenkunnilta
lausuntoa Kärsämäen kunnan päätöksestä erota peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenyydestä. Lausunto on annettava 28.2.2014 mennessä.
Lausuntopyyntö perustuu vuoden 2014 loppuun voimassa
olevaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun
lakiin, 169/2007 (puitelaki). Puitelain mukaan valtioneuvostolla on oikeus velvoittaa kunta yhteistoimintaan
vuoden 2014 loppuun saakka, jos kunta poikkeaa yhteistoiminnassa aiemmin ilmoittamastaan, eikä siten täytä
puitelain yhteistoimintavelvollisuutta. Kunnat ovat
saaneet 31.8.2011 mennessä ilmoittaa, jos ne haluavat
poiketa puitelain mukaisesta yhteistoimintavelvollisuudesta.
Kärsämäen kunta on elokuussa 2011 ilmoittanut, että se
tekee puitelain mukaista yhteistyötä peruspalvelukuntayhtymä Selänteen muiden jäsenkuntien kanssa. Kuitenkin Kärsämäen kunta on 19.12.2013 päättänyt erota peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenyydestä 31.5.2014
alkaen.
Valtionvarainministeriö pyytää peruspalvelukuntayhtymä
Selänteen jäsenkunnilta lausuntoa siitä, millaiseksi
kunnat näkevät ko. alueen kokonaistilanteen sosiaalija terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa, ja millaiset toiminnalliset ja taloudelliset
seuraamukset kuntien näkemyksen mukaan Kärsämäen irtaantumisella yhteistoiminta-alueesta voisivat kokonaisuus huomioonottaen olla.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan valtionvarainministeriölle, että Kärsämäen kunnan ero peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenyydestä aiheuttaa muille
jäsenkunnille toiminnallista ja taloudellista haittaa.
Kuntayhtymän toiminta on runsaan neljän toimintavuoden
aikana mitoitettu neljän jäsenkunnan yhteisen asukasluvun mukaisesti. Yhden kunnan irtaantuminen kuntayhtymän
toiminnasta tuottaa toiminnallista vajaakäyttöä yhteisissä palveluissa, joita ovat mm. hallinto sekä terveydenhuollon päivystys ja tukipalvelut. Toiminnallisesti
ja taloudellisesti paras vaihtoehto peruspalvelukuntayhtymä Selänteen muiden jäsenkuntien kannalta on, että Kärsämäen kunta pysyy kuntayhtymän jäsenenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LAUSUNTO VALTIONVARAINMINISTERIÖLLE KÄRSÄMÄEN KUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ EROTA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEESTÄ (JATKOA)
Kunnanhallitus käsitteli Kärsämäen kunnan eroilmoitusta
kokouksessaan 25.2.2014 ja esittää valtuustolle, että
Kärsämäen kunnan ero peruspalvelupalvelukuntayhtymän
jäsenyydestä hyväksytään vasta 31.12.2014 alkaen, kuten
kuntayhtymän perussopimuksessa on sovittu. Kärsämäen
kuntayhtymästä eroamisen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat niin suuret, että eroaminen on
valmisteltava perussopimuksen mukaisella aikataululla
ja riittävällä huolellisuudella. Mikäli Kärsämäen kunta
eroaa kuntayhtymän jäsenyydestä vastoin perussopimusta
1.6.2014 alkaen, niin Reisjärven kunta tulee harkitsemaan korvausvaatimuksen esittämistä sopimusrikkomuksen
johdosta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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VATTENFALL –PUITESOPIMUS
SOPIMUS VATTENFALL YMPÄRISTÖRAHASTA
KHALL § 157
Kja

Vattenfall ympäristörahaa koskevaan liitteen mukaiseen puitesopimukseen on tehty kuntien asian tiimoilta
Oulaisissa pidetyssä kokouksessa edellyttämät muutokset. Ympäristöhankkeiden toteuttamisesta laaditaan
erilliset yhteistyösopimukset, joissa hankkeiden osapuolet sitoutuvat lopullisesti niiden rahoittamiseen.
Puitesopimus on tarkoitus allekirjoittaa Oulaisissa
07.12.205 järjestettävässä tilaisuudessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan liitteen mukaisen puitesopimuksen Vattenfall ympäristörahasta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 24

7.12.2005 allekirjoitetun puitesopimuksen voimassaolo
päättyi 31.12.2013. Alkuperäisessä sopimuksessa on todettu, että ennen sopimuskauden päättymistä neuvotellaan uusi jatkosopimus. Sopimuksen seurantaryhmässä on
sovittu, että sopimusta jatketaan vuoden 2020 loppuun
asti.
Liitteenä 6 puitesopimus vuosille 2014-2020.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen
puitesopimuksen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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LAUSUNTO LAKI KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA ANNETUN LAIN ERÄIDEN
VELVOITTEIDEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA
KHALL § 25

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen
laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa
(169/2007, Paras-puitelaki) on säädetty perusterveydenhuollon
ja sosiaalihuollon järjestämisestä kuntien yhteistoimintaalueilla. Lain mukainen yhteistoimintavelvoite on voimassa
vuoden 2014 loppuun. Jotta olemassa olevaa kuntien yhteistoimintaa ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisten sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toiminnan käynnistymistä, sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiehdotus Paras-puitelain
mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden jatkamiseksi vuoden
2016 loppuun.
Lakiehdotus on tarkoitus liittää eduskunnalle annettavaan
hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaksi laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot ehdotuksesta laiksi
Paras-puitelain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta.
Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa
on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen esitysluonnokseen
liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella. Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan
huomioimaan esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan
eduskunnalle kevätistuntokaudella osana sote-esitystä ja lain
on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin 13.3.2014 mennessä.
Liitteenä 7 lausuntopyyntö ja sähköisen vastauksen yhteenveto.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteen 7 mukaisen lau-

sunnon sosiaali- ja terveysministeriölle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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TOIMISTONHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN JATKAMINEN
TOIMISTONHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN
Tekla § 24

Tekn. joht.

Vuoden 2010 alusta lukien kunnan ruokahuolto ja liikunta-alueiden hoito, tehtäviä rakennusvalvonnasta ja vesistöjen kunnostuksesta sekä kaukolämpö- ja jätevesilaskutukset ovat siirtyneet teknisen toimen vastattavaksi.
Samanaikaisesti kunnan rakennusmestari siirtyi 1.1.2010
alkaen osa-aikaiseksi.
Teknisen johtajan virkatehtävien määrä on lisääntynyt
huomattavasti.
Asioiden joustavan hoidon kannalta on tarkoituksenmukaista, että teknisen toimistonhoitajan toimi muutetaan
toimistonhoitajan viraksi.
Toimistonhoitajan virkatehtäviin kuuluu talous-, hallinto- ja henkilöstöasioita, palkkojen valmistelu ja
laskutustehtävät, teknisen toimen sijaisten ottaminen
lyhytaikaisiin työsuhteisiin, ruoka- ja siivoushuollon
laskujen hyväksyminen, taloyhtiöiden yhtiövuokralaskujen ja kunnan rakennusmestarin poissa ollessa tilapalveluyksikön kiinteistöjen lämmön, veden ja sähkökulutuslaskujen sekä jätelaskujen hyväksyminen, kaukolämpöja jätevesilaskutuksista vastaaminen, teknisen lautakunnan asioiden valmistelu, päätösten lähettäminen ja
aiemmat toimistonhoitajan tehtävät.
Tehtävät sisältävät virkavastuulla hoidettavia asioita,
josta syystä tehtävien hoitaminen edellyttää viranhaltijan asemaa.

Tekn.joht.

Ehdotus: Kunnanrakennusmestari Risto Hurmeen osaaikaisuus jatkuu toistaiseksi, vanhuuseläkkeelle siirtymisen virallinen aloituspäivä on 1.5.2013.
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kuntaan perustetaan määräaikainen toimistonhoitajan virka 1.5.2010 –
30.4.2013 väliseksi ajaksi, jonka sijoituspaikka on
tekninen toimi
Toimistonhoitaja Hilkka Ainasoja on antanut suostumuksensa määräaikaisen viran hoitoon.
Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin. Tekninen lautakunta esittää, että toimistonhoitajan palkkausta korjataan
työn vaativuuden mukaisessa suhteessa.
SN/PN

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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TOIMISTONHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN JATKAMINEN (jatkoa)
TOIMISTONHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN (jatkoa)
KHALL § 47
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto perustaa toimistonhoitajan määräaikaisen viran ajalle 1.5.2010–30.4.2013. Viran sijoituspaikka on
tekninen toimi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
MM/TK

VALT § 11

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
MS/TS

KHALL § 29
Tekn.joht.

Teknisessä toimistossa ovat käynnissä organisaatiotyöryhmän päättämä töiden uudelleenjärjestelyt. Tehtävien
pääpiirteinen jako on suunniteltu siten, että koko toimialan hallinto, suunnittelu, rahoitusjärjestelyt, investointien valmistelu sekä kaukolämpölaitos- ja viemärilaitos ovat teknisen johtajan välittömässä johdossa
sekä hän osallistuu kunnanjohtajan päättämässä laajuudessa kunnan edunvalvontaan; kunnan rakennusmestari
johtaa koko toimialan ylläpito- ja rakentamistoimintaa;
toimistonhoitaja vastaa toimialan toimistopalveluiden
lisäksi siivous- ja ruokahuollon järjestämisestä yhdessä siivous- ja ruokahuoltopäällikön kanssa. Tarkempi
organisointikaavioluonnos on liitteenä 3. Toimistonhoitajan määräaikaista virkaa olisi tarkoituksen mukaista
jatkaa 30.4.2014 saakka.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto jatkaa 1.5.2010 perustettua toimistonhoitajan
määräaikaista virkaa ajalle 1.5.2013–30.4.2014.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
MM/HK

VALT § 37

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
EJ/HK

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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TOIMISTONHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN JATKAMINEN (jatkoa)
KHALL §
Tekn. joht.

Teknisen toimen organisaatiotyön perusteella on toteutettu töiden uudelleenjärjestelyjä. Kunnan rakennusmestari Hurmeen jäätyä eläkkeelle valittiin hänelle seuraaja. Valittu henkilö ei ottanut virkaa vastaan. Virkaan valittiin varasijalta rakennusmestari Mika Tolppi.
Kaksi virkaa hakenutta valitti viran täyttämisestä. Valitusten käsittely valitusviranomaisessa on edelleen
kesken. Kaikkia teknisen toimen töiden uudelleen järjestelyjä ei ole voitu viedä loppuun valituksen keskeneräisyyden vuoksi. Toimistonhoitajan määräaikainen virka on mahdollistanut joustavat tehtäväjärjestelyt teknisessä toimessa. Tähän mennessä saatujen hyvien kokemusten perusteella on tarkoituksenmukaista jatkaa määräaikaista toimistonhoitajan virkaa edelleen kunnes
saadaan kunnan rakennusmestarin virantäytön valitusasia
päätökseen. Valitusten ratkettua voidaan suunnitella ja
toteuttaa täysmääräisesti kaikki muuttuneiden tehtävien
edellyttämät lopulliset virka- ja tehtäväjärjestelyt.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto jatkaa 1.5.2010 perustettua toimistonhoitajan
määräaikaista virkaa ajalle 1.5.2014–30.4.2015.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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Tekninen lautakunta
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RAVITSEMIS- JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN JATKAMINEN
RAVITSEMIS- JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN
Tekla § 25
Toim.hoit.

Tekn.joht

Vuoden 2010 alusta kunnan ruokahuolto siirtyi teknisen
toimen vastattavaksi.
Ruokahuollolla on neljä valmistuskeittiötä ja kaksi jakelukeittiötä. Terveyskeskuksen keittiöllä on emännän
virka.
Yläasteen keittiöllä on emännän toimessa Merja Luomanen, joka hoitaa myös siivoustyönohjaajan tehtäviä, joten asioiden joustavan hoidon kannalta on tarkoituksen
mukaista että emännän toimi muutetaan ravitsemis- ja
siivoustyönjohtajan viraksi.
Ravitsemis- ja siivoustyönjohtajan virkatehtäviin kuuluvat kunnan elintarvike- ja siivoustarvikehankintojen
kilpailuttaminen ja koulujen keittiöiden elintarvikehankinnat ja sijaisjärjestelyt sekä koulujen elintarvikelaskujen hyväksyminen.
Kunnan kiinteistöjen siivoustarvikkeiden hankinta, sisäinen laskutus ja siivousjärjestelyt sekä aiemmat
emännän ja siivoustyönohjaajan tehtävät.
Tehtävät sisältävät virkavastuulla hoidettavia asioita,
josta syystä tehtävien hoitaminen edellyttää viranhaltijan asemaa.
Tehtäväjako 50% emännän tehtäviä yläasteen keittiöllä,
25 % ruokahuollon ravitsemistyönjohtajan tehtäviä ja 25
% kunnan siivoustyönohjaajan tehtäviä.
Ehdotus: Teknisessä toimessa ruokahuolto- ja siivouspalvelut kuuluvat tilapalveluyksikön alaisuuteen. Tilapalveluyksiköstä vastaava kunnanrakennusmestari on
siirtynyt osa-aikaiseksi 1.1.2010 ja osa-aikaisuus jatkuu toistaiseksi, vanhuuseläkkeelle siirtymisen virallinen aloituspäivä on 1.5.2013.
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle
ja edelleen valtuustolle, että tekniseen toimeen perustetaan määräaikainen ravitsemis- ja siivoustyönjohtajan
virka 1.5.2010 – 30.4.2013 väliseksi ajaksi. Emäntäsiivoustyönohjaaja Merja Luomanen on antanut suostumuksensa määräaikaisen viran hoitoon.
Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin. Tekninen lautakunta esittää, että ravitsemis- ja siivoustyönjohtajan
palkkausta korjataan työn vaativuuden mukaisessa suhteessa.
SN/PN
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2014

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus

27.4.2010
4.5.2010
20.2.2013
28.2.2013
25.2.2014

87
29
47
59
50

Asianro

5
12
5
9
10

RAVITSEMIS- JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN JATKAMINEN (jatkoa)
RAVITSEMIS- JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN (jatkoa)
KHALL § 48
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto perustaa ravitsemis- ja siivoustyönjohtajan
määräaikaisen viran ajalle 1.5.2010–30.4.2013. Viran
sijoituspaikka on tekninen toimi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
MM/TK

VALT § 12

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
MS/TS

KHALL § 30
Tekn.joht.

Teknisessä toimistossa ovat käynnissä organisaatiotyöryhmän päättämä töiden uudelleenjärjestelyt. Tehtävien
pääpiirteinen jako on suunniteltu siten, että koko toimialan hallinto, suunnittelu, rahoitusjärjestelyt, investointien valmistelu sekä kaukolämpölaitos- ja viemärilaitos ovat teknisen johtajan välittömässä johdossa
sekä hän osallistuu kunnanjohtajan päättämässä laajuudessa kunnan edunvalvontaan; kunnan rakennusmestari
johtaa koko toimialan ylläpito- ja rakentamistoimintaa;
toimistonhoitaja vastaa toimialan toimistopalveluiden
lisäksi siivous- ja ruokahuollon järjestämisestä yhdessä siivous- ja ruokahuoltopäällikön kanssa. Tarkempi
organisointikaavioluonnos on liitteenä 3. Ravitsemisja siivoustyönjohtajan määräaikaistaa virkaa olisi tarkoituksen mukaista jatkaa 30.4.2014 saakka.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto jatkaa 1.5.2010 perustettua ravitsemis- ja
siivoustyönjohtajan määräaikaista virkaa ajalle
1.5.2013–30.4.2014.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
MM/HK

VALT § 38

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
EJ/HK

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2014

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

25.2.2014

51

Asianro

10

RAVITSEMIS- JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN JATKAMINEN (jatkoa)
KHALL § 26
Tekn. joht.

Teknisen toimen virka- ja tehtäväjärjestelyitä ei ole
voitu viedä päätökseen kunnanrakennusmestarin virantäytöstä jätettyjen valitusten johdosta.
Teknisessä toimessa on toteutettu jatkuvasti toiminnallisia muutoksi sekä ruokahuollossa että siivouksessa.
Kuntayhtymä Selänteen kanssa on meneillään siivousmitoitusten uusiminen, jota seurannee siivoojien uudelleensijoittelu teknisen toimen ja Selänteen kuntayhtymän kesken. Ravitsemus- ja siivoustyönjohtajan virka on
joustavoittanut, helpottanut ja nopeuttanut tehtävien
hoitoa. Tämä on ollut tärkeätä varsinkin viimeaikaisissa poikkeuksellisissa sivistystoimen ruokahuolto- ja
siivousjärjestelyissä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto jatkaa 1.5.2010 perustettua ravitsemis- ja
siivoustyönjohtajan määräaikaista virkaa ajalle
1.5.2014–30.4.2015.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2014

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

25.2.2014

52

Asianro

11

KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 28
Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 2-4
Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset):
- § 4-5
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 12-14
Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 4

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat
ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2014

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

25.2.2014

53

Asianro

12

ILMOITUSASIAT
KHALL § 29

Ppky Selänne
- kuntayhtymähallituksen kokouskutsu 27.2.14, 2/14
Jokilaaksojen pelastuslaitos
- johtokunnan kokouskutsu 21.2.13, 1/14
Keskipiste-Leader ry
- kirje 12.2.14, tiedoksi; Jaksolla 1.1.–31.12.2013 rahoitetut LEADER-hankkeet
Keski-Pohjanmaan liitto
- maakuntahallituksen kokouskutsu 17.2.14, 2/14

Kja

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2014

nro 19

LIITE 2

Lausuntopyyntö STM

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN
LUONNOKSESTA
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut
loppuraportin, jossa on todettu uudistuksen pääperiaatteet. Nämä periaatteet perustuvat pääministeri Kataisen
hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin.
Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä.
Lausuntopyyntö ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön Internet-osoitteesta:
http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot. Valmisteluryhmän laatimaa ehdotusta hallituksen esitykseksi on
täydennetty lisäämällä siihen sosiaali- ja terveysministeriössä virkamiesvalmisteluna laaditut yleisperustelujen jaksot
4–6 (mm. vaikutusarviointi) ja yksityiskohtaisten perustelujen jaksot 2–4 (mm. suhde perustuslakiin ja
säätämisjärjestys).
Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen
esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu
runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys
annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia
tullaan kuulemaan lain vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä
erityisvastuualueiden muodostamisesta.
Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin 13.3.2014 mennessä. Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai
ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat julkisia.
OHJEET
Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Vastauksia on
mahdollista muokata ennen kyselylomakkeen lähettämistä. Suurimpaan osaan kysymyksistä tulee valita yksi omaa
mielipidettä lähinnä oleva vastausvaihtoehto. Jokaista vastausta on mahdollista perustella. Osa kysymyksistä on
merkitty pakollisiksi.

Kyselyn voi tarvittaessa keskeyttää painamalla Keskeytä-painiketta ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Keskeytäpainiketta painettaessa kysely vie sinut automaattisesti sivulle, jossa on linkki jatkettavaan kyselyyn. Sivulla voit myös
lähettää linkin sähköpostiisi.
Viimeisen kysymyksen lopussa on Yhteenveto-painike, josta pääset tarkastelemaan laatimiasi vastauksia.
Yhteenvetosivulta pääset muokkaamaan (Muokkaa vastauksia -painike) ja tulostamaan (Tulosta-painike) kyselyn.
Vastauksien lähetys: Kun kyselyn vastaaminen on valmis, paina kyselylomakkeen yhteenvetosivun lopussa

olevaa Valmis-painiketta. Kun Valmis-painiketta on painettu, kyselyvastausta ei ole enää mahdollista täydentää tai
muokata.
Kyselylomakkeeseen voi vastata vain kerran.
Huomionarvoista on, että kyselyä ei ole mahdollista muokata kahden eri toimipisteen välillä. Mikäli samaa
muokattavaa sähköistä kyselylinkkiä muokataan kahdesta eri toimipisteestä samanaikaisesti, kyselyyn tallentuu
viimeisin versio. Tästä syystä kyselylinkkiä ei pidä jakaa eteenpäin. Lausuntopyynnön yhteydessä vastaajille
toimitetaan kyselystä myös tekstitiedostoversio lausuntopyynnön käsittelyn helpottamiseksi. Vastaajille on toimitettu
myös havainnollistava Power Point -esitys lakiesityksen keskeisistä sisällöistä. Toimielimen käsittelyssä voidaan
noudattaa esimerkiksi sellaista menettelyä, että kyselyvastausta työstetään tekstitiedostona ja tekstitiedostoon laaditut
vastaukset syötetään lopuksi sähköiseen kyselyyn. Vastausten työstämisen apuna voidaan käyttää myös hallituksen
esitystä koskevaa diaesitystä, joka löytyy Internetosoitteesta: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1447910&name=DLFE-28181.pdf.

Lisätietoja kyselystä antavat:
osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 02951 63338, etunimi.sukunimi@stm.fi
hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367, etunimi.sukunimi@stm.fi
neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, p. 02951 63342, etunimi.sukunimi@stm.fi
Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:
osastosihteeri Hang Pham, p. 02951 63569, etunimi.sukunimi@stm.fi
osastosihteeri Jaana Aho, p. 02951 63395, etunimi.sukunimi@stm.fi

TAUSTATIEDOT
1. Vastaajatahon virallinen nimi
Nimi
Reisjärven kunta

2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi
Nimi
Päivi Rossi
3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot
Nimi
Pekka Leppänen
Asema organisaatiossa
Kunnanjohtaja
Matkapuhelin
040 3008200
Sähköposti
pekka.leppanen@reisjarvi.fi

4. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä
Päivämäärä:
25.2.2014_______________

5. Onko vastaaja *
kunta
kuntayhtymä
valtion viranomainen
järjestö
ei mikään edellä mainituista

Toimielimen nimi
Kunnanhallitus

KYSYMYKSET
1 luku Yleiset säännökset

6. 5 §:ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on
toteutettava mahdollisuuksien mukaan lähellä asukkaita, mutta palveluja voidaan niiden saatavuuden
tai laadun turvaamisen niin edellyttäessä keskittää. Onko linjaus tarkoituksenmukainen?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

7. 6 §:ssä säädetään palvelujen kielestä. Turvaako lakiehdotus kielellisten oikeuksien toteutumisen riittävän
hyvin?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

8. Muita huomioita 1 luvun säännöksistä
Toiminnallisesti järkevin tapa perustaa sosiaali- ja terveysalueet on muodostaa ne nykyisistä sairaanhoitopiireistä.
Sairaanhoitopiireillä on jo olemassa erikoissairaanhoidon ja terveydenhuollon ja monin paikoin myös kehitysvammahuollon
osaaminen sekä tarvittavat kiinteistöt, laitteet ja henkilökunta

2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

9. 7 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueista sekä perustason alueista. Järjestämisvastuun jakautumisesta sosiaali- ja
terveysalueen sekä perustason alueen välillä säädetään tarkemmin 11 §:ssä. Pääsäännön mukaisesti sosiaali- ja
terveysalue vastaa kaikkien palvelujen järjestämisestä. Perustason alueella on kuitenkin rajoitettu palvelujen
järjestämisoikeus. Tulisiko kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen kuulua vain sosiaali- ja terveysalueen
järjestämisvastuulle?
Kyllä
________________________________
Ei
Perustason sekä sosiaali- ja terveysalueen välinen vastuunjako järjestämisvastuussa jää
esityksen luonnoksessa epäselväksi. Hallinnon tasojen takia käytännön toiminnassa tavoitteena olevat tehokkuus- ja
taloudellisuusvaatimukset ovat vaarassa jäädä toteutumatta.

Ei ota kantaa
________________________________

10. 8 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueiden sekä perustason alueiden muodostumisen yleisistä
edellytyksistä. Ovatko laissa määritellyt sosiaali- ja terveysalueiden yleiset edellytykset riittävän selkeitä?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

11. Ovatko laissa määritellyt perustason alueiden yleiset edellytykset riittävän selkeät?
Kyllä

________________________________
Ei
8 § 3 momentin määräys samaan työssäkäyntialueeseen kuulumisesta, yhdyskuntarakenteeltaan yhtenäisestä alueesta tai samasta
toiminnallisesta kokonaisuudesta eivät ole riittävän selkeitä ja se aiheuttaa tulkintavaikeuksia, koska eri puolilla maata olosuhteet
ovat erilaisia.
Ei ota kantaa
________________________________

12. 11 §:ssä säädetään järjestämisvastuun jakautumisesta sosiaali- ja terveysalueen sekä perustason alueen välillä.
Valitkaa seuraavista vastausvaihtoehdoista yksi, joka vastaa parhaiten näkemystänne.
Palvelujen jakautuminen esitetyn mukaisesti on tarkoituksenmukaista
Perustason alueen järjestämisvastuulla tulisi olla enemmän palveluja
________________________________
Perustason alueen järjestämisvastuulla tulisi olla vähemmän palveluja
________________________________
Joku muu, mikä
Perustason alueen toiminnallinen integraatio sosiaali- ja terveysalueen kanssa jää epäselväksi. Hoito- ja palveluketjujen
toiminnallinen kehittäminen ei välttämättä muutu nykytilanteesta ollenkaan.
13. 16 §:ssä säädetään erityisvastuualueiden tehtävistä. Tuleeko erityisvastuualueella olla kaikki säännöksessä luetellut tehtävät?
Kyllä
________________________________
Ei
Erityisvastuualueiden tehtävät ja hallinto ovat esityksen luonnoksessa toiminnallisesti ja hallinnollisesti epäselviä.
Erityisvastuualueiden kaavaillut tehtävät edellyttävät toimintojen yhteensovittamista laajasti.
Ei ota kantaa
________________________________

14. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ”Ei”, valitkaa seuraavista erityisvastuualueille säädetyistä tehtävistä ne, joita
erityisvastuualueilla ei mielestänne tulisi olla.

1) alueiden välisen yhteistyön varmistaminen
2) eri hallinnonalojen välisen yhteistyön ohjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon osalta
3) palvelujen tai muiden tehtävien keskittäminen
4) tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu ja yhteensovittaminen
5) työvoimatarpeen arviointi
6) ensihoidon ohjaaminen
7) tiedonhallinnan tehtävät
8) valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
9) kansallisen kehittämisohjelman toimeenpano
10) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät
11) hyvinvointi- ja terveysseurantatietojen analysointi ja hyödyntäminen
12) saamenkielisiin palveluihin liittyvät tehtävät (keskitetysti yhdellä ervalla)

15. Muita huomioita 2 luvun säännöksistä
13 §:n 2 momentin määräys, että sosiaali- ja terveysalue tai perustason alue voi sopia alueen kuntien kanssa palvelujen tuottamisesta,
herättää ihmetystä. Miten alueen kunnilla voi olla enää mahdollisuuksia tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, kun sosiaalija terveydenhuollon henkilökunta on siirtynyt sosiaali- ja terveysalueen tai perustason alueen palvelukseen?
14 §:n mukainen omavalvontaohjelma on uusi toiminnallinen käsite ja sen käytäntöön saattaminen vaatii ohjausta, selvittelyä ja
toiminnallista täytäntöönpanotyötä runsaasti. Mikä on omavalvontaohjelman rooli suhteessa normaaliin nykyisin käytössä olevaan
toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen ja arviointiin? Talousarviossa asetetaan tavoitteet ja toimintakertomuksessa
tavoitteiden asettaja selvittää niiden toteutumisen. Myös tarkastuslautakunta arvioi tavoitteiden toteutumista. Lisäksi Avi valvoo
toiminnan lainmukaisuutta. Omavalvontaohjelma olisi nelin- tai viisinkertaista toiminnan kehittämistä/tarkkailua/valvontaa.

3 luku Hallinto

16. 17 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveysalueen sekä perustason alueen hallinnosta. Pääsääntöisesti alueiden hallinto
järjestetään vastuukuntamallilla, joka poikkeaa nykyisin käytössä olevasta vastuukuntamallista. Onko järjestämislain
mukainen vastuukuntamalli selkeä?

Kyllä
________________________________

Ei
Kunnan, jonka palveluja vastuukunta järjestää, vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Vaikutusmahdollisuudet ovat
vähäisemmät kuin kuntayhtymänä hoidetussa sosiaali- ja terveysalueessa. Vastuukunnan organisaatiossa
toimivat edustajainkokous ja toimielin muistuttavat vastuukunnan sisällä olevaa kuntayhtymää ja eivätkä siten vähennä
hallinnollisia organisaatiotasoja. Vastuukuntamalli heikentää kunnallista demokratiaa ja kuntalaisten
osallistumista ja osallisuutta.
Ei ota kantaa
________________________________

17. 18 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon oikeudellisesta ja taloudellisesta vastuusta. Onko sosiaali- ja terveyspalveluje
järjestämisen oikeudellinen vastuutaho säännösten perusteella selkeä?
Kyllä
________________________________
Ei

Mahdollinen vastuukunnan ja toimielimen oikeudellisen ja taloudellisen vastuun todellinen jakaantuminen tullaan punnitsemaan vast
oikeuskäytännössä. Kunta on oikeushenkilö, mutta nykylainsäädännön mukaan yksittäinen toimielin (yhteislautakunta)
ei ole oikeushenkilö.
Ei ota kantaa
________________________________

18. 19 §:ssä säädetään edellytyksistä, joiden toteutuessa sosiaali- ja terveysalueeseen kuuluvat kunnat
voivat päättää alueen hallinnoimisesta kuntayhtymämallilla. Yksi edellytyksistä on, että kuntayhtymää
kannattaa vähintään puolet alueen kunnista, joiden asukasluku on vähintään 2/3 alueen
yhteenlasketusta asukasluvusta. Ovatko nämä suhdeluvut oikeita?
Kyllä
Ei; kuntien määrän tulisi olla isompi
Ei; yhteenlasketun asukasluvun tulisi olla isompi
Ei; kuntien määrän tulisi olla pienempi
Ei; yhteenlasketun asukasluvun tulisi olla pienempi
Ei mikään edellä olevista, koska
________________________________

19. Pitäisikö sote-alueeseen kuuluvilla kunnilla olla esitettyä vapaampi mahdollisuus sopia,
hallinnoidaanko aluetta vastuukuntamallilla vai kuntayhtymämallilla?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

20. 21 §:ssä säädetään vastuukuntamallin yhteistoimintasopimuksesta. Edustajainkokous hyväksyy
yhteistoimintasopimuksen. Kuinka yhteistoimintasopimuksesta tulisi päättää?
Kuntien yksimielisellä päätöksellä
Kuntien lukumäärän enemmistöllä
Asukasluvun enemmistöllä
Sekä kuntien lukumäärän että asukasluvun enemmistöllä
Jollain muulla tavalla, millä
________________________________

21. 22 §:ssä säädetään vastuukunnan yhteisestä toimielimestä. Kaikista kunnista ei välttämättä ole edustajaa
toimielimessä. Onko tarkoituksenmukaista, että lain mukaan kaikilla kunnilla ei tarvitse olla edustajaa toimielimessä?

Kyllä
________________________________
Ei
Rahoitusvastuu säilyy edelleen kunnilla, joten jokaisella peruskunnalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa
rahoitetun palvelun sisältöön.
Ei ota kantaa
________________________________

22. 23 §:ssä säädetään vastuukuntamallin toimielimen tehtävistä. Ovatko ne hyväksyttäviä?
Kyllä
Edellyttäen, että on hyväksytty vastuukuntamalli ja toimielimen perustaminen.
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

23. Onko hyväksyttävää, että vastuukuntamallissa toimielimen tilinpäätös tulee hyväksyä edustajainkokouksessa?
Kyllä

Toiminnan suunnittelu talousarviolla ja –suunnitelmalla ovat kunnallishallinnossa perustoimintamalleja, kuten myös
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen. Niissä selvitetään mm. tavoitteiden toteutuminen ja varojen käyttö. Ei olisi oikein,
ettei sosiaali- ja terveysalue laajan toimintavolyymin yksikkönä vastaisi ja raportoisi edustajainkokoukselle toiminnastaan
tilinpäätöksellä.
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

Erityisvastuualue
24. 31−40 §:ssä säädetään erityisvastuualueiden hallinnosta. Onko esitetty erityisvastuualueen hallinnon järjestäminen
mielestänne tarkoituksenmukainen?
Kyllä
________________________________
Ei
Erityisvastuualue vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sisällöllisesti laajimmista ja eniten erityisosaamista vaativista
tehtävistä. Erityisvastuualueen yhtymäkokouksessa ovat edustettuina kunnat, vaikka ne eivät välttämättä ole edustettuina
sosiaali- ja terveysalueen toimielimessä. Kunnilla tulee siten kuitenkin olla asiantuntemusta erityisen vaativista sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtävistä, vaikka ne eivät välttämättä ole mukana sosiaali- ja terveysalueen päätöksenteossa eli niillä ei
ole edustajaa toimielimessä. Voisi olla syytä selvittää yhden erityisvastuualueen perustamista koko maahan, jonka
päätöksenteossa olisivat edustettuina sosiaali- ja terveysalueet. Pahimmassa tapauksessa erityisvastuualueet ryhtyvät
järjestämään keskenään päällekkäisiä toimintoja ja kilpavarustautumaan, jolloin koko maan tasolla hukataan toiminnallisia
ja taloudellisia resursseja.
Ei ota kantaa
________________________________

25. 34 §:ssä säädetään erityisvastuualueen hallituksen kokoonpanosta. Onko hallituksen kokoonpano
tarkoituksenmukainen?
Kyllä
Edellyttäen, että erityisvastuualueen muu hallinto ja toiminta ovat tarkoituksenmukaisia..
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

26. 39 §:ssä säädetään erityisvastuualueen päätösvallasta. Onko hyväksyttävää, että
erityisvastuualueilla on suoraa päätösvaltaa sote- ja perustason alueiden päätösvaltaan kuuluvissa
asioissa?

Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

27. Muita huomioita 3 luvun säännöksistä
Kuntayhtymämalli sosiaali- ja terveysalueen hallintomallina tulee olla vaihtoehtoinen järjestämismalli vastuukuntamallille.
Perustason alueen sekä sosiaali- ja terveysalueen toiminnallinen integrointi vaatii täsmentämistä.

4 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

28. Huomioita 4 luvun säännöksistä
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5 luku Rahoitus
Järjestämislain 5 luvussa säädetään kuntien kustannustenjaosta perustason alueiden ja sosiaali- ja
terveysalueiden rahoittamiseksi. Perustason alueeseen sekä sosiaali- ja terveysalueeseen kuuluvat kunnat voivat
sopia alueiden rahoituksesta yhteistoimintasopimuksessa. Mikäli kunnat eivät sovi alueiden rahoituksesta,
perustuu alueiden rahoitus niin kutsuttuun kapitaatioperiaatteeseen. Lisäksi, mikäli sosiaali- ja terveysalueen
kunnat eivät toisin sovi, määräytyy perustason alueen asukkaiden käyttämien sosiaali- ja terveysalueen
järjestämien palvelujen maksuosuus palvelujen käytön perusteella. Valtionosuudet ohjautuvat jatkossakin
kunnille.

29. 47 §:ssä säädetään perustason alueen rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta. Onko
perustason alueen rahoitusperiaate selkeä?

Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

30. 48 §:ssä säädetään sote-alueen rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta. Sote-alueen rahoitus
koostuu sekä alueen kuntien että sote-alueeseen mahdollisesti kuuluvien perustason alueiden
maksuosuuksista. Onko sote-alueen rahoitus selkeä?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

31. 49 §:ssä säädetään erityisvastuualueen rahoituksesta ja kuntien välisestä kustannusten jaosta. Onko
ervan rahoitus selkeä?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

32. 50 §:ssä säädetään alijäämän kattamisvelvollisuudesta perustason alueella, sote-alueella ja
erityisvastuualueella. Onko säännös hyväksyttävä?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

33. Muita huomioita luvun 5 säännöksistä
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6 luku Valvonta

34. Huomioita 6 luvun säännöksistä
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7 luku Erinäiset säännökset

35. 70 §:ssä säädetään henkilön hoidon järjestämisestä hänen muuttaessa uuteen kotikuntaan. Nykyään kotikunnan
muuttuessa perhehoidon, laitoshoidon ja asumispalvelujen rahoitusvastuu säilyy entisellä kotikunnalla. Ehdotuksen mukaan
järjestämisvastuun siirtyessä myös rahoitusvastuu siirtyy uudelle kotikunnalle. Onko esityksen mukainen rahoitusvastuun
siirtyminen kotikunnan muuttuessa hyväksyttävää?

Kyllä
________________________________
Ei
Kotikunnan muutosta ei saa sallia ainakaan kehitysvammayksiköissä, invalidien palveluyksiköissä eikä
lastensuojelulain mukaisessa perhehoidossa. Pienissä kunnissa, joissa on
lastensuojelun sijoituksia hoitavia perhekoteja, kotipaikan muutos saattaa aiheuttaa kunnalle kohtuuttomia sosiaali- ja
terveydenhuollon muita menoja.
Ei ota kantaa
________________________________

36. 73 §:ssä säädetään asiakas- ja potilastietojen rekisterinpidosta. Pidättekö hyväksyttävänä, että
rekisterinpito määrätään sosiaali- ja terveysalueen vastuukunnan tehtäväksi myös perustason asiakas- ja
potilastietojen osalta?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

37. Muita huomioita 7 luvun säännöksistä
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta (voimaanpanolaki)

38. Voimaanpanolain 3 ja 4 §:ssä säädetään sote-alueen ja perustason alueen muodostamisesta. Onko väestökriteerien sitominen
vuoden 2013 loppuun hyväksyttävää?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

39. Onko alueista päättämisen aikataulu sopiva?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

40. 5 §:ssä säädetään Uudenmaan sosiaali- ja terveysalueesta. Onko säännös mielestänne hyväksyttävä?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

41. 13 §:ssä säädetään perustason alueen oikeudesta järjestää erikoissairaanhoidon palveluja. Onko säännöksen mukainen
lupamenettely tarkoituksenmukainen?
Kyllä
________________________________
Ei
Perustason alueen sekä sosiaali- ja terveysalueen toiminnallinen integrointi on lähtökohtaisesti haasteellista. Vaikeuskerrointa
lisää edelleen se, että perustason alueella on mahdollisuus hoitaa erikoissairaanhoidon tehtäviä.
Ei ota kantaa
________________________________

42. 14 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Ehdotukseen ei sisälly henkilöstön osalta määräaikaista siirtymäsuojaa. Onko
henkilöstön asemasta säädetty asianmukaisesti?
Kyllä
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________
43. 15 §:ssä on säädetty omaisuusjärjestelyistä. Onko linjaus hyväksyttävä?
Kyllä
________________________________
Ei
Lähtökohtaisesti paras vaihtoehto olisi tehdä nykyisistä sairaanhoitopiireistä kuntayhtymäpohjaisia sosiaali- ja terveysalueita,
jolloin vältyttäisiin omaisuudenhoitokuntayhtymiltä, jotka ovat yksi organisaatio lisää entisiin verratuina.
Ei ota kantaa
________________________________
44. Millaista muutostukea toivoisitte valtioneuvoston kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen tarjoavan?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

45. Muut kommentit hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
Kuntien päätösvalta vähenee olennaisesti esitetyissä perustason sekä sosiaali- ja terveysalueiden vastuukuntamallissa. Kysymyksessä
on merkittävä muutos nykyiseen kuntien perustuslain mukaiseen ja toiminnalliseen asemaan.
Sosiaali- ja terveysalueen ja perustason alueen muodostamisessa kuntayhtymän tulee olla samanarvoinen
organisointitapa vastuukunnan rinnalla. Kuntien tulee saada päättää enemmistöpäätöksellä perustason sekä sosiaali- ja terveysalueen
hallintomallista.
Sairaanhoitopiirien jääminen kiinteistöhallintaa hoitaviksi yksiköiksi on turhaa hallinnollista päällekkäisyyttä. Monella alueella
maassa on tehokkainta ja taloudellisinta tehdä sairaanhoitopiireistä sosiaali- ja terveysalueita.
Erityisvastuualueen toiminta ja asema sosiaali- ja terveysalueiden toiminnan koordinoijana jää epäselväksi ja koordinointitehtävä tulee
olla lähtökohtaisesti valtakunnallinen, koska esim. kilpavarustelua voi syntyä erityisvastuualueiden välille erityisesti Etelä-Suomessa.
Perustason alueen sekä sosiaali- ja terveysalueen välinen toiminnallinen integraatio jää lakiesityksessä hahmottumatta. Epäselvyyttä
toiminnallisessa integraatiossa lisää perustason alueiden mahdollisuus peruserikoissairaanhoidon tehtävien hoitamiseen
erityistapauksissa luvan varaisesti.
.

POPELY/44/07.02/2010

PUITESOPIMUS
1. Tämän sopimuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat osapuolet: Vattenfall Oy
(jäljempänä Vattenfall), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
(jäljempänä ELY -keskus), Alavieskan kunta, Haapajärven kaupunki, Haapaveden
kaupunki, Hailuodon kunta, Kalajoen kaupunki, Kärsämäen kunta, Merijärven kunta,
Nivalan kaupunki, Oulaisten kaupunki, Pyhäjoen kunta, Pyhäjärven kaupunki,
Raahen kaupunki, Reisjärven kunta, Siikajoen kunta, Siikalatvan kunta (lukuun
ottamatta entisen Kestilän kunnan aluetta). Edellä mainittuja kuntia tai kaupunkeja
kutsutaan jäljempänä yhdessä Kunniksi ja erikseen Kunnaksi. Kaikkia edellä
mainittuja osapuolia kutsutaan jäljempänä yhdessä Osapuoliksi ja erikseen
Osapuoleksi. Sopimuksen toteuttamiseen liittyvät muistiot lähetetään tiedoksi
Kainuun ELY -keskuksen kalaviranomaisen tehtävistä vastaavalle taholle.

2. Tämä sopimus on jatkoa 7.12.2005 allekirjoitetulle puitesopimukselle. Tällä
sopimuksella sovitaan Kuntien alueen vesistöjen ympäristöolojen (jäljempänä
”Ympäristöolot”) parantamisesta ja tätä koskevien toimenpiteiden rahoittamisesta.
Tämä sopimus koskee hankkeita, jotka eivät ole Vattenfallin tai sen kanssa samassa
konsernissa olevien yhtiöiden voimalaitosten säännöstelyn lupaehtojen velvoitteita.
Toimimalla tämän sopimuksen mukaisella tavalla Vattenfall täyttää 14.8.1998
päivätyn kirjeensä mukaisen, ns. ympäristörahaa (jäljempänä Ympäristöraha),
koskevan sitoumuksensa.

Toisaalta tällä sopimuksella tai kohdan 7 jatkosopimuksella ei ole tarkoitus muuttaa
edellisessä kappaleessa mainittua sitoumusta eikä sopia alueittaisista
rahoitusperiaatteista.

3. Osapuolet ilmaisevat pyrkimyksensä luoda edellytyksiä Ympäristöoloja parantavien
hankkeiden (jäljempänä Hankkeet) toteuttamiselle. Toteutukseen valittavien
yhteisten Hankkeiden rahoitusosuudet kutakin Hanketta kohden sekä Vattenfallin
rahoitusosuuksien enimmäismäärät yhteensä vuodessa ovat:

-

Vattenfall

10 – 50 % rahoitusosuus, keskimäärin 84 100 €/v (alv 0)

-

ELY -keskus

0 – 50 % rahoitusosuus

-

Kunnat yhteensä

10 – 50 % rahoitusosuus

4. ELY -keskuksen osallistuminen Hankkeiden kustannuksiin on mahdollista vain siinä
tapauksessa, että valtion vuosittaisessa talousarviossa tai mahdollisissa EU:n
rakennerahasto -ohjelmissa on Hankkeisiin sopivia määrärahoja. Hankkeiden
toteutukseen pyritään hankkimaan myös muuta lisärahoitusta. Mahdollisella
lisärahoituksella ei ole vaikutusta Osapuolten rahoitusosuuksiin ja -määriin.

5. Hankkeiden toteuttamisesta laaditaan erilliset yhteistyösopimukset, joissa Osapuolet
sitoutuvat lopullisesti Hankkeiden rahoittamiseen. Hankkeiden valinnassa perusteena
on vaikuttavuus Ympäristöolojen parantamisessa sekä Hankkeiden ylikunnallisuus ja
vaikuttavuus Kuntien koko alueella. Hankkeiden valinnassa pyritään ottamaan
huomioon myös Hankkeiden sijoittuminen tasapuolisesti eri Kuntien alueelle. Ellei
yhteistyösopimuyksia saada jonkin kalenterivuotena aikaan rittavästi, tasapuolisesti
ja kohdassa 3. mainittujen rahoitusosuuksien mukaisesti, Vattenfall harkintansa
mukaan joko täyttää itsenäisesti Ympäristörahaa koskevan sitoumuksensa tämän
kalenterivuoden osalta tai siirtää vastaavan summan käytettäväksi seuraavana
kalenterivuosina.

6. Hankkeiden toteuttamisen seurantaa varten perustetaan vähintään kerran vuodessa
kokoontuva seurantaryhmä. Kunnat valitsevat seurantaryhmään yhden jäsenen
kustakin neljästä seutukunnasta, Hailuodon edustuksen toteutuessa Raahen
seutukunnan kautta. Seurantaryhmään kuuluu lisäksi Vattenfallin edustaja.
Seurantaryhmän puheenjohtajuus kiertää vaihtuen kalenterivuosittain. Ryhmän
työskentelyyn voi osallistua ELY -keskuksen asiantuntijoita ja sen sihteerinä toimii
ELY -keskuksen edustaja. Kaikille Osapuolille yhteinen, Hankkeiden toteutumisesta
koskeva tarkastelutilaisuus pidetään lisäksi joka 3. vuosi. Osapuolien
tarkastelutilaisuuksien ja seurantaryhmän kokousten osallistujien kustannuksista
vastaavat se Osapuoli tai ne Osapuolet, jota kukin osallistuja edustaa.

7. Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sen.
Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy 31.12.2020. Ennen tämän sopimuksen
päättymistä neuvotellaan jatkosopimuksen tekemisestä Osapuolten välille.

8. Tämä sopimus on laadittu ja allekirjoitettu yhtenä (1) kappaleena. Allekirjoittamisten
jälkeen lähetetään kopiot kullekin Osapuolelle. Alkuperäistä allekirjoitettua
sopimusta säilytetään ELY -keskuksen arkistossa.

Helsingissä

päivänä

kuuta 2013

Vattenfall Oy

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Alavieskan kunta

Haapajärven kaupunki

Haapaveden kaupunki

Hailuodon kunta

Kalajoen kaupunki

Kärsämäen kunta

Merijärven kunta

Nivalan kaupunki

Oulaisten kaupunki

Pyhäjoen kunta

Pyhäjärven kaupunki

Raahen kaupunki

Reisjärven kunta

Siikajoen kunta

Siikalatvan kunta

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN
JATKAMISESTA
Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta.
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa (169/2007, Paras-puitelaki) on säädetty
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä kuntien yhteistoiminta-alueilla. Lain mukainen
yhteistoimintavelvoite on voimassa vuoden 2014 loppuun. Jotta olemassa olevaa kuntien
yhteistoimintaa ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisten sosiaali- ja
terveysalueiden ja perustason alueiden toiminnan käynnistymistä, sosiaali- ja terveysministeriössä on
valmistelut lakiehdotus Paras-puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden jatkamiseksi vuoden
2016 loppuun. Lakiehdotus on tarkoitus liittää eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä annettavaksi laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot
ehdotuksesta laiksi Paras-puitelain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta. Lausuntopyyntö
kokonaisuudessaan ja lakiesitys löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön Internet-osoitteesta:
http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot.
Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen
esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi
kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan esityksen viimeistelytyössä.
Lakiesitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella osana sote-esitystä ja lain on tarkoitus tulla
voimaan vuoden 2015 alusta lukien.
Lausunnot pyydetään antamaan torstaihin 13.3.2014 mennessä. Lausuntopyyntöön voi vastata
suomeksi tai ruotsiksi. Annetut vastaukset ovat julkisia.

OHJEET
Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava painikkeita. Vastauksia on mahdollista muokata ennen kyselylomakkeen lähettämistä. Suurimpaan
osaan kysymyksistä tulee valita yksi omaa mielipidettä lähinnä oleva vastausvaihtoehto. Jokaista
vastausta on mahdollista perustella. Osa kysymyksistä on merkitty pakollisiksi.
Kyselyn voi tarvittaessa keskeyttää painamalla Keskeytä-painiketta ja jatkaa vastaamista myöhemmin.
Keskeytä-painiketta painettaessa kysely vie sinut automaattisesti sivulle, jossa on linkki jatkettavaan
kyselyyn. Sivulla voit myös lähettää linkin sähköpostiisi.

Viimeisen kysymyksen lopussa on Yhteenveto-painike, josta pääset tarkastelemaan laatimiasi
vastauksia. Yhteenvetosivulta pääset muokkaamaan (Muokkaa vastauksia -painike) ja tulostamaan
(Tulosta-painike) kyselyn.
Vastauksien lähetys: Kun kyselyn vastaaminen on valmis, paina kyselylomakkeen yhteenvetosivun
lopussa olevaa Valmis-painiketta. Kun Valmis-painiketta on painettu, kyselyvastausta ei ole enää
mahdollista täydentää tai muokata.
Kyselylomakkeeseen voi vastata vain kerran.
Huomionarvoista on, että kyselyä ei ole mahdollista muokata kahden eri toimipisteen välillä. Mikäli
samaa muokattavaa sähköistä kyselylinkkiä muokataan kahdesta eri toimipisteestä samanaikaisesti,
kyselyyn tallentuu viimeisin versio. Tästä syystä kyselylinkkiä ei pidä jakaa eteenpäin.
Lisätietoja kyselystä antavat:
osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 02951 63338, etunimi.sukunimi@stm.fi
hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367, etunimi.sukunimi@stm.fi
neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, p. 02951 63342, etunimi.sukunimi@stm.fi
Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:
osastosihteeri Hang Pham, p. 02951 63569, etunimi.sukunimi@stm.fi
osastosihteeri Jaana Aho, p. 02951 63395, etunimi.sukunimi@stm.fi

TAUSTATIEDOT
1. Vastaajatahon virallinen nimi
Nimi
Reisjärven kunta
________________________________

2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi
Nimi
Päivi Rossi
________________________________

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Nimi
Pekka Leppänen
________________________________
Asema organisaatiossa
kunnanjohtaja
________________________________
Matkapuhelin
040 3008200
________________________________
Sähköposti
pekka.leppanen@reisjarvi.fi
________________________________

4. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä
Päivämäärä:
25.2.2014
________________________________

5. Onko vastaaja *
x kunta
kuntayhtymä
valtion viranomainen
järjestö
ei mikään edellä mainituista

Toimielimen nimi
Kunnanhallitus
________________________________

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden
voimassaolon jatkamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Yhteistoimintavelvoitteen jatkaminen
Tällä lailla jatketaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain
(169/2007) 5, 5 a ja 5 b §:n soveltamista sekä valtioneuvoston mainitun lain 15 §:n 2
momentin nojalla määräämien yhteistoimintavelvoitteiden voimassaoloa vuoden
2016 loppuun. Kunnan ei kuitenkaan tarvitse siirtää yhteistoiminta-alueen
hoidettavaksi sellaisia tehtäviä, jotka se on hoitanut tämän lain voimaan tullessa.
Lisäksi tällä lailla jatketaan valtioneuvoston 15 §:n 2 momentissa tarkoitettua
toimivaltaa vuoden 2016 loppuun.
2§
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
6. Lailla säädetään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden
voimassaolon jatkamisesta. Onko linjaus hyväksyttävä?
Kyllä
x
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

7. Ehdotusten perusteella yhteistoiminta-alueelle ei tarvitse siirtää sosiaalihuollon tehtäviä, joita
kunta hoitaa vuoden 2014 lopussa. Onko linjaus hyväksyttävä?
Kyllä
x
________________________________
Ei
________________________________
Ei ota kantaa
________________________________

8. Muita huomioita lain säännöksistä
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

