REISJÄRVEN KUNTA

ASIALISTA

KUNNANHALLITUS 3/2014
Aika:
Paikka:

Tiistai 18.3.2014 klo 18.00–20.05
Kunnantalo, kokoushuone 2

Läsnä:

Nyman Teuvo, pja
Muuttola Markus, 1. vpja
Kinnunen Helena, 2. vpja
Järvelä Eila, j
Kinnunen Irma, j
Mäntypuro Kauko, j
Tikkanen Timo, j
Halonen Jyrki, valtuuston pja
Ruotsalainen Hanne , valtuuston 1. vpja
Kokkoniemi Tapio, valtuuston 2. vpja
Leppänen Pekka, kunnanjohtaja
Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat: Timo Tikkanen ja Helena Kinnunen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: perjantai 21.3.2014

Sisällys
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2013 KÄYTTöTALOUSOSAN KOHTAAN C633
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE ................................................................................................ 2
PELTOLAN KIINTEISTÖLLÄ OLEVAN RAKENNUKSEN HÄVITTÄMINEN ....................................................... 3
VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2014
EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN ...................................................................................................... 4
LAUSUNNON ANTAMINEN OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE JARMO KOKKONIEMEN VALITUKSEN
JOHDOSTA ................................................................................................................................................. 6
REISJÄRVEN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON KESÄAJAN KIINNIPITO VUONNA 2014 ................... 9
KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT .............................................................................. 10
ILMOITUSASIAT ....................................................................................................................................... 11

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

18.3.2014

57

Asianro

1

LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2013 KÄYTTöTALOUSOSAN KOHTAAN C633 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE
KHALL § 30
Hallintosiht.

Vuoden 2013 käyttötalousosassa Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteen C633 nettomenoksi on budjetoitu 11.980.000 euroa. Valtuusto on päätöksellään 27.11.2013 § 91 myöntänyt
ko. menokohdalle 343.000 euron lisämäärärahan tehden uudeksi budjetiksi 12.323.000 euroa. Selännepalveluiden kokonaismeno on ollut alla olevan laskelman mukaisesti
12.773.576 euroa, joten lisämäärärahan tarve on 451.000
euroa.

Selännepalvelut C633, 31.12.2013:

budjetti

toteutunut

erotus €

-428 000 €
-1 745 000 €
-1 942 000 €
-3 113 000 €
-4 873 000 €
-222 000 €

-311 039 €
-1 676 994 €
-2 011 571 €
-3 563 367 €
-5 009 699 €
-200 907 €

116 961 €
68 006 €
-69 571 €
-450 367 €
-136 699 €
21 093 €

-12 323 000 €

-12 773 576 €

-450 576 €

alitus/- ylitys
Hallinto, toimisto ja tukipalvelut
Lasten ja perheiden palvelut
Psykososiaaliset palvelut
Hoito- ja vanhustyön palvelut
Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut
Ympäristö- ja rakennusvalvonta
YHTEENSÄ

Ppky Selänteen budjetin ylityksen 197.350 e lisäksi Selännepalveluiden menokohta C633 sisältää suoraan kunnan kirjanpitoon kirjattuja sisäisiä tuloja hallinto, toimisto ja
tukipalveluihin n. 94.600 euroa, kesätyöntekijöiden palkkoja n. 5.600 euroa, muita kuluja n. 2.000 euroa ja eläkemenoperusteisia maksuja n. 340.000 euroa eli yhteensä n.
253.000 euroa. Laskelma linjoittain alla.
Ppky Selänne
alitus/-ylitys

alitus/ -ylitys
yhteensä

Ympäristö- ja rakennusvalvonta

22 336 €
120 542 €
-3 769 €
-228 327 €
-131 281 €
23 149 €

94 626 €
-52 536 €
-65 802 €
-222 039 €
-5 418 €
-2 056 €

116 961 €
68 006 €
-69 571 €
-450 367 €
-136 699 €
21 093 €

YHTEENSÄ

-197 350 €

-253 226 €

-450 576 €

Hallinto, toimisto ja tukipalvelut
Lasten ja perheiden palvelut
Psykososiaaliset palvelut
Hoito- ja vanhustyön palvelut
Terveyden ja sairaanhoidon avopalvelut

Kja

kunnan kirjanpitoon kirjatut

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan
kohtaan C633 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 451.000 euron
lisämäärärahan. Lisämääräraha katetaan lainanotolla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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PELTOLAN KIINTEISTÖLLÄ OLEVAN RAKENNUKSEN HÄVITTÄMINEN
KHALL § 31
Kja

Kiinteistöllä Peltola RN:o 7:62 oleva rakennus on niin
huonokuntoinen ja näkyvällä paikalla, että on tarkoituksenmukaista hävittää rakennus purkamalla, koska sen
polttaminen ei sen sijainnin vuoksi ole mahdollista.
Tarvittavat viranomaisluvat purkamiselle on hankittu.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että teknisen toimen
harkitsemalla tavalla ja ajankohtana esittelytekstissä
mainittu rakennus puretaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN
KHALL § 32
Toimistosiht.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä
ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta
varten vaalilautakunta ja laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta. Kunnassa on yksi äänestysalue; Reisjärvi 001. Laitosäänestyspaikat ovat terveyskeskuksen vuodeosastolla,
palvelukeskus Honkalinnassa ja Palvelukoti Rantaniemessä. Vaalit toimitetaan 25.5.2014 ja ennakkoäänestyksen
ajanjakso on kotimaassa 14.–20.5.2014.
Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten
sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Vaaleissa ehdokkaana oleva
henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten
että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa ao. vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin asettaneita
puolueita. Vaalikelpoisuus määräytyy kuntalain 33 ja 36
§:n mukaan. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä
kumpiakin vähintään 40 %. Vaalitoimikuntaan voidaan valita jäseniksi ja varajäseniksi myös vaalilautakuntaan
valittavia henkilöitä. Tehtävät näissä vaaliviranomaisissa eivät mene päällekkäin.
Oulun vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita rekisteröityjä puolueita olivat:
Suomen Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Vasemmistoliitto r.p., Vihreä liitto r.p., Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p., Kansallinen Kokoomus r.p., Suomen Kristillisdemokraatit (KD), Köyhien Asialla r.p.,
Itsenäisyyspuolue rp, Kommunistinen Työväenpuolue Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p., Suomen Kommunistinen Puolue r.p., Piraattipuolue r.p., Vapauspuolue
(VP)- Suomen tulevaisuus r.p., Muutos 2011 r.p., Svenska Folkpartiet r.p., Suomen Työväenpuolue STP r.p.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN (jatkoa)
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten:
Reisjärven 001 vaalilautakunnan
- puheenjohtajan
- varapuheenjohtajan
- kolme jäsentä
- seitsemän varajäsentä ja päättää heidän sijaantulojärjestyksen
Vaalitoimikunnan
- puheenjohtajan
- varapuheenjohtajan
- yhden jäsenen
- viisi varajäsentä ja päättää heidän sijaantulojärjestyksen

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten vaalilautakunnan
ja vaalitoimikunnan seuraavasti:

Reisjärvi 001
varsinaiset jäsenet
Reijo Alakoski, pja
Raija Aalto, vpja
Juhani Lehto
Sirpa Myllylä
Heikki Jylkkä

varajäsenet
I Johannes Mattila
II Anja Muuttola
III Osmo Reinikainen
IV Tuija Niemi
V Elena Kangasoja
VI Reijo Honkaperä
VII Mikko Suontakanen

Vaalitoimikunta
varsinaiset jäsenet
Tapio Järvenpää, pja
Marja-Leena Puurula, vpja
Esko Kirmanen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

varajäsenet
I Päivi Autio
II Kauko Mäntypuro
III Veikko Aho
IV Eeva Änäkkälä
V Kauko Niemi

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LAUSUNNON ANTAMINEN OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE JARMO KOKKONIEMEN VALITUKSEN
JOHDOSTA
KHALL § 33
Kja

Oulun hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Jarmo Kokkoniemen valtuuston päätöksestä 99/2013 tekemän liitteen 1
mukaisen valituksen johdosta.
Reisjärven kunnan hallintosäännön 56 §:n 4 kohdan mukaan kunnanhallitus antaa lausunnon valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus lausuu Kokkoniemen valituksen
johdosta seuraavaa valituksessa esitettyjen perusteluiden mukaisessa järjestyksessä:
Kohta 1.
Valtuuston päätös on, laki yksityisistä teistä, § 26 ja
80 vastainen.
Laissa yksityisistä teistä säädetään tieosakkaan tai
tiekunnan oikeuksista ja velvollisuuksista. Missään
kohtaa laissa ei millään tavalla oteta kantaa kuntien
jakamiin avustuksiin, eikä voidakaan ottaa. Tieavustuksien jakaminen ei ole kuntien lakisääteinen tehtävä,
vaan perustuu kuntien vapaaseen harkintaan, joten niiden jakaminen ja perusteet ovat täysin kunnan päätettävissä. Velvoite tieosakkaiden/tiekuntien syrjimättömään
ja tasapuoliseen kohteluun tulee ihan muun lainsäädännön kautta ja koskee tietysti myös tieavustusten jakamista.

Kohta 2.
Päätös ei ole tasapuolinen tiekuntia kohtaan, kun kaikilla avustusta saavilla tiekunnilla ei ole metsästykseen soveltuvaa metsästysmaata (metsää) tieverkon vaikutuspiirissä. Kunnan avustuksen ehtona on ollut pysyvä
asutus. Avustuksen tarkoitus on ollut avustaa pysyvää
asutusta ja elinkeinotoimintaa eikä harrastustoiminnan
autoliikennettä.
Se, onko tiekunnilla metsästykseen soveltuvaa metsästysmaata vai ei, on epäolennaista. Sillä ei ole merkitystä valtuuston talousarviopäätöksen soveltamisen kannalta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LAUSUNNON ANTAMINEN OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE JARMO KOKKONIEMEN VALITUKSEN
JOHDOSTA (jatkoa)
Kohta 3.
Kortelammintiekunnan vaikutuspiirissä toimii kaksi metsästysseuraa, joista tulee yli tuhat tienkäyttäjää
(Reisjärven Eräveljet n. 700 + vieraskortit ja MS Repo
n. 250 + vieraskortit), seurojen jäseninä ja vieraskortin ostaneina metsästäjinä. Tällainen käyttäjäjoukko ei
voi olla tiekunnan kannalta vähäinen. Metsästyksen aiheuttama liikenne on merkittävää ja aiheuttaa osakkaille kunnossapitokustannusten lisääntymisen. Huomattava
osa metsästysseurojen jäsenistä ei ole reisjärvisiä.
Tiekunnan osakkaista on 136, joista suuri on ei metsästä ollenkaan.
Yksittäistapauksissa teknisen lautakunnan alainen tiejaos ratkaisee, onko kysymys valtuuston päätöksen mukaisesta normaalikäytöstä/virkistyskäytöstä. Tiejaoksen
päätöksestä voi luonnollisesti vaatia oikaisua/valittaa
edelleen, joten minkään osapuolen lailliset oikeudet
eivät valtuuston päätöksen vuoksi vaarannu.

Kohta 4.
Samoin esim. järjestetty kaupallinen marjanpoiminta voi
aiheuttaa yksityisteille merkittävän rasituksen. Käyttömaksu on myös silloin paikallaan.
Valtuuston päätöksessä puhutaan virkistyskäytöstä. Sitä
kaupallinen marjanpoiminta tuskin on. Rajanvedon tässäkin asiassa tekee teknisen lautakunnan alainen tiejaos.

Kohta 5.
Kunnan avustuksen ehtona, kielto käyttömaksujen perimisestä, on valtuuston päätöksen vuoksi kohtuuton esim.
Kortelammintien kohdalla.
Tähän kohtaan on jo vastattu kohdassa 3.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LAUSUNNON ANTAMINEN OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE JARMO KOKKONIEMEN VALITUKSEN
JOHDOSTA (jatkoa)
Kohta 6.
Missään ei ole määritelty tarkemmin mitä ”tien normaalikäyttö” tarkoittaa.
Valtuuston talousarviopäätöksessä on riittävän selkeästi määritelty ”tien normaalikäyttö”, johon avustuksia
jakava teknisen lautakunnan alainen tiejaos voi päätöksensä perustaa.

Puheenjohtajan avattua keskustelun Markus Muuttola ehdotti Jarmo Kokkoniemen kunnallisvalituksen hyväksymistä tai vaihtoehtoisesti kunnanvaltuuston päätöksen § 99
Reisjärven kunnan talousarvion vuodelle 2014 ja suunnitelman 2015–2016, kohta talousarvion perustelut, kappale tiejaoston tehtävät, muutettavaksi seuraavasti:
" Ne tiehoitokunnat, jotka saavat kunnan avustusta teiden kesäkunnossapitoon ja talviauraukseen, eivät saa
periä käyttömaksuja tien normaalikäytöstä jokamiehenoikeuksien mukaisilta virkistyskäyttäjiltä".
Ehdotusta ei kannatettu.

Päätös: Hyväksyttiin.
Merkitään, että Markus Muuttola jätti eriävän mielipiteen kirjattavaksi pöytäkirjaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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REISJÄRVEN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTON KESÄAJAN KIINNIPITO VUONNA 2014
KHALL § 35
Kja

Valtuusto keskusteli Reisjärven terveyskeskuksen vuodeosaston kesäajan kiinnipidosta vuonna 2014 PPKY Selänteen talousarvion hyväksymisen yhteydessä joulukuussa
2013. Tuolloin asiasta ei kuitenkaan päätetty, vaan
päätöksenteko siirrettiin alkuvuoteen 2014, jotta joulun ajan kiinnipidon vaikutuksista ja säästöistä olisi
tietoa.
Asiaa käsiteltiin valtuuston iltakoulussa 26.2.2014,
jossa PPKY Selänteen yhtymäjohtaja Johanna Kiiskilä oli
selvittämässä asiaa iltakouluun osallistuneille niin
joulunajan kiinnipidon vaikutuksista kuin arvioiduista
vaikutuksista kesäajan kiinnipidon osalta. Kiiskilän
mukaan joulunajan kustannussäästöt olivat yhteensä noin
25.300 € ja arvioitu kesäajan kustannussäästö yhteensä
noin 39.200 € (jos heinäkuussa kiinni 4 viikkoa).
Iltakoulussa asiasta päätettiin suorittaa suuntaa antava äänestys, jossa kiinnipitoa kannatti 11 ja vastusti
7 läsnäolevista valtuutetuista.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
Reisjärven terveyskeskuksen vuodeosaston ja lääkärin
vastaanoton kesäajan kiinnipitoa ei toteuteta vuonna
2014.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että kuntayhtymäjohtaja Johanna Kiiskilä oli
asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana
klo 18.25–19.35.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 36
Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 5
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 16–19
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
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 37

Ppky Selänne
- ympäristölautakunnan kokouskutsu 18.3.14, 1/14
- kuntayhtymähallituksen kokousptk 27.2.14, 2/14
Keski-Pohjanmaan liitto
- maakuntahallituksen kokouskutsu 17.3.14, 3/14
Keskipiste-Leader ry
- Leader-tuen kuntaosuus, Haapaveden-Siikalatvan seudun
kuntayhtymä, Oppia perinteistä – The Traditional
Craft Skills Project, 190,25 e
- Leader-tuen kuntaosuus, Haapaveden-Siikalatvan seudun
kuntayhtymä, Siikajoen melontareitti ja kalapaikat,
49,79 e

Kja

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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