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PPKY SELÄNTEEN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSET
KHALL § 86

Kuntalain 76 §:n mukaan kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä, tehtävä annetaan toisen
kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta
taikka että tehtävän hoitaa kuntayhtymä. Pykälän tulkinnassa mainitaan myös osajäsenyyden mahdollisuuskuntayhtymässä kunhan siitä sopimuksella sovitaan ja määrätään osallistumisesta kuntayhtymän toimielimien päätöksentekoon.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkunnat ovat sopineet yhteistoiminnasta allekirjoitetulla perussopimuksella, jolla kuntayhtymä perustettiin ja se aloitti
toimintansa 1.1.2010. Perussopimus on laadittu Kuntalain 78 §:n mukaisesti ja on kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksymä. Perussopimuksessa ei ole mainintaa
eikä määrittelyä kuntayhtymän osajäsenyydestä.
Kuntalain 79 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa
jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.
Kärsämäen kunta on ilmoittanut eroavansa peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä 1.1.2015 alkaen ja eroamisprosessia ollaan valmistelemassa perussopimuksen mukaisesti. Valmistelussa on esiin noussut mahdollinen osajäsenyys-järjestely sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden että talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden osalta. Myös muita perussopimuksessa huomioitavia
asioita on syytä muuttaa perussopimukseen jo tässä vaiheessa.
Kuntayhtymän yhtymähallitus esittää jäsenkuntien valtuustoille, että Ppky Selänteen perussopimukseen tehdään seuraavat muutokset 1.1.2015 alkaen:
1) Pykälä 2 §
Muutetaan teksti seuraavasti:
Haapajärven kaupunki, Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta.
2) Pykälä 3 §
Lisätään seuraava teksti 3 momentiksi:
Kunta voi kuulua kuntayhtymään osajäsenenä. Erillisellä osajäsenyyssopimuksella määrätään tehtävät,
kustannusten jako ja päätösvalta toimielimissä.
3) Pykälä 4 §
Lisätään seuraava teksti 2 momentiksi:
Osajäsenyysjärjestelyiden mukaiset palvelut määritellään palvelutasosuunnitelmassa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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PPKY SELÄNTEEN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSET (jatkoa)
4) Pykälä 6 §
Lisätään seuraava teksti 3 momentiksi:
Jos kunta on osajäsenenä jonkin tehtävän osalta, on
kunnalla oikeus asettaa edustajansa ja ottaa osaa
päätöksentekoon vain niiden tehtävien osalta, kuin
osajäsenyydestä on sovittu.
5) Pykälä 7 §
Muutetaan 1 momentti seuraavasti:
Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu 9 jäsentä.
Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen....
Muutetaan 2 momentti seuraavasti:
Haapajärven kaupunki valitsee yhtymähallitukseen 4
jäsentä, Pyhäjärven kaupunki 3 jäsentä ja Reisjärven
kunta 2 jäsentä. Osajäsenenä olevan kunnan edustajat
ovat oikeutettuja läsnäoloon ja päätöksentekoon vain
niiden tehtävien osalta, kuin osajäsenyydestä on sovittu.
6) Pykälä 9 §
Muutetaan 1 momentti seuraavasti:
Kuntayhtymällä on ympäristölautakunta, jossa on 2
jäsentä kustakin jäsen- tai osajäsenkunnasta ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus...
7) Pykälä 12 §
Muutetaan 1 momenttia seuraavasti:
Tarkastuslautakuntaan jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa jäsenistä neljänvuoden toimikaudeksi
kaksi jäsentä kustakin jäsenkunnasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet tasa-arvolain mukaisesti
niin, että kokoonpano....
8) Pykälä 13 §
Lisätään 1 momentiin seuraava teksti:
Osajäsenyyden mukaisesta peruspääomaosuudesta sovitaan erikseen osajäsenyyssopimuksella.
9) Pykälä 15 §
Lisätään 4 momenttiin seuraava teksti:
Osajäsenyysjärjestelyiden mukaisien tehtävien ja
palveluidenkustannuksista ja maksuosuuksista sovitaan erikseen osajäsenyyssopimuksella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PPKY SELÄNTEEN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSET (jatkoa)
10)Pykälä 23 §
Muutetaan 1 momentin tekstiä seuraavasti:
Jäsenkunnan tai osajäsenyyskunnan, joka haluaa erota
kuntayhtymästä, on ilmoitettava...
Liitteenä 1 luonnos päivitetystä perussopimuksesta.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto hyväksyy Ppky Selänteen perussopimuksen muutokset 1.1.2015 lukien kuntayhtymähallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ERON MYÖNTÄMINEN PAULIINA PYLVÄNÄISELLE VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
2013-2016
KHALL § 87
Hallintosiht.

Pauliina Pylvänäinen on pyytänyt eroa paikkakunnalta
muutos takia vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä
27.10.2014 alkaen.
Kuntalain 33 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta
on. Kuntalain 37 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittavana luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi
päättyneeksi.
Valtuusto on päätöksellään 29.1.2013 § 14 valinnut vapaa-aikalautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Kokkoniemi Tarja
Vedenpää Antti
Parkkila Kimmo
Haikola Piia
Pesola Paavo
Niskakoski Marja-Leena
Suontakanen Mikko

Kja

Varajäsen
Niskakoski Antti
Paloranta Pentti
Reinikainen Anne
Pylvänäinen Pauliina
Paalavuo Eija
Niskakoski Jari
Hirvinen Tiina

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto
1. toteaa Pauliina Pylvänäisen luottamustoimen päättyneeksi
2. valitsee vapaa-aikalautakuntaan Piia Haikolan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013–2016

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ERON MYÖNTÄMINEN HELENA KINNUSELLE KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN
JÄSENEN SEKÄ HALLITUKSEN 2. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI
TOIMIKAUDEKSI 2013-2014
KHALL § 88
Hallintosiht.

Valtuusto on kokouksessaan 7.10.2014 § 38 valinnut
Helena Kinnusen valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi.
Kinnunen on jättänyt liitteen 2 mukaisen eroanomuksen
kunnanhallituksen jäsenyydestä. Hän on toiminut myös
kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtajana.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto
1. myöntää Helena Kinnuselle eron kunnanhallituksen jäsenyydestä
2. valitsee kunnanhallituksen jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2013–2014
3. valitsee kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013–2014
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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MUUTOS TILINTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ / TIEDOKSIANTO
Tark.ltk 6 §

Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Reisjärven kunnan tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2013 – 2017. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut Oulun
HTM&JHTT-Tarkastus Oy:n nimeämänä JHTT, HTM Pentti Malinen. Pentti Malinen on esittänyt toiveensa siirtyä
vaiheittain eläkkeelle ja vähentää jatkossa tilintarkastuksia. Tarjouspyyntömenettelyn mukaisesti olennaisista organisaatiomuutoksista on ilmoitettava sopimusosapuolille. Tämän mukaisesti tilintarkastusyhtiö
ilmoittaa tarkastuslautakunnalle tiedoksi, että
29.10.2014 alkaen Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy:n (jatkossa Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy) vastuullisena
tilintarkastajana Reisjärven kunnan tilintarkastuksessa
toimii JHTT, KHT, KTM Marko Paasovaara ja vastuullisen
tilintarkastajan varahenkilönä JHTT, HTM Pentti Malinen. Muilta osin tilintarkastuksen toimeksiantosopimus
ja tilintarkastustiimi säilyy nykyisenä. Tarkastuslautakunnan jäsenille jaetaan kokouksessa asiaan liittyvä
yhtiön osakekauppaa koskeva tiedote.

Pja

Päätösehdotus: Lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin saattaa tiedoksi kunnanhallitukselle.

KHALL § 89
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja
antaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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PEKKA HOSION ANOMUS RAKENTAMISAJAN PIDENTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLE SUSI 303-5
RN:O 11:123
KHALL § 90
Hallintosiht.

Pekka Hosio on liitteen 3 mukaisella kauppakirjalla
16.8.2012 ostanut Susisaaren asemakaava-alueen tilan
Susi 303-5 RN:o 11:123.
Ote kauppakirjan ehdosta 10:
” Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen, joka on vähintään 60 % kaavanmukaisesta rakennus-oikeudesta, kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksytyn käyttöönottokatselmuksen.
Myyjä voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettuja rakennusaikoja…”
Ote kauppakirjan ehdosta 11:
” Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle
sopimussakkona 10 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta,
kunnes velvoite on täytetty…”
Kaupan ehtojen rakentamisvelvoite täyttyy 16.8.2015.
Ostaja on liitteen 4 (4.11.2014) mukaisella kirjeellään
anonut rakentamisajan pidentämistä kesän 2016 loppuun
saakka.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Pekka Hosiolle kiinteistöön Susi 303-5 Rn:o 11:123 pidennetyn rakentamisajan
siten, että kauppakirjan ehto nro 10 tulee täyttää
30.9.2016 mennessä. Samalla kunnanhallitus vapauttaa
Pekka Hosion kauppakirjan ehdon nro 11 mukaisesta sopimussakosta 16.8.2015 täyttyvän rakentamisvelvollisuuden
osalta.
Mikäli ostaja ei täytä kauppakirjan ehdon nro 11 mukaista rakentamisvelvoitetta 30.9.2016 mennessä, ostaja on
velvollinen suorittamaan myyjälle kauppakirjan ehdon nro
11 mukaisen sopimussakon alkuperäisen pidentämättömän
rakentamisajan mukaisesti eli 16.8.2015 lukien.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KIRPPUTORITOIMINTAAN
KHALL § 91
Hallintosiht.

Pentti Vuorenmaa on toimittanut kunnanhallitukselle
liitteen 5 mukaisen kirjeen (28.10.2014) kirpputoritoimintaa pitävien yhdistysten puolesta. Kirjeessä yhdistykset esittävät, että kunta tukisi kirpputoritoimintaa
200 €/kk vuonna 2015.
Kunta on avustanut kirpputoritoimintaa ylläpitäviä yhdistyksiä toiminnan siirryttyä Viola-hallista Kauko
Ahavan kiinteistöön. Vuonna 2005 avustus oli 250 euroa/kk ja vuosina 2006–2014 avustus on ollut 200 euroa/kk.
Selvitys kunnan maksaman avustuksen käytöstä vuodelta
2014 on tehty.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus avustaa kirpputoritoimintaa ylläpitäviä yhdistyksiä edelleen 1.1.2015 alkaen 200 €/kk
vuoden 2015 loppuun asti. Tällöin tarkistetaan avustuksen jatkotarve. Avustus maksetaan kuukausittain yhdistysten ilmoittamalle yhteiselle tilille. Kunnalle on
pyydettäessä esitettävä kirpputoritoimintaa ylläpitävien yhdistysten toimintaa kuvaavia asiakirjoja kuten tiliotteita tai tilinpäätöksiä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN 20152017 LUONNOKSESTA
KHALL § 92

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää liitteen 6 mukaisella
kirjeellään 22.9.14 jäsenkuntien lausuntoa liiton talous- ja toimintasuunnitelman luonnoksesta vuosille 201517.
Talous- ja toimintasuunnitelman rakenne noudattaa vuonna 2014 käyttöönotettua toimintamallia, joka perustuu
liiton ydinprosesseihin: Tulevaisuus, Maakuntaohjelma,
Maakuntakaava ja Aluekehitysrahoitus. Tavoitteen on
johdettu maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta. Talousja toimintasuunnitelma on toimitettu sähköpostitse kunnanhallituksen jäsenille.
Liitteenä 7 Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry:n lausunto.

Kja

Ehdotus: Lausunnossaan kunnanhallitus yhtyy NivalaHaapajärven seutu Nihak ry:n liitteen 7 mukaiseen lausuntoon.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVION LAADINTAOHJEET VUODELLE 2015
KHALL § 93

Liitteenä 8 talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa hallintokunnille ja toimistoille liitteen 8 mukaiset talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KPO-KIINTEISTÖT OY:N POIKKEAMISLUPAHAKEMUS
KHALL § 94

KPO-Kiinteistöt Oy on jättänyt liitteen 9 mukaisen
poikkeamislupahakemuksen, jolla haetaan lupaa poiketa
asemakaavamääräyksen rakennusalasta sekä rakennuskorkeuden ylittämisestä.
KPO-kiinteistöt Oy:n liikerakennus sijaitsee Reisjärven
kirkonkylän asemakaava-alueella korttelissa 31 tontti
10; kaavamerkintä K, I, e=0,3, Rno 4:128. Asemakaava on
hyväksytty kunnanvaltuustossa 30.5.2006.
Rakennuspaikan pinta-ala on 7 921 m2. Kokonaisrakennusoikeus rakennuspaikalla on 2 376 m2. Rakennusoikeudesta
on ennen hakemusta käytetty kaikkiaan noin 1 450 m2.
Hakemuksen mukaan entinen rakennus korvataan uudella,
jonka kokonaisala on 1573 m2. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus riittää hakemuksen mukaiselle toimenpiteelle.
Hakemuksen mukainen rakennus sijoittuu osittain kaavamääräyksen mukaisen rakennusalan ulkopuolelle osittain
tontin pysäköintialueelle. Pysäköintipaikat on osoitettu osittain purettavan liikerakennuksen paikalle. Rakentaminen ei sijoitu asemakaavassa istutettavaksi määrätyille tontin osille eikä poikkea rakennusjärjestyksen edellyttämästä vähimmäisetäisyydestä tontin rajasta.
Poikkeamista haetaan myös rakennuskorkeuden ylittämisestä. Kaavamääräyksen mukaan: ”Uudet rakennukset tai
rakennelmat eivät saa ylittää korttelin 31 tontilla 10
olevan liikerakennuksen harjakorkeutta”. Kaavamääräyksellä on haluttu rajoittaa tontille sijoitettavien
erillisten liikemerkkirakennelmien enimmäiskorkeutta.
Purettavan liikerakennuksen korvaava uusi rakennus on
suunnitelmien mukaan noin metrin korkeampi.
Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto liitteenä 10 ja tekninen johtaja Matti Kiviniemen lausunto liitteenä 11.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa tekninen johtaja Matti
Kiviniemen lausunnon mukaisesti, ettei poikkeaminen ole
johtamassa kaavoituksen kannalta haitallisiin vaikutuksiin ja myöntää KPO-Kiinteistöt Oy:lle poikkeamisluvan
asemakaavamääräyksen rakennusalasta sekä rakentamisen
enimmäiskorkeudesta hakemuksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2014

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

11.11.2014

160

Asianro
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KARTANOHOTELLI SAAREN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS
KHALL § 95

Kartanohotelli Saari on jättänyt liitteen 12 mukaisen
poikkeamislupahakemuksen, jolla haetaan lupaa poiketa
asemakaavan rakennuspaikan käyttötarkoituksesta.
Kartanohotelli Saari on vuokrannut kunnalta alueen Susisaaresta. Alueella on voimassa asemakaava. Asemakaava
on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.7.2000 § 55.
Vuokra-alueeseen sisältyy korttelin nro 302 käyttötarkoituksen RM-2 mukainen tontti.
Poikkeamislupahakemuksen mukaan aluetta halutaan jatkossa kehittää pysyvän ja loma-asunto käyttöön. Korttelista nro 302 on jo osa kaavoitettu pelkällä AO2-merkinnällä matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi ja sille osalle on jo rakennettu kolme lomaasuntoa. Poikkeaminen mahdollistaisi Kartanohotelli
Saaren vuokraaman korttelin osan rakentamisen kolmena
pysyvän tai loma-asunnon rakennuspaikkoina.
Asemakaavan mukaan RM-2 korttelin osassa on rakennusoikeutta yhteensä 300 m2. Hakemuksen mukaan rakennusoikeus riittää muutettavaan käyttötarkoitukseen.
Tekninen johtaja Matti Kiviniemen lausunto liitteenä
13.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa tekninen johtaja Matti
Kiviniemen lausunnon mukaisesti, ettei poikkeaminen ole
johtamassa kaavoituksen kannalta haitallisiin vaikutuksiin ja myöntää Kartanohotelli Saarelle poikkeamisluvan
asemakaavan rakennuspaikan käyttötarkoituksesta hakemuksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2014

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

11.11.2014

161

PÄÄTÖS NÄHTÄVISSÄ KUNNANTALOLLA
KHALL § 96

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2014

Asianro

11

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

11.11.2014

162

Asianro

12

KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 97

Vapaa-aikalautakunta 15.10.2014, 3/14
Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 37-39
Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset):
- § 23-25
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 81-84
Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 25

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

11.11.2014

163

Asianro

13

ILMOITUSASIAT
KHALL § 98

Keski-Pohjanmaan liitto
- maakuntahallituksen kokouskutsu 10.11.2014, 10/14
- maakuntahallituksen kokousptk 13.10.2014, 9/14
Ppky Selänne
- kuntayhtymähallituksen kokousptk 21.8.2014, 8/14
- kuntayhtymähallituksen kokousptk 16.10.2014, 10/14
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä
- valtuuston kokouskutsu/asialista 24.11.2014
- hallituksen kokousptk 27.10.2014, 9/14
Jokilaaksojen pelastuslaitos
- johtokunnan kokousptk 17.10.2014, 4/14
Mela
- ilmoitus 15.10.2014, Valtionkorvausilmoitus varainhoitovuodelta 2013
Valtiovarainministeriö
- kirje 3.10.2014: Kuntarakennelain mukaisen selvitysavustuksen hakeminen

Kja

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2014

KHALL 11.11.2014 LIITE 1 § 86
VALT 16.12.2014 LIITE 2

1

16.10.2014

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERUSSOPIMUS

1 § Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka
Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ja kotipaikka Haapajärvi.

2 § Jäsenkunnat- ja kaupungit
Haapajärven kaupunki, Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta

3 § Kuntayhtymän tehtävät
Jäsenkunnat antavat kuntayhtymälle tehtäväksi ja vastuulle järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaalija terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän tehtävänä ja vastuulla on järjestää
myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja
korjausneuvonnan palvelut.
Kuntayhtymä voi järjestää jäsenkunnilleen myös muita palvelusopimuksissa määriteltäviä palveluja ja
tuottaa palveluja eri sopimuksella muillekin kunnille.
Kunta voi kuulua kuntayhtymään osajäsenenä. Erillisellä osajäsenyyssopimuksella määrätään
tehtävät, kustannusten jako ja päätösvalta toimielimissä.

4 § Palvelutasosuunnitelma
Kuntayhtymälle laaditaan valtuustokausittain palvelutasosuunnitelma, josta jäsenkuntien valtuustot
yhtäpitävin päätöksin päättävät. Palvelutasosuunnitelmassa määritellään kuntayhtymän toimipaikat,
niissä tuotettavat palvelut, sekä palveluille asetettavat laadulliset ja taloudelliset tavoitteet.
Ensimmäinen palvelutasosuunnitelma laaditaan poikkeuksellisesti kolmivuotiskaudeksi.
Osajäsenyysjärjestelyiden mukaiset palvelut määritellään palvelutasosuunnitelmassa.
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5 § Jäsenkuntien valtuustojen tehtävät
Jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa.
Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät:
1. kuntayhtymän talousarvion sekä taloussuunnitelman
2. kuntayhtymän poistojen laskentaperusteet
3. kuntayhtymän toimintaa koskevat johtosäännöt
4. tilinpäätöksen
5. vastuuvapauden myöntämisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertomus antaa
aihetta
6. valtuustokaudeksi laaditun palvelutasosuunnitelman
7. oman kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttävän kuntakohtaisen vuosisopimuksen
8. muut yhtymähallituksen erikseen esittämät asiat.
Muu päätöksenteko kuuluu yhtymähallitukselle, ellei päätösvaltaa ole hallinto- tai muilla säännöillä
siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.

6 § Yhtymäkokous
Yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot tai toimielimet, joille
päätösvaltaa on siirretty, eivät ole yhtymähallituksen päättämässä määräajassa saaneet jossakin
niille kuuluvassa asiassa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä. Jäsenkuntien hallitusten tehtävänä on
valita mainitun yksittäisen asian ratkaisemista varten yhtymäkokousedustajat. Edustajien toimikausi
päättyy, kun koolle kutsumisen syynä ollut asia on tullut loppuun käsitellyksi. Yhtymäkokouksen
koolle kutsuminen on yhtymähallituksen tehtävänä. Yhtymähallituksen tulee viipymättä kutsua
yhtymäkokous koolle myös siinä tapauksessa, että jäsenkunnan kunnanhallitus sitä ehdottaa.
Yhtymäkokouksen paikkajako perustuu väestömäärään kunnanvaltuustojen yhtäpitävin
päätöksin siten, että kunnalla on yksi edustaja alkavaa 1000 asukasta kohden.
Jos kunta on osajäsenenä jonkin tehtävän osalta, on kunnalla oikeus asettaa edustajansa ja ottaa osaa
päätöksentekoon vain niiden tehtävien osalta, kuin osajäsenyydestä on sovittu.
Yhtymäkokousedustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa valitaan tasa-arvolain
säännökset huomioon ottaen niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina
olevien eri ryhmien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän
alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnanhallitusten
tehtävänä on sopia vaalikautta varten paikkajako kunnallisvaaleja seuraavan maaliskuun loppuun
mennessä.
Yhtymäkokouksessa on kullakin edustajalla yksi ääni.
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) edustajista on saapuvilla.
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Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta
jäsenkuntien kunnanhallituksille, valituille kokousedustajille sekä yhtymähallituksen jäsenille.
Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä tarvittaessa varapuheenjohtajan.
Yhtymäkokouksen osalta noudatetaan soveltuvin osin kuntalain kunnanvaltuustoa koskevia
säännöksiä.
Yhtymähallituksen tulee tehdä yhtymäkokouksen käsiteltäväksi tulevassa asiassa päätösesitys.
Kuitenkin tarkastuslautakunta tekee tarkastusta koskevissa asioissa päätösesityksen.

7 § Yhtymähallitus
Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-arvolain mukaisesti hallituksen jäsenet ja
varajäsenet niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien
viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella
kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kunnanhallitusten tehtävänä on
sopia vaalikautta varten paikkajako kunnallisvaaleja seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.
Haapajärven kaupunki valitsee yhtymähallitukseen 4 jäsentä, Pyhäjärven kaupunki 3 jäsentä ja
Reisjärven kunta 2 jäsentä. Osajäsenenä olevan kunnan edustajat ovat oikeutettuja läsnäoloon ja
päätöksentekoon vain niiden tehtävien osalta, kuin osajäsenyydestä on sovittu.
Jokaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni.
Hallituksen toimikausi on kunnanvaltuuston toimikausi, neljä vuotta. Ensimmäisen toimikauden pituus
on poikkeuksellisesti kolme vuotta.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kahden vuoden
toimikaudeksi. Heidät valitaan jäsenkunnista vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa
järjestyksessä suurimmasta alkaen. Ensimmäisen toimikauden pituus on poikkeavasti kolme vuotta.
Hallituksen kokousmenettelystä ja esittelystä määrätään yhtymän hallintosäännössä.
Yhtymähallituksen tai sen jäsenen erottamisessa kesken toimikauden sovelletaan kuntalakia.
Yhtymähallituksessa voi olla yksilöjaos ja henkilöstöjaos sekä muita jaoksia, joiden toimialasta ja
tehtävistä määrätään hallintosäännössä.
Myös työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta ja toimielimistä määrätään hallintosäännössä.
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8 § Yhtymähallituksen tehtävät
Yhtymähallituksen tehtävänä on:
1. Ohjata, kehittää ja valvoa kuntayhtymän toimintaa.
2. Valita kuntayhtymän johtaja
3. Käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa siltä osin, kun se ei kuulu jäsenkuntien valtuustojen
tehtäviin tai ei ole hallinto- tai muulla johtosäännöllä taikka yhtymähallituksen omalla
päätöksellä siirretty muulle viranomaiselle.
4. Tehdä päätösehdotukset jäsenkunnille valtuustoissa käsiteltävistä asioista.
5. Tehdä järjestäjänä vuosisopimusehdotukset, sekä palvelutasosuunnitelmaehdotukset
jäsenkunnille ja hyväksyä ne kuntayhtymän puolesta
6. Toimeenpanna jäsenkuntien valtuustojen sekä mahdollisen yhtymäkokouksen tekemät
päätökset.
7. Tehdä kuntayhtymän puolesta sopimukset, edustaa yhtymää, valvoa kuntayhtymän etua sekä
päätösten ja asioiden hoidon laillisuutta.
8. Edistää yhteistyötä jäsenkuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä parantaa
palveluketjujen toimivuutta.
9. Hyväksyä taloutta koskevat käyttö- ja rahoitussuunnitelmat ja valvoa talousarvion
noudattamista.
10. Huolehtia henkilöstöpolitiikasta ja - hallinnosta.
11. Päättää maksuista ja korvauksista.
12. Päättää kuntayhtymän kiinteän ja irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä.
13. Päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä kuntayhtymän ollessa korvausvelvollinen.
14. Päättää kuntayhtymän omaisuuden panttaamisesta tai vuokralle antamisesta.
15. Huolehtia kuntayhtymän vakuutuksista.
16. Päättää talousarvion mukaisesta lainan ottamisesta sekä tilapäisen velan ottamisesta
kuntayhtymän maksuvalmiuden sitä vaatiessa.
17. Antaa selvitys yhtymäkokouksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, jos hallitus katsoo,
ettei yhtymäkokouksen päätöstä ole kumottava.
18. Päättää päätösvallan siirtämisestä alaisilleen viranhaltijoille.
19. Huolehtia muista yhtymän hallintoon kuuluvista tehtävistä.
20. Yksityiskohtaiset määräykset hallituksen tehtävistä on kuntayhtymän hallintosäännössä.

9 § Ympäristölautakunta
Kuntayhtymällä on ympäristölautakunta, jossa on 2 jäsentä kustakin jäsen- tai osajäsenkunnasta ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus on kahden vuoden välein kiertävä,
ensimmäinen puheenjohtaja valitaan Reisjärven kunnasta kolmeksi vuodeksi ja sen jälkeen kuntien
asukaslukujen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-arvolain
mukaisesti lautakunnan jäsenet ja varajäsenet niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Kunnanhallitusten tehtävänä on sopia vaalikautta varten paikkajako kunnallisvaaleja seuraavan
maaliskuun loppuun mennessä.
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Ympäristölautakunta vastaa ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun, maa-aineslain,
rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palveluista.
Ympäristölautakunnan toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston toimikausi. Ensimmäisen
ympäristölautakunnan toimikausi on kuitenkin kolmen vuoden pituinen.
Yksityiskohtaiset määräykset ympäristölautakunnan tehtävistä on kuntayhtymän hallintosäännössä.

10 § Nimenkirjoitusoikeus
Kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä.

11 § Kuntayhtymän johtoryhmä
Kuntayhtymää johtaa kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymässä toimii johtoryhmä, johon kuuluu
kuntayhtymän johtajan nimeämien jäsenten lisäksi jäsenkuntien kunnan- ja kaupunginjohtajat.
Kuntayhtymän johtajan nimeämistä johtoryhmän jäsenistä määrätään hallintosäännössä tarkemmin.

12 § Hallinnon ja talouden tarkastus
Tarkastuslautakuntaan jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa jäsenistä neljän vuoden toimikaudeksi
kaksi jäsentä kustakin kunnasta ja henkilökohtaista varajäsentä tasa-arvolain mukaisesti niin, että
kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Kunnanhallitusten tehtävänä on sopia vaalikautta varten paikkajako kunnallisvaaleja seuraavan
maaliskuun loppuun mennessä. Ensimmäisen tarkastuslautakunnan toimikausi on poikkeavasti kolme
vuotta.
Jokainen jäsenkunta valitsee kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Tarkastuslautakunta valitsee kahdeksi vuodeksi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Puheenjohtaja tulee nimetä eri kunnasta kuin yhtymähallituksen puheenjohtaja. Ensimmäisen
puheenjohtajan valitsee Pyhäjärven kaupunki kolmeksi vuodeksi. Puheenjohtajuus kiertää sen jälkeen
kuntien asukaslukujen mukaisessa suuruusjärjestyksessä.
Hallinnon ja talouden tarkastamisesta määrätään hallintosäännössä.

13 § Peruspääoma
Jäsenkunnat maksavat peruspääomaa kuntayhtymälle 1 €/asukas. Se jakautuu kuntien
peruspääomasijoitukseksi 31.12.20113 kuntakohtaisten asukaslukujen suhteessa. Peruspääoman
jakautuminen osoittaa kuntien omistusosuuksien suhteen. Osajäsenyyden mukaisesta
peruspääomaosuudesta sovitaan erikseen osajäsenyyssopimuksella.
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Peruspääoman jakaantumisen muutoksista päätetään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävin
päätöksin. Peruspääomaa voidaan muuttaa mikäli kuntien väliset asukaslukujen suhteet muuttuvat
olennaisesti uuden jäsenkunnan mukaan tullessa, jäsen kunnan erotessa tai jäsenkunnan
asukasluvun muuttuessa olennaisesti.
Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien omistusosuuksina. Jäsenkunnan osuus
kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyy näiden omistusosuuksien
suhteessa.
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta laaditaan sopimus tulokkaan
ja entisten jäsenkuntien kesken. Sopimus hyväksytään samalla, kun kaikki kunnat hyväksyvät
muuttuvan perussopimuksen.
Peruspääoman korottamisesta sekä siirrosta muusta omasta pääomasta päättävät yhtäpitävin
päätöksin jäsenkuntien valtuustot.

14 § Talousarvio ja – suunnitelma
Kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan sekä
kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin. Vuosisopimusten liitetiedot sisältävät kaikki jäsenkuntien
talousarvioihin ja – suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrärahat. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden
hankintasuunnitelma on osa yhtymän talousarviota ja jäsenkuntien kanssa tehtävien vuosisopimusten ja
palvelusopimusten liitetietoja. Yhtymähallituksen tehtävänä on päättää vuosisopimuksista ja toimittaa
talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäviksi 15.10. mennessä.
Kuntayhtymän hallitus antaa talousraportin peruskuntien tiedoksi huhti-, elo- ja marraskuun lopun
tilanteesta. Peruskuntien konsernitilinpäätöksiä varten kuntayhtymä toimittaa vuosittaiset
tilinpäätöstiedot seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Jos talousarvioon on tilikauden aikana tehtävä muutos, on yhtymähallituksen tehtävä siitä
jäsenkunnille ehdotus. Tarkistamistarve voi johtua mm. talouden yleisissä perusteissa tapahtuneista
merkittävistä ennakoimattomista muutoksista tai vuosisopimusten tarkistusneuvotteluissa esiin
tulleista syistä.

15 § Kuntien maksuosuudet
Jokainen jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palveluiden todellisista
omakustannushintaisista kustannuksista.
Maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kustannuslaskentaan. Kustannukset
jaetaan ensisijaisesti toimipaikkakohtaisesti. Jäsenkunnan osuus yhteisesti käytetyn toimipaikan
kustannuksiin määräytyy käytön suhteessa. Se osoitetaan tuotteistamalla toimipaikan palvelut ja
hinnoittelemalla ne omakustannusperiaatteella. Todellisia kustannuksia ei ilmaista keskiarvolukuina,
vaan toimipaikan omina euromääräisinä kustannuksina. Omakustannushinta sisältää toiminnan
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välittömät kustannukset, yhteiset kustannukset sekä pääomakustannukset. Yhteiset kustannukset
kohdennetaan toiminnoille asukaslukujen suhteessa.
Mikäli tuotteistetusta palvelusta aiheutuvia kustannuksia ei ole tarkoituksenmukaista kohdistaa
toimipaikkakohtaisesti jaetaan ne suoraan kuntien maksuosuuksiin kyseessä olevan palvelun käytön
suhteessa hinnoittelemalla ne omakustannusperiaatteella.
Yhtymähallituksen tehtävänä on vahvistaa jäsenkunnilta palveluista perittävät hinnat.
Osajäsenyysjärjestelyiden mukaisien tehtävien ja palveluiden kustannuksista ja maksuosuuksista
sovitaan erikseen osajäsenyyssopimuksella.
Olennaisen ylijäämän tai alijäämän syntyminen pyritään ennakoimaan ja ottamaan huomioon
yhtymähallituksen päätöksellä tarkistettavissa hinnoissa niin, että ne vastaavat todellisia
kustannuksia. Taannehtivia hintamuutoksia ei tehdä, elleivät kunnat yhtäpitävin päätöksin muuta sovi.

16 § Suunnitelmapoistot ja pääomakustannukset omakustannushinnan laskennassa
Omakustannushinnan laskennassa käytetään suunnitelman mukaisia poistoja.
Kustannuslaskennassa ei käytetä muuta laskennallista korkoa kuin peruspääomalle suoritettava
korko, ellei kuntayhtymä rahoita hankintaansa lainalla. Silloin todelliset lainakustannukset sisältyvät
omakustannushintaan

17 § Palveluiden myynti muille kuin jäsenkunnille
Myydyt palvelut laskutetaan erillisen palveluhinnaston mukaan asiakkaan kotikunnalta.

18 § Toimitilat ja investointien toteuttaminen
Kuntayhtymän toiminnassaan tarvitseman käyttöomaisuuden hankinnasta päätetään kiinteän ja
irtaimen omaisuuden hankintasuunnitelman yhteydessä.
Kuntayhtymä toimii vuokratiloissa. Omistajan ja vuokralaisen väliset velvollisuudet tarkennetaan
vuokrasopimuksen vastuunjakotaulukossa. Peruskorjauksista sekä laajennus- ja uudisrakennushankkeista huolehtiminen kuuluu jäsenkunnille. Toimipaikan sijaintikunta hankkii tai rakentaa
kuntayhtymän käyttöön tulevat tilat kuntayhtymän asiantuntemusta hyödyntäen ja hakee niihin liittyvät
mahdolliset valtionavustukset.
Muusta käyttöomaisuudesta huolehtiminen kuuluu kuntayhtymälle. Varaus näistä kalusto- ja muista
hankinnoista tehdään kuntayhtymän talousarvioon.
Kuntayhtymä maksaa kiinteistöistä/rakennuksista omistavalle jäsenkunnalle vuokraa ja sisällyttää kulut
palvelujen toimipaikka- tai palvelukohtaisesti laskettaviin hintoihin.
Vuokran määräytymisperusteet sisältyvät vuosisopimuksiin. Jäsenkuntien perimä vuokra muodostuu
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ylläpitokustannuksista ja omistajakuluista.
Omistajakulut muodostuvat nykyarvosta laskettavasta yhdenmukaisesta poistosta ja korosta sekä
maapohjan arvolle
laskettavasta korosta. Poistolla kerättävällä vuokranosalla varaudutaan tuleviin peruskorjauksiin ja
korolla kerättävällä vuokranosalla hoidetaan kiinteistön vieraan pääoman kustannukset. Loppuosa on
oman pääoman tuottoa jäsenkunnalle.

19 § Rahastojen perustaminen
Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättävät jäsenkuntien valtuustot.

20 § Viivästyskorko
Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron.

21 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja. Hyväksyessään
tilinpäätöksen
kunnanvaltuustot päättävät yhtäpitävin päätöksin samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja
tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

22 § Uuden jäsenkunnan mukaantulo
Kunnan, joka haluaa tulla kuntayhtymän jäseneksi, on tehtävä siitä anomus kuntayhtymälle. Uusi
kunta otetaan kuntayhtymän jäseneksi niin, että kaikki kunnat hyväksyvät mahdollisesti tarvittavan
liittymistä koskevan sopimuksen ja muuttuneen perussopimuksen.

23 § Jäsenkunnan eroaminen
Jäsenkunnan tai osajäsenyyskunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava siitä
kuntayhtymälle. Jäsenyys päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päättyessä, ellei
kunnanvaltuustojen yhtäpitävin päätöksin asiasta toisin sovita.
Jäsenkunnan erotessa peruspääoma pienenee eroavan kunnan peruspääomasijoituksen määrällä
samasta ajankohdasta lukien kuin eroaminen kuntayhtymästä tapahtuu. Yhtymä maksaa eroavalle
kunnalle sen osuuden jäsenyyden päättyessä vahvistettavasta peruspääomasta, sekä palauttaa
sopimuksen voimaantullessa korvauksetta luovutetun omaisuuden sopijakunnalle siinä kunnossa
kuin se sopimuksen päättyessä on.
Yhtymähallituksen tehtävänä on laatia jäsenkunnan eroamisen vaikutuksista sopeutumista koskeva
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selvitys, josta käyvät ilmi muutokset kuntayhtymän toiminnassa, henkilöstöä koskevat muutokset
sekä vaikutukset yhtymän talouteen.

24 § Siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka, eläkkeiden omavastuut ym. velvoitteet
Osapuolten vastuut ja velvoitteet kuntayhtymässä alkavat 1.1.2010. Tätä aikaisemmista velvoitteista
vastaa kukin kunta omalta osaltaan.
Jäsenkunnista siirtyvän henkilöstön 31.12.2009 lomapalkkavelka suoritetaan kuntayhtymälle 15.6.2010
mennessä.

25 § Henkilöstö
Henkilöstö osallistuu kuntayhtymän perustamisen ja toiminnan suunnittelun valmisteluun lain
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (2007/449) mukaisesti. Jäsenkuntien
valtuustot ovat perustaneet kuntayhtymän valmisteluvaihetta varten yhteistoimintaryhmän, johon
kuuluvat kaikkien kuntien kuntajohtajat, henkilöstöasioista vastaavat viranhaltijat sekä kuntasektorin
sopimusosapuolien pääluottamusmiehet.
Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja muu 3 §:n mukainen henkilöstö siirtyy
kuntayhtymän palvelukseen lain kunnallisesta viranhaltijasta (2003/304) 25 §:n ja työsopimuslain 10 §
mukaisesti liikkeen luovutuksella.
Kuntayhtymän palvelukseen siirtyvää henkilöstöä koskee lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
(2007/169) 13 §:n mukainen irtisanomissuoja, jonka mukaisesti henkilöstöä ei voi irtisanoa
taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.
Jäsenkunnista siirtyvän henkilöstön asemasta ja muista tarvittavista asioista tehdään erillinen
henkilöstön siirtosopimus kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä.

26 § Jäsenkuntien sopimusten siirtyminen kuntayhtymälle
Jäsenkuntien 3 §:n mukaisen toimialan sopimukset siirtyvät kuntayhtymälle erikseen sovittavalla
tavalla.

27 § Muutos jäsenkunnan kuntayhtymälle antamissa tehtävissä
Lähtökohtaisesti kuntayhtymä järjestää kaikille kunnille samat palvelut. Mahdolliset muutokset
koskevat kaikkia jäsenkuntia.
Jäsenkunnan tulee ilmoittaa etukäteen haluamansa muutos kuntayhtymän hoidettaviksi antamissaan
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perussopimuksen 3 §:n mukaisissa tehtävissä. Muutos on hyväksyttävä jäsenkuntien valtuustojen
yhtäpitävin päätöksin ja sen on tultava voimaan samanaikaisesti koskien kaikkia jäsenkuntia. Muutos
astuu voimaan hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden lopussa. Yhtymähallituksen tehtävänä on
laatia muutoksen aiheuttamista vaikutuksista ja toiminnan sopeuttamisesta selvitys, jonka perusteella
palvelusopimukset ja toimintasuunnitelmat määritellään uudelleen.
Muutosvaikutuksia koskeva selvitys voidaan kuntien kesken sopia tehtäväksi etukäteen
päätöksentekoa varten ennen jäsenkunnan ilmoitusta.
Muutosselvityksestä tulee käydä ilmi vaikutukset kuntayhtymän toimintaan, henkilöstöön sekä
talouteen.

28 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys
Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Yhtymähallituksen tehtävänä on
huolehtia loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat muuta sovi.
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä
sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos tarvittava
määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen
osuuksien suhteessa.

29 § Erimielisyyksien ratkaiseminen
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan
kuntien keskinäisillä neuvotteluilla.
Mikäli kuntien neuvottelut eivät johda yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan
välimiesmenettelystä annetun lain 967/1992 mukaisessa välimiesmenettelyssä. Välimiehenä toimii
Suomen Kuntaliiton nimeämä välimies.

30 § Voimaantulo
Tämä perussopimus tulee voimaan, kun kunnanvaltuustojen päätökset ovat saaneet lainvoiman.
Kuntayhtymän palvelutuotanto käynnistyy viimeistään 1.1.2010.
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Allekirjoitukset ja sopimuskappaleet

Tätä perussopimusta on allekirjoitettu neljä samansanaista kappaletta, yksi kullekin
jäsenkunnalle ja yksi kuntayhtymälle.

xx. päivänä marraskuuta 2014
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LAUSUNTO
Pohjois-Pohjanmaan liitto
90100 OULU

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017
Lausuntopyyntönne 22.9.2014.

Maakunnan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos vuosille 2015 – 2017
on laadittu maakunnan ajankohtaiset haasteet hyvin tunnistaen ja
ammattitaitoisesti. Nivala-Haapajärven seutu ja sen kunnat haluavat kiinnittää
talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen liittyen huomiota seuraaviin
asioihin:

Liiton strategisista tavoitteista elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön
kehittäminen korostuu Nivala-Haapajärven seudun näkökulmasta.
Kasvukykyisenä seutuna haluamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
parantamalla kehittää alueen elinvoimaisuutta siten, ettei väestön määrä alueella
nopeasti vähene ja että sen ikäjakauma säilyisi tasapainoisena.

Tässä korostuvat kuntien ja seudullisten yritys- ja kehittämispalvelujen resurssit,
alueellisesti tuotetut ammatillinen ja korkea-asteen koulutus sekä alueella
toteutettavat yliopiston tutkimus- ja kehittämispalvelut, joiden sisällöt tukevat
seudun elinkeinotoimintaa. Myös lukio-koulutuksen laadun, monipuolisuuden ja
saavutettavuuden tulee säilyä kilpailukykyisenä sektorin rakennekehityksessä.
Pohjois-Pohjanmaan liiton rakennekehitykseen liittyvässä edunvalvonnassa
tulee myös korostaa, että kuntarakenteen ja sote uudistuksen toteuttaminen
tulee tehdä alueellista elinvoimaisuutta tukevalla tavalla.

Koulutuksen mitoituksissa tulee huomioida alueiden kasvukyvykkyys ja nuorten
ikäluokkien koko siten, ettei maakunnan eteläosassa koulutuksen määrä supistu.
Teollisuuden voimakas rakennemuutos ja toisaalta merkittävät energia- ja
kaivosteollisuushankkeet sekä Lagunan-investointi vaativat panostusta
elinkeinojen monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edellytyksiin, mikä korostaa
liiton tähän liittyvää edunvalvontaa.

Seudun keskeisenä strategiana on alueen kasvavien osaamisalojen kehittäminen.
Tässä korostuvat metalli, Clean-tech, koneiden ja laitteiden
valmistus, maatalous, kivi- ja kaivannaisala sekä rakennustuoteteollisuus,
palveluala ja hiukkasfysiikan tutkimus.

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

EU:n rakennerahastokauden toteutettaessa Nivala-Haapajärven seutu haluaa
korostaa näiden kahdeksan osaamisalan kärkiteemojen edistämistä
kehittämisympäristöissään koulutuksen, tutkimus- ja t&k –toimien ja
yrityspalvelujen kiinteässä vuorovaikutuksessa.

Liiton edunvalvonnassa suurhankkeiden positiiviset aluevaikutukset tulee
varmistaa kaikin keinoin. Pyhäjärven Laguna -hankkeelle ja muille kaivoksen
maanalaiseen toimintaympäristöön suunniteltaville toiminnoille tulee varmistaa
riittävä kansallinen tuki sekä politiikkaohjelmissa että taloudellisesti. Tässä liiton
tulisi kiinnittää edelleen huomiota yhteiseen edunvalvontaan Pohjois- ja ItäSuomen piirissä mutta myös valtion erityislaitosten kuten Suomen Akatemian ja
TEKES:n suuntaan.
Liikenneinfrastruktuurihankkeiden edunvalvonnassa Nivala-Haapajärven seutu
haluaa korostaa 4-tien kehittämistä Ouluun ja Jyväskylään sekä
Suomenselkätietä Kärsämäeltä Haapajärven ja Reisjärven kautta etelään. Lisäksi
tärkeäksi ja aikaisempaa ajankohtaisemmaksi liikenteelliseksi
edunvalvontakohteeksi on noussut Haapajärvi-Jyväskylä ratayhteyden
peruskorjaus, sillä biotuoteteollisuuden suurinvestointi Äänekoskelle lisää
merkittävästi raakapuun ja biotuotteiden kuljetusmääriä radan suunnassa.

Tähän liittyen myös 90-luvun suunnitelmia sellutehtaan sijoittamisesta
Haapajärvelle tuoreutetaan, sillä alueen metsävarat mahdollistaisivat vastaavan
biotuotealan suurinvestoinnin toteuttamisen myös sinne.

Pidämme tärkeänä myös tieyhteyden parantamista Haapajärvelle avattavalta
Kopsan kultakaivokselta Nivalan Hituraan ja edelleen Kokkolaan. Raskaiden
kuljetusten lisääntyminen korostaa kevyen liikenteen väylien rakentamistarpeita
malmin ja mineraalien kuljetusreiteillä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.
Pidämme myös tärkeänä Mt 7930 välillä Maliskylä-Karvoskylä perusparannusta.
Kyseistä reittiä käytetään raskaiden kuljetusten toimittamiseen Haapaveden
turvevoimalalle.

Yhtenä ylimaakunnallisena kehittämisvyöhykkeenä maakuntaohjelman
toteuttamisessa tulee huomioida Kokkola-Nivala-Kärsämäki-Kajaani-KuhmoVartius-Viena-Muurmanski –linja. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan liiton tulee
edelleen tukea koko Suomen kannalta tärkeitä Lapin liiton linjauksia jäämerelle
suuntautuvien yhteyksien kehittämiseksi.
Joukkoliikenteen ja maaseudun perustieverkon rahoitus tulee pitää liiton
edunvalvonnassa keskeisellä sijalla. Liiton rahoittamien elinkeinopoliittisten
kehittämistoimenpiteiden kumppanuus yritysten kanssa tulee olla selkeä.
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Aluepolitiikan projekteissa tulee ensisijaisesti korostaa teemoja, jotka liittyvät
työhön, viihtyvyyteen ja alueelliseen vetovoimaan. Ohjelmien toteuttamisessa
tulisi korostaa toimenpiteitä, jotka ovat ymmärrettäviä, konkreettisia ja pysyviä
sekä vahvistavat haluttuja kehityspolkuja. Oleellista on lisätä kilpailukykyä niin
kansallisesti kuin kansainvälisesti.
Reisjärvellä 14.10.2014
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