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KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
VALT § 1

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa
nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liitteenä.
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa:
Valtuutettu Helena Kinnunen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 1. varavaltuutettu Oili Kiviranta,
valtuutettu Kirsi Muhonen on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 2. varavaltuutettu Henna
Haukipuro,
valtuutettu Tapio Kokkoniemi on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 3. varavaltuutettu Piia
Haikola,
valtuutettu Pauli Niemi on estynyt tulemaan kokoukseen
ja hänen tilallaan on 4. varavaltuutettu Timo Kemppainen ja että
valtuutettu Irma Kinnunen on estynyt tulemaan kokoukseen eikä hänen tilallaan ole varavaltuutettua.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
hallintosihteeri
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2015

REISJÄRVEN KUNTA
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
VALT § 2

Hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa
ajassa on kokouksesta annetta yleisesti tieto julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kuntalain 59 §:n mukaan valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista
on läsnä.
Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu
tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle 30.4.2015, lähetetty nähtäville pääkirjastoon, terveyskeskukseen, keskuskoululle ja postitoimipaikkaan 30.4.2015. Asetettu nähtäville kunnan ilmoitustaululle 29.4.2015 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on
julkaistu 29.4.2015.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
VALT § 3

Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa
perjantaina 8.5.2015 klo 9.00, sikäli kuin valtuusto ei
jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Ahti Niskakoski ja
Tapio Paalavuo.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Saaranen ja Katri Parkkila.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
VALT § 4

Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
hallintosihteeri
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ERON MYÖNTÄMINEN ARJA QVISTILLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ JA
UUDEN JÄSENEN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI 2013-2016
KHALL § 2
Hallintosiht.

Arja Qvist on liitteen 1 mukaisella kirjeellään pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Muuttopäivä on
12.12.2014.
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.

Reisjärven valtuusto on päätöksellään 29.1.2013 § 11
valinnut tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
seuraavasti:
Jäsen
Hirvinen Esa
Hirvinen Tiina
Qvist Arja

Varajäsen
Vedenpää Antti
Luotoniemi Erkki
Puurula Merja

Esittelijän ollessa estynyt tulemaan kokoukseen, kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä kokouksen asiat puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.
Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
1. toteaa Arja Qvistin luottamustoimen päättyneeksi
2. valitsee tarkastuslautakunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013–2016
EJ/IK
VALT § 5

Arja Qvisin eroanomus liitteenä 2.
Päätös: Valtuusto yksimielisesti
1. totesi Arja Qvistin luottamustoimen päättyneeksi
2. valitsi tarkastuslautakunnan jäseneksi Merja Puurulan
ja Puurulan varajäseneksi Leena Honkaperän jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 2013–2016 Jarno Saarasen ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
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ERON MYÖNTÄMINEN HEIKKI SUOKKAALLE VALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ
KHALL § 3
Hallintosiht.

Heikki Suokas on toiminut Suomen Keskusta rp.:n
varavaltuutettuna. Suokas on muuttanut pois Reisjärveltä 15.4.2013.
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.
Esittelijän ollessa estynyt tulemaan kokoukseen, kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä kokouksen asiat puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.
Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
1. toteaa Heikki Suokkaan luottamustoimen Suomen Keskusta rp.:n varavaltuutettuna päättyneeksi
2. toteaa, että Suomen Keskusta rp:n varavaltuutettujen
määrä on ollut vajaa koko valtuuston toimikauden
ajan, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden
varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä
EJ/IK

VALT § 6

Päätös: Valtuusto yksimielisesti
1. totesi Heikki Suokkaan luottamustoimen Suomen Keskusta rp.:n varavaltuutettuna päättyneeksi
3. totesi, että Suomen Keskusta rp:n varavaltuutettujen
määrä on ollut vajaa koko valtuuston toimikauden
ajan, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden
varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY
KHALL § 13

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 maakunnan kuntien edustajien välisessä liikennestrategia kokouksessa 13.10.2014 Oulussa. Hanketta kiirehditään edelleen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen sekä kunnan ja seutukunnan muiden
kuntien kaikissa tulevissa 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.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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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.
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 –
vastuualue.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
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. Kevyen liikenteen väylän
toteuttaminen edellyttää maan hankintaa/lunastamista
yksityisiltä ja asemakaavan muutosta tiealueen leventämiseksi.
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. Kevyenliikenteen
väylän toteuttaminen edellyttää maan hankintaa/lunastamista yksityisiltä sekä asemakaavan muutosta
tiealueen leventämiseksi.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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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 seutukunnallisessa liikenneturvallisuusryhmässä. Ryhmässä on ollut esillä myös hirvieläinonnettomuudet. Ryhmässä on edustettuna myös ELYkeskuksen 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. ELYkeskuksen 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.”
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
Aloite on saatettu tiepiirin tietoon vuoden 2009, 2010
ja 2012 yhteisessä tiefoorumeissa.
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. 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.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
8.

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.

9.

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.
Hankintoja ja kunnostustöitä jatketaan edelleen normaalisti määrärahojen puitteissa.
Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta.

10. 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 uudistettaviksi elohopeahöyrylamppujen myynnin
päättyessä vuoden 2015 lopussa. Tievalaistuksessa on
tulossa käyttöön led-tekniikka. Toistaiseksi tekniikkaa
on uutta, että tekninen toimi selvittää sen käyttökelpoisuutta Reisjärven tievalaistusten uusimisessa.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
Niemenkartanon ympäristön kaavatie ja pysäköintialueen
valaistus uusittiin 2014.
Kunnan taloudellinen tilanne ei ole toistaiseksi mahdollistanut kaavateiden ja alueiden valaistuksen merkittävää lisäämistä.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

11. Kotihoidon kuntalisän maksaminen
Valtuutettujen Henna Haukipuron ja Katri Parkkilan
aloite koskien kotihoidontuen kuntalisän maksamista.
******
Kja

Vuoden 2015 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa
tarkoitukseen. Kunnanhallituksen ja valtuuston on mahdollista ottaa asiaan kantaa tulevien talousarvioiden
valmistelun yhteydessä.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

12. 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)
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.

13. 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)
14. Hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen
Keskustan valtuustoryhmän aloite, koskien erilaisten
hankerahoitusmahdollisuuksien selvittämistä nuorisotyön
kehittämiseksi.
******
Vapaa-aikasiht.

Olemassa olevat hankerahoitteiset toiminnot
Reisjärven kunnan nuorisotoimi ostaa
- etsivän nuorisotyön palvelut Jokilaaksojen Nuorten
Tuki ry:ltä ja
- nuorten tiedotuspistepalvelut Ylivieskan seutukuntayhdistys ry:ltä
Molempien yhdistysten toiminta perustuu hankerahoituksiin ja kuntaosuuksiin.
Lisäksi nuorisotoimi on toteuttanut hankerahoitukseen
perustuneen kansainvälisen työleirin Saarisen leirikeskuksella kesällä 2014 yhteistyössä nuorisokeskus Villa
Elban kanssa. Hankerahoitushakemus kansainvälisen työleirin järjestämiseksi myös kesällä 2015 on jätetty
kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:lle, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen
virasto. Työleiri perustuu EVS- (European volyntary
service) vapaaehtoispalvelutoimintaan.
Reisjärviset nuoret ovat hyödyntäneet hyvin Nuoriso
Leaderia
Nuoriso Leader on nuorten omien projektien rahoitusväline. Käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen,
harrastusvälineiden hankkiminen tai jokin muu projekti,
jossa nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat.
Nuoriso Leaderin haku on yksinkertainen, nopea ja helppo.
Nuoriso Leaderissa tuki on 100-500 € eli 90-100% projektin kustannuksista. Vuoden paras projekti palkitaan
250 € jatkorahoituksella.
Nuoriso Leaderia voivat hakea 11-25 -vuotiaat nuoret,
vähintään kolmen hengen ryhmissä. Ryhmällä tulee olla
yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän jäsenistä sekä vastuuaikuinen, jos kaikki ryhmän jäsenet ovat alle 18 vuotiaita. Yhteistyö kuntien nuorisotoimen, seurakunnan
nuorisotyön, nuorisojärjestöjen tai koulun kanssa on
hyväksi projektin hyväksymiselle. Toiminnan tulee olla
päihteetöntä.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
Nuoriso Leaderia haetaan täyttämällä hakemus ja lähettämällä se sähköisenä versiona Keskipiste-Leaderin tietokantaan. Hakuaika on neljästi vuodessa: helmikuun,
toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun mennessä.
Reisjärvelle on myönnetty lukuisia hankerahoituksia
Nuoriso Leaderin kautta.
Yhteistyön tiivistäminen hankerahoitusmahdollisuuksien
selvittämiseksi
Vapaa-aikasihteeri on sopinut seurakunnan nuorisotyönohjaajan ja 4H-neuvojan kanssa, että kunnan, seurakunnan ja yhdistysten yhteinen kokoontuminen järjestetään huhtikuussa 2015 nuorisotyön hankerahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

15. 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 poistaa aloitteen aloiteluettelosta.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
16. Internet-sivujen uudistaminen sekä
kokouspöytäkirjojen julkaiseminen www-sivuilla
Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien kunnan internet-sivujen uudistamista sekä kokouspöytäkirjojen julkaisemista www-sivuilla.
******
Hallintosiht.

Internet-sivujen uudistaminen on käynnissä. Sivut toteutetaan yhdessä Pohjanmaan Verkkopalvelut – PVP Oy:n
kanssa. Www-sivujen käyttöönottokoulutus järjestetään
maalis-huhtikuun aikana, jonka jälkeen sisältöä voidaan
alkaa syöttämään sivuille. Sivusto julkaistaan, kun sisältö on saatu valmiiksi.
Kokouspöytäkirjat julkaistaan nykyisillä kunnan wwwsivuilla kohdassa hallinto – päätöksenteko. Uusien
www-sivujen myötä kaikki hallintokunnat pääset suoraan
tuottamaan sivujen sisältöä, joten esim. pöytäkirjojen
julkaisu helpottuu ja nopeutuu.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KM/TT

VALT § 7

Aloitteet nro 3-16 liitteenä 3
Puheenjohtajan avattua keskustelun aloitteesta nro 1
Ns. Levonperäntien kunnostaminen, Tapio Paalavuo ehdotti, että aloite poistetaan aloiteluettelosta.
Ehdotusta ei kannatettu.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRSI MUHOSEN ANOMUS PPKY SELÄNTEEN YHTYMÄHALLITUKSEN LUOTTAMUSTOIMESTA VAPAUTTAMISESTA
KHALL § 14
Hallintosiht.

Kirsi Muhonen on jättänyt liitteen 2 (2.2.2015)
mukaisen eroanomuksen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen
yhtymähallituksen luottamustoimesta. Anomustaan Muhonen
perustelee opiskelun aloittamisella, joka vaikeuttaa
kokouksiin osallistumista.
Kuntalain 5 luvun 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se
toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.

Valtuusto on kokouksessaan 29.1.2013 § 15 valinnut Ppky
Selänteen yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
Jäsen
Nyman Teuvo
Muhonen Kirsi
Kja

Varajäsen
Mäntypuro Kauko
Kinnunen Irma

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto
1. myöntää Kirsi Muhoselle eron Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteen kuntayhtymähallituksen jäsenyydestä Muhosen
esittämillä perusteilla ja
2. valitsee Ppky Selänteen yhtymähallitukseen jäsenen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013-2016
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KM/TT

VALT § 8

Kirsi Muhosen eroanomus liitteenä 4
Päätös: Valtuusto yksimielisesti
1. myönsi Kirsi Muhoselle eron Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteen kuntayhtymähallituksen jäsenyydestä
2. valitsi kuntayhtymähallituksen jäseneksi Irma Kinnusen ja Kinnusen varajäseneksi Marjatta Mattilan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013–2016 Jarno Saarasen
ehdotuksen mukaisesti.
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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

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

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Asianro

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

27.4.2010
4.5.2010
20.2.2013
28.2.2013
25.2.2014
11.3.2014
24.2.2015
6.5.2015

85
27
45
57
47
21
37
21

4
11
4
8
9
7
3
9

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

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

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

25.2.2014
11.3.2014
24.2.2015
6.5.2015

48
22
38
22

Asianro

9
7
3
9

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.
EJ/IK

VALT § 7

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
TH/EJ

KHALL § 15
Tekn. joht.

Teknisen toimen tehtävät ovat lisääntyneet ja laajentuneet merkittävästi viime vuoden aikana. Näitä ovat koulujen ja terveyskeskuksen sisäilma-asiat sekä väistötilojen hankinnat. Ensihoidon väliaikaistilajärjestely ja
pysyvien tilojen hankinnan valmistelu ovat lisänneet
myös tehtäviä. Kunnan rakennusmestari joutuu enenevässä
määrin järjestelmään asioita työmailla ja keskittymään
enenevässä määrin työmaatoimintoihin peruskorjausten ja
rakentamisten käynnistyessä. Peruskorjaukset ja rakentamiset jatkuvat runsaina ainakin vuoden 2017 kevääseen
saakka.
Tämä lisää toimistonhoitajan virkatehtävien määrää erityisesti hallinnollisissa tehtävissä. Tiejaoston tehtäviä hoitaneen henkilön jäätyä vuoden 2015 alusta eläkkeelle hallinnollisia tehtäviä on siirtynyt toimiston
hoitajan tehtäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Valtuusto

24.2.2015
6.5.2015

39
23

Asianro

3
9

TOIMISTONHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN JATKAMINEN (jatkoa)
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto jatkaa 1.5.2010 perustettua toimistonhoitajan
määräaikaista virkaa ajalle 1.5.2015 – 30.4.2017.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KM/TT

VALT § 9

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Asianro

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

26.4.2010
27.4.2010
4.5.2010
20.2.2013
28.2.2013
25.2.2014
11.3.2014
24.2.2015
6.5.2015

42
86
28
46
58
49
23
40
24

4
5
12
5
9
10
8
4
10

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Asianro

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

27.4.2010
4.5.2010
20.2.2013
28.2.2013
25.2.2014
11.3.2014
24.2.2015
6.5.2015

87
29
47
59
50
24
41
25

5
12
5
9
10
8
4
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
hallintosihteeri

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

25.2.2014
11.3.2014
24.2.2015
6.5.2015

51
25
42
26

Asianro

10
8
4
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.

EJ/IK

VALT § 8

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
TH/EJ

KHALL § 16
Tekn. joht.

Ravitsemus- ja siivoustyönjohtajan viran vakinaistamista on perusteltua siirtää kahdella vuodella eteenpäin.
Kisatien koulun rakennushanke on käynnistynyt ja rakennusvaiheitten valmistuminen vie ainakin kaksi vuotta.
Uuden koulun valmistuttua selviää keittiö- ja siivoustyöntekijöiden tarve. Tällöin voidaan tehdä tarvittavat
vakinaistamiset ja tehtäväjaot. Selänteen käytössä olevien tilojen siivoustyömitoitus on kesken ja se voi
tuoda muutoksia kunnan siivoustyöntekijöiden määrään ja
tehtäviin.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto jatkaa 1.5.2010 perustettua ravitsemis- ja
siivoustyönjohtajan määräaikaista virkaa ajalle
1.5.2015 – 30.4.2017.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KM/TT

VALT § 10

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Tekninen lautakunta
Kunnanhallitus
Valtuusto

17.3.2015
14.4.2015
6.5.2015

8
53
27

Asianro

6
2
11

MUUTOKSIA TALOUSARVIOON 2015/VÄLIAIKAISET TILAT ENSIHOIDOLLE

Tekla § 6
Toim.hoit.

Reisjärven ensihoito siirtyi vuoden alusta KeskiPohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurulle ja kunta sai ohjeet ensihoitotilojen järjestämiseen.
Väliaikaiset tilat ensihoidolle osoitettiin Maitoahon
teollisuushallista
Toivontieltä 197 m2 kahdelle ambulanssille ja tilaelementtirakenteiset toimisto-, sosiaali- ja päivystystilat vuokrattiin Cramo Oy:ltä.
Konttirakennus on 112 m2 ja se sijoitettiin Maitoaho
teollisuushallin tontille ambulanssitilojen viereen.
Ensihoitotilojen asennustöiden kustannukset Cramo
Oy:lle 6500 eur. Kunnan teettämät perustamis-, rakentamis- ja muutostyö sekä kaluston hankinta olivat yhteensä 15 800 eur.
Vuokra Cramo Oy:lle on 1736 eur/kk.
Vuokratilojen yllä-, kunnossapito- sekä siivouskustannukset ovat 4,80 eur/m2 ja hallin osalta 3,00 eur/m2.

Tekn.joht

Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kiinteistötoimeen kustannuspaikalle 8291 osoitetaan vuoden 2015 talousarvioon määrärahaa 56 600 eur
ensihoidon tilajärjestelyihin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
M.A./J.M.

KHALL § 24
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto myöntää vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosan kohtaan C81 ”Tekninen toimi” 57.000 euron lisämäärärahan ensihoidon väliaikaisiin tilajärjestelyihin.
Lisämääräraha katetaan lainanotolla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KM/EJ

VALT § 11

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Valtuusto

14.4.2015
6.5.2015

54
28

Asianro

3
12

ENSIHOIDON TILOJEN RAKENTAMINEN
KHALL § 25
Tekn. joht.

Reisjärven kunta on lupautunut rakentamaan KeskiPohjanmaan sairaanhoitopiirin tarpeisiin ensihoidon tilat. Ensihoito toimii väliaikaisesti osin teollisuushalli Maitoahon tiloissa ja samassa pihapiirissä olevissa väliaikaisissa vuokratiloissa.
Pysyvien tilojen rakentamista varten on saatu tilantarpeet ja varustetarpeet Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopäälliköltä. Tilojen sijaintipaikasta,
tilaohjelmasta ja varustelusta on käyty neuvottelu ensihoitopäällikön kanssa 20.2.2015 Reisjärvellä.
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ensihoito toimii
kiinteässä yhteydessä sairaaloiden ja terveyskeskusten
kanssa. Reisjärven ensihoitotilojen sijoittumista kunnan taajamassa on alustavissa neuvotteluissa kaavailtu
vaihtoehtoisesti terveyskeskuksen läheisyyteen, osittain paloaseman yhteyteen ja teollisuusalueille. Ensihoitopäällikön tavoite on tilojen sijoittuminen mahdollisimman tiiviiseen yhteyteen terveyskeskuksen kanssa.
Terveyskeskuksen läheisyydessä on kaksi sijoituspaikkavaihtoehtoa, joiden osalta on tehty tonttitarkastelut
suunnittelun käynnistämistä varten. Vaihtoehto A 1 ja 2
on terveyskeskuksen tontin laajennukseksi hankitulla
tontin osalla (entisen Kotilaisen paikan etelä osalla).
Vaihtoehto B tarkastelu on tehty terveyskeskuksen lähialueelle kaavoitetulle erilliselle rakennuspaikalle.
Molemmilta rakennuspaikoilta on lyhyt suora yhteys kantatielle. Vaihtoehto A on edullisemmin liitettävissä
olemassa oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin (vesi,
viemäri ja kaukolämpö).
Sijaintipaikkasuunnittelun havaintoja:
VE A1: (Ensihoitotilat terveyskeskuksen vieressä olevalla tontilla) Liite 2

-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

sairasautoille tilaa hyvin piha-alueella (lähes täysi kääntöympyrä mahtuu tontille)
nykyiset parkkialueet hyödynnettävissä
tontilla korkoeroja (etualalla syvä oja, rakennuksen takaosalla maanpinta nousee)
vanhat männyt mahdollista säilyttää rakennuksen itäpuolella
terveyskeskuksen ilme vaikuttaa rakennuksen
ulkonäköön

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

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Valtuusto

14.4.2015
6.5.2015

55
29

Asianro

3
12

ENSIHOIDON TILOJEN RAKENTAMINEN (jatkoa)
VE A2: (Ensihoidon tilat terveyskeskuksen vieressä muiden rakennusten suuntaisesti) Liite 3

-

ulkonäöllisesti linjassa ympäröivien rakennusten kanssa
sairasautoille niukasti tilaa piha-alueella
vanhat männyt kärsinevät rakentamisesta
terveyskeskuksen ilme vaikuttaa rakennuksen
ulkonäköön

VE B: (Ensihoidon tilat erilliselle kaavoitetulle tontille terveyskeskuksen lähialueella) Liite 4

-

etäisyys terveyskeskukseen vaihtoehtoon A verrattuna suurempi
tontin rakennusoikeus mahdollistaa muutakin
rakentamista (eläinlääkäri tai hammashoito)
ulkonäkö ei ole sidoksissa terveyskeskukseen
piha-alueelle ei mahdu sairas-auton vaatimaa
kääntöympyrää

Pääsuunnittelun kilpailuttamista varten tarvitaan kunnan kannanotto rakennuspaikasta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että ensihoidon tilat sijoitetaan vaihtoehdon (VE) B:n mukaisesti erilliselle kaavoitetulle tontille terveyskeskuksen lähialueella.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KM/EJ

VALT § 12

VE A1 liitteenä 5
VE A2 liitteenä 6
VE B liitteenä 7
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Valtuusto

14.4.2015
6.5.2015

57
30

Asianro

5
13

VARHAISKASVATUKSEN SIIRTYMINEN PPKY SELÄNTEELTÄ KUNNAN HOIDETTAVAKSI
KHALL § 27
Hallintosiht.

Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus on tehnyt päätökset
22.5.2014 § 70 varhaiskasvatuksen siirtymisestä peruskuntien hoidettavaksi 1.1.2016 lukien.
Valtuuston 16.12.2014 hyväksymässä Reisjärven kunnan
talousarviossa vuodelle 2015 ja suunnitelmassa 20162017 sivistyspalveluiden tehtäväalueella on maininta
varhaiskasvatuksen siirtymisestä kuntiin 1.1.2016 lukien, mutta päätös järjestävän hallintokunnan valinnasta
on tekemättä. Varhaiskasvatus on siirtynyt sosiaali- ja
terveysministeriön alaisuudesta opetusministeriön alaisuuteen (1.1.2013 alkaen).

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
varhaiskasvatus siirretään Ppky Selänteen alaisuudesta
koululautakunnan alaisuuteen 1.1.2016 lukien. Valmistelun aikana tarvittavat hankinta- ym. sopimukset valtuutetaan allekirjoittamaan peruskoulujen rehtori.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KM/EJ

VALT § 13

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2015

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Valtuusto

14.4.2015
6.5.2015

58
31

Asianro

6
14

ERON MYÖNTÄMINEN TIINA HIRVISELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN JÄSENEN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA JÄLJELLÄ OLEVAKSI
TOIMIKAUDEKSI 2013–2016
KHALL § 28
Hallintosiht.

Tiina Hirvinen on jättänyt liitteen 5 (24.3.2015)
mukaisen eroanomuksen tarkastuslautakunnan jäsenen
luottamustoimesta. Anomustaan Hirvinen perustelee koululautakunnan ja teknisen lautakunnan jäsenyyden tuomalla esteellisyydellä.
Hirvinen on koululautakunnan ja teknisen lautakunnan
jäsen sekä vapaa-aikalautakunnan varajäsen ja hän on
näin ollen esteellinen käsiteltäessä ko. lautakuntien
asioista.
Kuntalain 5 luvun 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se
toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.
Valtuusto on kokouksessaan 29.1.2013 § 11 valinnut tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Jäsen
Hirvinen Esa, pja
Hirvinen Tiina, vpja
Qvist Arja

Varajäsen
Vedenpää Antti
Luotoniemi Erkki
Puurula Merja

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla valtuutettuja.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto
1. myöntää Tiina Hirviselle eron tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä Hirvisen esittämillä perusteilla ja
2. valitsee tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013-2016
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KM/EJ

VALT § 14

Päätös: Valtuusto yksimielisesti
1. myönsi Tiina Hirviselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
2. valitsi tarkastuslautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Erkki Luotoniemen sekä Luotoniemen varajäseneksi Pauli Niemen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2013-2016 Jarno Saarasen ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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