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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY
KHALL § 14

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.
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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.
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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 poistaa aloitteen aloiteluettelosta.
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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.”
Aloite on saatettu tiepiirin tietoon vuoden 2009, 2010,
2012 ja 2013 yhteisessä tiefoorumeissa.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
on päivittänyt liikenneturvallisuussuunnitelmaa mm.
kantatie 58 osalta. Kunnan toimesta on tuotu esille
aloitteen mukaisen kevyenliikenteen väylän kiireellinen
tarve. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –
vastuualueen antaman tiedon mukaan kuntien taloudellista vastuuta ollaan merkittävästi lisäämässä perusparannus- ja liikenneturvallisuushankkeissa myös yleisillä
teillä valtion tiemäärärahojen supistumisen vuoksi.

Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

7. 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 2014 sekä ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen liikenneturvallisuussuunnitelman
uusimisessa.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2016

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.2.2016

30

Asianro

1

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. Tekninen johtaja Matti Kiviniemi
ja Sievin kunnan tekninen johtaja ovat laatineet yhteisesti allekirjoittamansa esityksen ja toimittaneet sen
ELY-keskukseen.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.

9. 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.
Niemenkartanon ympäristön kaavatie ja pysäköintialueen
valaistus uusittiin 2014.
Tekninen toimi on esittänyt kuluvan vuoden talousarvioon kaavatiestön rakentamis- ja perusparannusmäärärahaa
tievalaistuksen toteuttamiseen Niemenkartanon ja Susisaaren alueelle.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
10. Kotihoidon kuntalisän maksaminen
Valtuutettujen Henna Haukipuron ja Katri Parkkilan
aloite koskien kotihoidontuen kuntalisän maksamista.
******
Kja

Vuoden 2016 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa
tarkoitukseen. Kunnanhallituksen ja valtuuston on mahdollista ottaa asiaan kantaa tulevien talousarvioiden
valmistelun yhteydessä.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
11. 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.
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 ollut opastaulu on ajankohtaistettu ja siirretty Kyrölänlahden levähdyspaikalle.
Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
12. 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 ja kuntalaissa tapahtuneiden muutosten vuoksi
kuluvana vuonna ja asiaa voidaan tarkastella siinä yhteydessä.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
13. Hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen
Keskustan valtuustoryhmän aloite, koskien erilaisten
hankerahoitusmahdollisuuksien selvittämistä nuorisotyön
kehittämiseksi.
******
Vapaa-aikasiht.

Olemassa olevat ja toteutetut 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 kahtena kesänä (v. 2014 ja 2015) yhteistyössä
Kokkolassa toimivan nuorisokeskus Villa Elban kanssa.
Hankerahoitukset kansainvälisten työleirien järjestämiseksi on saatu kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n kautta. CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. Työleirit ovat perustuneet 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.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa)
14. Internet-sivujen uudistaminen sekä
kokouspöytäkirjojen julkaiseminen www-sivuilla
Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien kunnan internet-sivujen uudistamista sekä kokouspöytäkirjojen julkaisemista www-sivuilla.
******
Kja

Internet-sivujen uudistaminen on edennyt, mutta myöhässä alkuperäisestä aikataulusta mm. henkilöstöjärjestelyistä johtuen. Uudet sivut ovat olleet koekäytössä jo
jonkin aikaa, mutta eivät vielä käytössä reisjarvi.fi domainin alla. Paraikaa ollaan vielä täydentämässä
sisältöä sekä keräämässä uutta kuvamateriaalia. Tarkoitus on korvata nykyiset kotisivut uusilla kuluvan kevään aikana.
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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PERUSKOULUJEN REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
PERUSKOULUJEN REHTORIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
KHALL § 83

Peruskoulujen rehtori Juhani Tilli on pyytänyt eroa virastaan 1.6.2016 lukien. Käytännössä hän kuitenkin jää
pois virkatehtävien hoidosta vielä pitämättä olevien
vuosilomien johdosta jo 1.2.2016. Hallintosäännön 65§:n
mukaan valtuusto päättää johtoryhmän jäsenten valinnasta. Kuitenkin hallintosäännön 68 §:n mukaan valtuustossa valittavan viranhaltijan viran julistaa haettavaksi
kunnanhallitus.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus julistaa peruskoulujen rehtorin
viran haettavaksi liitteen 2 mukaisella viranhakuilmoituksella. Ilmoitus julkaistaan Reisjärvi-lehdessä sekä
työvoimahallinnon sivuilla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
K.M. /M.M.

KHALL § 1

Peruskoulujen rehtorin virka on ollut haettavana
15.1.2016 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta.
Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 1. Hakemukset ovat
nähtävillä kokouksessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus kutsuu hakijoista haastatteluun
Aila Luikun, Juha Maijalan ja Jarmo Viljamäen Haastattelijoina toimivat kunnanhallituksen jäsenet, kunnanvaltuuston puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja Pekka Leppänen.
Puheenjohtajan avattua keskustelun Irma Kinnunen ehdotti Eila Järvelän kannattamana, että haastattelutilaisuuteen tulisi pyytää konsultti vetämään haastattelua.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta tulee
suorittaa äänestys. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä pohjaehdotusta kannatti Teuvo Nyman, Markus Muuttola, Timo Tikkanen ja Kauko Mäntypuro. Irma Kinnusen ehdotusta kannatti Irma Kinnunen ja Eila Järvelä. Markus
Muuttola ehdotti Kauko Mäntypuron kannattamana että
opettajakunta valitsee haastattelijoiksi edustajansa
opettajista ala-asteelta ja yläasteelta. Lisäksi Muuttola ehdotti haastattelijoiksi nykyistä peruskoulujen
rehtoria sekä koululautakunnan puheenjohtajaa.
Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi pohjaehdotuksen Markus Muuttolan ehdottamilla muutoksilla täydennettynä. Irma Kinnusen ehdotuksen kunnanhallitus
hylkäsi äänin 4-2.
E.J. / I.K.
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PERUSKOULUJEN REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa)
KHALL § 15

Kunnanhallituksen enemmistö, valtuuston puheenjohtajisto, peruskoulujen rehtori, koululautakunnan puheenjohtaja sekä edustajat ylä- ja ala-asteen opettajakunnasta
haastattelivat peruskoulujen rehtorin virkaa hakeneista
Aila Luikun, Juha Maijalan ja Jarmo Viljamäen 3.2.2016.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kokonaisarvion perusteella peruskoulujen rehtorin virkaan
valitaan Juha Maijala.
Puheenjohtajan avattua keskustelun Irma Kinnunen ehdotti Teuvo Nymanin kannattamana, että valtuustolle esitettäisiin Aila Luikun valitsemista peruskoulujen rehtorin virkaan. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että
asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin
toteuttaa kädennostoäänestyksenä. Pohjaehdotusta kannattivat Eila Järvelä, Markus Muuttola ja Henna Haukipuro. Irma Kinnusen ehdotusta kannattivat Irma Kinnunen, Teuvo Nyman, Kauko Mäntypuro ja Timo Tikkanen.
Päätös: Kunnanhallitus päätti äänin 4 - 3 ehdottaa valtuustolle Aila Luikun valitsemista peruskoulujen rehtorin virkaan. Lisäksi kunnanhallitus päätti ehdottaa
valtuustolle, että valtuusto valitsisi Aila Luikun
kieltäytymisen/estymisen varalle varahenkilön.
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REISJÄRVEN KUNNAN RAHOITUSOSUUS VISKURI-MAASEUTUYRITYSTEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN
KHALL § 16

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry. hakee Reisjärven kunnalta
VISKURI-maaseutuyritysten kehittämishankkeelle kuntarahoitusta 7.745 euroa. Kustannukset jakautuvat vuosille
2016 – 2018 seuraavasti: 2529 euroa vuodelle 2016 ja
2588 euroa vuodelle 2017 sekä 2628 euroa vuodelle 2018.
Hanke on tarkoitus toteuttaa Kestävää kasvua ja työtä
2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
VISKURI-hankkeen tavoitteena on kehittää maatalouden ja
muun alkutuotannon kilpailukykyä ja kannattavuutta synnyttämällä yhteisyrityksiä maatilojen ja mahdollisesti
myös muiden yritysten välillä. Tavoitteena hankkeessa
on luoda myös uudenlaisia liiketoiminta-, organisoitumis- ja rahoitusmalleja yhteisyrittämiseen liittyen.
Hankkeen avulla käynnistetään muuta yritystoimintaa
maatiloilla maataloudenrinnalle tai tilalle tai kehitetään niillä jo harjoitettua muuta yritystoimintaa. Myös
muu maaseudun yritystoiminta on kehittämistoimien kohteena niin alkavien kuin kehittyvien yritysten osalta.
Erityisesti yritystoimintaa suunnittelevat, alkavat ja
kehityshakuiset yrittäjät kaipaavat sosiaalista tukea
ja foorumeita, joissa saman tai eri alojen yrittäjät
voivat kokoontua ideoimaan ja kehittämään olemassa olevia ideoita tai benchmarkkaamaan toisiaan. Pienryhmiä
perustetaan rajatun kehittämiskohteen ympärille. Yhteisissä kokoontumisissa arvioidaan ja kehitetään eri tilanteisiin sopivia liiketoiminta-, organisoitumis- ja
rahoitusmalleja.
Hankkeen toteuttaja on ProAgria Keski-Pohjanmaa ry.
Hankkeen toteutusaika on 4.1.2016-31.12.2018 ja toteutusalueena Kaustisen ja Kokkolan seutukunnat, sekä Sievin ja Reisjärven kunnat.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunta osallistuu
hankkeeseen maksimissaan aikajaksolla 2016 – 2018 yhteensä 7.745 eurolla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
Merkitään, että Jyrki Halonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN
KHALL § 17
Lomituspalv.pääll.

Maatalouslomittaja Eeva-Riitta Pappila on irtisanoutunut toimestaan 14.1.2016 saapuneella kirjeellä siten, että työsuhde päättyy 30.4.2016.
Eeva-Riitta Pappilan työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta,
joten irtisanomisaika on yksi kuukausi (KVTES VIII luku
5 § 2 mom.).
Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Eeva-Riitta Pappilan
työsuhteen maatalouslomittajan toimessa päättyvän
30.4.2016.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2016
KHALL § 18

Vuonna 2015 kesätyöllistämistukea maksettiin 59:sta
koululaisesta/opiskelijasta. Kustannukset vuonna 2015
oli 14 135 euroa. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 67
koululaista/opiskelijaa ja 15.820 euroa.
Vuosina 2012-2014 Suomenselän Osuuspankki on tukenut
reisjärvisten nuorten alle 18-vuotiaiden työllistämistä
kesätyöntekijöiksi 2.000 e/vuosi ja vuonna 2015 tuki oli
3000 e.
Vuonna 2015 kunta työllisti PPKY Selänteen yksiköihin
kesätyöntekijöiksi 10 koululaista/opiskelijaa, palkkakustannukseltaan n. 10.600 euroa. Vuonna 2014 PPKY Selänteen yksiköiden kesätyöntekijöitä oli 9 koululaista/opiskelijaa, palkkakustannukseltaan n. 7.500 euroa.
Ko. palkkakustannukset eivät sisälly kesätyöllistämismäärärahaan vaan ne on maksettu Ppky Selänteen menokohdalta.
Vuoden 2016 budjetissa kesätyöllistämiseen on varattu
19.000 €. Liitteenä 3 ehdotus periaatteista, joita koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisessä noudatetaan.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy työllistämissuunnitelmat kesätyöllistämisen osalta liitteiden 3 mukaisesti.
Ppky Selänteeseen työllistettävien tulee täyttää liitteistä ilmenevät ehdot. Mahdollisissa tulkintatapauksissa kunnanhallitus antaa ratkaisuvallan päätöksen tekevälle viranhaltijalle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
arkistonhoitaja

/

2016

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.2.2016

40

Asianro

6

OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MAKSAMINEN VUONNA 2016
KHALL § 19

Opiskelija-avustuksia maksettiin vuonna 2015
61 opiskelijalle, yhteissummaltaan 10.370 euroa.
Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 69 opiskelijaa ja
11.730 euroa.
Liitteenä 4 ehdotus opiskelija-avustushakemus
-lomakkeeksi vuodelle 2016.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy opiskelija-avustuksen
myöntämisehdot vuodelle 2016 liitteenä 4 olevan hakemuslomakkeen mukaisesti. Hakuaika vuoden 2016 avustukseen päättyy 31.3.2016.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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SIVUTOIMILUPAHAKEMUS / JARKKO SAARANEN
KHALL § 20

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeino
ja liikkeen harjoittamista.
Viranhaltija/työntekijä ei saa ottaa vastaan eikä pitää
sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen,
ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa
voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa
voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava
huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi
tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään
saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän
hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista
hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista
toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Muusta kuin yllä olevassa tarkoitetusta sivutoimesta
viranhaltijan/työntekijän on tehtävä ilmoitus työnantajalle. (Viranhaltijalaki 18 § ja Työsopimuslaki 3 luku
3 §)
Projekti-insinööri Jarkko Saaranen on jättänyt kunnanhallitukselle liitteen 5 mukaisen sivutoimilupahakemuksen. Hakemuksessa on esimiehen, tekninen johtaja Matti
Kiviniemen, puoltava lausunto.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää sivutoimiluvan hakemusten mukaisesti. Palkattoman virka-/työvapaan sivutoimen
hoitamiseen myöntää esimies ja myönnettävä vapaa on
kestoltaan vähintään 4 tuntia. Mikäli myönnettävän virkavapaan aika ylittää 4 tuntia, virkavapaan kestoksi
määritellään 1 työpäivä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
arkistonhoitaja

/

2016

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.2.2016

42

Asianro

8

SIVUTOIMILUPAHAKEMUS / SAMI PUPUTTI
KHALL § 21
.

Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua
työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon
ja liikkeen harjoittamista.
Viranhaltija/työntekijä ei saa ottaa vastaan eikä pitää
sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen,
ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa
voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa
voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava
huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi
tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään
saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän
hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista
hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista
toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Muusta kuin yllä olevassa tarkoitetusta sivutoimesta
viranhaltijan/työntekijän on tehtävä ilmoitus työnantajalle. (Viranhaltijalaki 18 § ja Työsopimuslaki 3 luku
3 §)
Rakennusmestari Sami Puputti on jättänyt kunnanhallitukselle liitteen 6 mukaisen sivutoimilupahakemuksen.
Hakemuksessa on esimiehen, tekninen johtaja Matti Kiviniemen, puoltava lausunto.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää sivutoimiluvan hakemusten mukaisesti. Palkattoman virka-/työvapaan sivutoimen
hoitamiseen myöntää esimies ja myönnettävä vapaa on
kestoltaan vähintään 4 tuntia. Mikäli myönnettävän virkavapaan aika ylittää 4 tuntia, virkavapaan kestoksi
määritellään 1 työpäivä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANJOHTAJA PEKKA LEPPÄSEN VUOSILOMA
KHALL § 46
Hallintosiht.

Kunnanjohtaja Pekka Leppäsellä on lomanmääräytymiskaudelta 2013/2014 kaksi (2) vahvistamatonta vuosilomapäivää sekä lomanmääräytymiskaudelta 2014/2015 vuosilomaoikeutta 38 päivää eli yhteensä 40 päivää.
Leppänen ehdottaa 26 vuosilomapäivää vahvistettaviksi
ajoille, 15.6.2015, 29.6.–2.8.2015. Myöhemmin vahvistettavaksi jää 14 päivää.

Esittelijän ollessa estynyt tulemaan kokoukseen sekä
esteellinen, kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15
§:n nojalla käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen
pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti vahvistaa
kunnanjohtaja Pekka Leppäselle 26 vuosilomapäivää
ajoille 15.6.2015 ja 29.6.–2.8.2015.
K.M./J.S.
KHALL § 97

Kunnanjohtaja Pekka Leppäsellä on 14 vahvistamatonta
vuosilomapäivää, joista hän ehdottaa 6 päivää vahvistettaviksi ajalle 28.12.2015–5.1.2016, Myöhemmin vahvistettavaksi jää 8 päivää.
Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti
hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti vahvistaa
kunnanjohtaja Pekka Leppäselle 6 vuosilomapäivää ajalle
28.12.2015-5.1.2016.
K.M./M.M

KHALL § 22

Pekka Leppäsellä on jäljellä nykyiseltä lomanmääräytymisvuodelta kahdeksan merkitsemätöntä vuosilomapäivää.
Niistä kolme hän on pitänyt 29.1.2016, 1.2.2016 ja
19.2.2016.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Pekka Leppäsen pitämät vuosilomat ja päättää, että lopuista viidestä jäljellä olevasta vuosilomapäivästä Leppänen sopii erikseen kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2016

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.2.2016
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KUNNANJOHTAJA PEKKA LEPPÄSEN VUOSILOMA (jatkoa)
Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti
hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2016

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.2.2016
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 23
Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 4-8
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 5-11
Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 4
Kja

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2016
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Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

23.2.2016
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 24

Nihak
- Seutuhallituksen kokousptk 26.1.2016, 1/2016
Keskipiste-Leader
- Jaksolla 1.1.-31.12.2015 rahoitetut LEADER-hankkeet
Keski-Pohjanmaan liitto
- Maakuntahallituksen pöytäkirja 9.2.2016, 2/2016
- Maakuntahallituksen esityslista 22.2.2016, 3/2016
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
- Yhtymävaltuusto 7.12.2015, 3/2015
- Yhtymähallitus 25.2.2016, 2/2016
Keva
- Virkakirje, Kevan valtuuskunnan ja hallitusten päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille.

Kja

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2016

REISJÄRVEN KUNTA

KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN (kesä 2016)
TYÖNANTAJANA MUU KUIN KUNTA
Reisjärven kunta tukee nuorten kesätyöllistämistä myöntämällä kesätyöllistämistukea työnantajalle, joka
1.5.–31.8.2016 välisellä ajalla työllistää 2000 tai aiemmin syntyneen reisjärvisen (asuu henkikirjan mukaan
viimeistään 1.1.2016 alkaen Reisjärvellä) koululaisen tai opiskelijan (ollut koulussa/opiskelemassa kevätlukukaudella 2016).
1)

Vuonna 2000 syntyneet (= pääasiassa peruskoulun 9. luokkalaiset)
 työllistämisaika kaksi viikkoa
(tai enemmänkin, mutta tuki maksetaan vain kahdelta viikolta)
 tuki maksetaan vain yhden kerran yhtä henkilöä kohden
 tuen määrä on 140 €/2 viikkoa/henkilö

2)

Vuonna 1999 tai aiemmin syntyneet
 työllistämisaika kolme viikkoa
(tai enemmänkin, mutta tuki maksetaan vain kolmelta viikolta)
 tuki maksetaan vain yhden kerran yhtä henkilöä kohden
 tuen määrä on 255 €/3 viikkoa/henkilö

Työnantaja huolehtii palkanmaksusta ja sotu- yms. palkan sivukuluista. Kesätyö 2016 ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta tai lomakkeen voi tulostaa kunnan
nettisivuilta osoitteesta www.reisjarvi.fi. Ilmoittautumislomakkeet tulee jättää kunnantalon neuvontaan
4.5.2016 mennessä tai viimeistään ennen työsuhteen alkua.
Kunnantalon neuvonnassa pidetään luetteloa kesätyöpaikkahakijoista, joista työnantajat voivat tiedustella
ja varata kesätyöntekijöitä. Pääsääntöisesti nuori hakee itse työpaikan ja sen saatuaan nuoren tulee ilmoittaa siitä kunnantalon neuvontaan. Tukea ei makseta perheenjäsenen työllistämisestä.
Työnantaja hakee kesätyöllistämistuen Reisjärven kunnalta sen jälkeen, kun työsopimus työntekijän kanssa on tehty ja yli puolet työsopimuksen kestoajasta on kulunut. Lasku ja kopio työsopimuksesta lähetetään Reisjärven kuntaan ja kuoreen merkintä ”kesätyöllistäminen” tai tuomalla ne kunnantalon neuvontaan. Jotta tukikelpoisuus voidaan tarkistaa, kunnalla tulee olla ilmoittautumislomakkeen tiedot käytettävissä ennen tuen maksamista työnantajalle.

Helmikuu 2016
Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärven kunta • Reisjärventie 8 • 85900 Reisjärvi
puh. 040 3008 111 • 08 776 010 • y-tunnus: 0189548-3
www.reisjarvi.fi • etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi

REISJÄRVEN KUNTA
KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN (kesä 2016)
TYÖNANTAJANA KUNTA (=eri hallintokunnat)
Periaate:
1)

Vuonna 2000 syntyneet (= pääasiassa peruskoulun 9. luokkalaiset)
 työllistämisaika kaksi viikkoa
(tai enemmänkin, mutta tuki maksetaan vain kahdelta viikolta)
 tuki maksetaan vain yhden kerran yhtä henkilöä kohden
 tuen määrä on 140 €/2 viikkoa/henkilö

2)

Vuonna 1999 tai aiemmin syntyneet
 työllistämisaika kolme viikkoa
(tai enemmänkin, mutta tuki maksetaan vain kolmelta viikolta)
 tuki maksetaan vain yhden kerran yhtä henkilöä kohden
 tuen määrä on 255 €/3 viikkoa/henkilö

3)

Tehdään normaali viranhaltijapäätös tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta

4)

Kunta maksaa kesätyöntekijöille palkkaa 8,10 €/tunti (TTES:n mukainen vähimmäispalkka)

5)

Hallintokunta voi laskuttaa kohdissa 1) ja 2) mainitut korvaukset hallintotoimelta sen jälkeen kun
viranhaltijapäätös palkkaamisesta/työsopimus työntekijän kanssa on tehty ja yli puolet työsopimuksen kestoajasta on kulunut. Lasku toimitetaan hallintotoimelle varustettuna merkinnällä
"kesätyöllistäminen".
Helmikuu 2016

Reisjärven kunnanhallitus

Reisjärven kunta • Reisjärventie 8 • 85900 Reisjärvi
puh. 040 3008 111 • 08 776 010 • y-tunnus: 0189548-3
www.reisjarvi.fi • etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi

REISJÄRVEN KUNTA
KESÄTYÖ 2016 – ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Palauta/postita täytetty lomake kunnantalon neuvontaan 4.5.2016 mennessä.

Nimi: _________________________________________ Henkilötunnus: ______________________
Osoite: ___________________________________________________________________________
Puhelinnumero: ________________________________

Koulu/oppilaitos__________________________________________________________________________
Opiskelulinja ja opintojen päättymisvuosi______________________________________________________

Toiveeni kesätyöstä
___ maataloustyö
___ puutarhatyö
___ asiakaspalvelutyö
___ hoitotyö
___ siivoustyö
___ metallialan työ
___ rakennustyö

Ajokorttiluokka:
Ajoneuvo käytössä:

Työkokemus____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Olen sopinut kesätyöstä kesälle 2016
Työnantaja ja työn alkamisaika_____________________________________________________________

Kunnanvirastossa pidetään luetteloa kesätyöpaikkahakijoista, joista työnantajat voivat tiedustella ja varata
kesätyöntekijöitä.
Suostun siihen, että työnantajalle voidaan antaa nimeni ja yhteystietoni esittelyä ja yhteydenottoa varten
sekä tarpeellisia tietoja, kun minut esitellään ehdokkaana.
kyllä
Reisjärvi ___/___ 2016

__________________________________
allekirjoitus

Reisjärven kunta • Reisjärventie 8 • 85900 Reisjärvi
puh. 040 3008 111 • 08 776 010 • y-tunnus: 0189548-3
www.reisjarvi.fi • etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi
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REISJÄRVEN KUNTA

Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI

OPISKELIJA-AVUSTUSHAKEMUS
Saapunut pvm:
Vastaanottaja:

HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT
Hakijan suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Hakijan osoite kotikunnassa
IBAN ja BIC:

Puhelinnumero(t)

Sähköpostiosoite

Kotikunta 31.12.2015

OPISKELUA KOSKEVAT TIEDOT
Oppilaitoksen nimi
Tutkinto/Opintosuunta

Opiskelupaikkakunta

Opiskelu alkanut pvm

Opintojen arvioitu päättymisaika

Onko opiskelu: (katso myöntämisehdot)

□

□

PÄÄTOIMISTA

SIVUTOIMISTA

ASUMINEN OPISKELUPAIKKAKUNNALLA
Osoite

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS, YLLÄOLEVAT TIEDOT VAKUUTAN OIKEIKSI
Paikka ja aika

Hakijan allekirjoitus

Avustus tulee hakea 31.3.2016 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT
1. Reisjärvellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva tai lukion jälkeisiä opintoja suorittava
opiskelija on oikeutettu 170 euron suuruiseen avustukseen.
2. Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos niiden tavoitteena on
korkeakoulututkinnon suorittaminen. Myös ammatillisten opintojen tulee olla tutkintoonjohtavia. Opinnot katsotaan
päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on vähintään 2-3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Kun opintojen laajuutta ei ole
mitoitettu opintoviikkoina, edellytetään opetus- ja koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan
hajoitteluun osallistumista vähintään 20 viikkotuntia. Etä- ja monimuoto-opiskeluna suoritettuja opintoja ei katsota
päätoimisiksi, jos säännöllistä kontaktiohjausta tai -opetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen viikko
kalenterikuukaudessa.
3. Avustuksensaajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä olla Reisjärven kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n,
väestölain 18 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen
päivä 31.12. Opiskelijan tulee opiskelun aikana asua muualla kuin Reisjärvellä.
4. Avustus maksetaan hakemusten perusteella huhtikuussa.
5. Hakemuksesta tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella.
6. Opiskelija-avustusten hallinnoinnista vastaa kunnanhallitus. Opiskelija-avustukset myöntää kunnanjohtaja.
Hakemus toimitetaan 31.3.2016 mennessä osoitteella Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI.
Kuoreen merkintä "Opiskelija-avustus".

