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REISJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ
KHALL § 151

Voimassa oleva palkkiosääntö on vuodelta 2001. Palkkiosäännön uudistaminen ja palkkioiden korottaminen on
tullut usein eteen mm. aloitteiden muodossa.
Liitteenä 1 oleva palkkiosääntöluonnos on tehty Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti ja siinä on otettu huomioon
asioita laajemmin kuin voimassa olevassa palkkiosäännössä. Viranhaltijoiden palkkiot määräytyvät saman ohjeen mukaisesti.
Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Palkkiosääntö tulee voimaan 1.10.2017.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2017
KHALL § 152

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitukselle raportoidaan puolivuosittain talouden tavoitteiden
toteutumisesta. Liitteenä 2 ovat käyttötalous- ja investointiosan toteutumisvertailut, tuloslaskelma sekä
hallintokuntakohtaiset talouden tunnusluvut 30.6.2017.
Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toteutumisvertailut, tuloslaskelman ja talouden tunnusluvut
30.6.2017 ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ALAKOULUJEN REHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
Kasv. ja koultk § 48
Koululautakunta on kokouksessaan 27.5.2017 § 30 nimennyt alakoulujen vararehtoriksi lv. 2017-2018 koulunjohtaja Jarmo Viljamäen.
Monissa keskusteluissa on tullut ilmi, että alakouluilla on tarpeen olla oma virkarehtori, joka koordinoisi
esim. esiopetuksen ja alakoulujen kokonaisuutta. Tähän
virkaan siirrettäisiin suurimman alakoulun eli Niemenkartanon koulun johtaja.
Haapajärvi on ilmoittanut, että he eivät voi enää ensi
syksystä lähtien myydä lukion rehtorin tehtäviä. Tällöin joudutaan miettimään lukion rehtorin tehtävien
hoitamista.
Yhtenä toimivana ratkaisuna voisi olla kahden tehtäväkokonaisuuden muodostaminen. Toisen muodostaisi alakoulujen rehtorin tehtävät siten, että Leppälahden ja Kalajan koulunjohtajat säilyisivät. He vastaisivat edelleen oman yksikkönsä päivittäisjohtamisesta, mutta alakoulujen rehtori vastaisi kokonaisuudesta. Alakoulujen
rehtoriuteen sisältyisi myös kolmiportaisen tuen ja
siihen liittyvien oppilashuollollisten asioiden johtaminen ja yhtenäistäminen varhaiskasvatuksesta alkaen.
Samoin esiopetuksen suunnittelu ja koordinointi.
Yhtenä kokonaisuutena voisi olla sivistysjohtajan tehtävät sekä lukion ja yläkoulun rehtorin tehtävät.
Myös jokin muu tehtäväjaottelu rehtoreiden kesken on
mahdollista.
Samalla voitaisiin tarkastella myös varhaiskasvatuksen
kokonaistilannetta.
Alakoulujen rehtori voisi toimia myös sivistysjohtajan
sijaisena (päätös asiasta esim. hallintosäännössä).
Vuosiluokkia 1-6 käsittävän koulun rehtorin palkkaus on
12-23 palkkaperusteryhmän mukaisesti toisessa kalleusluokassa tällä hetkellä 3664,11-3935,08 euroa.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun otetaan huomioon
lukion rehtorin tehtävien hoitaminen näiden rehtorikokonaisuuksien puitteissa (eli ei makseta enää Haapajärvelle), tulee pikemminkin säästöä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ALAKOULUJEN REHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN (jatkoa)

Sivj/reht

Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että 1.8.2018 alkaen perustetaan alakoulujen rehtorin
virka (sisältää myös Niemenkartanon koulunjohtajan tehtävät), johon siirretään Niemenkartanon koulun johtaja.
Nykyinen Niemenkartanon koulunjohtaja täyttää viran pätevyysvaatimukset ja häntä on kuultu asiasta 4.8.2017
ja 11.8.2017.
Viranhaltijalain (§ 24) mukaan toiseen virkasuhteeseen
siirtäminen on mahdollista, kun viranhaltija täyttää
kelpoisuusehdot ja häntä on kuultu.
Tehtäväkokonaisuuksien tarkemmasta hoitamisesta päätetään, kun henkilöt ovat selvillä.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
TK KA

KHALL § 153

Hallintosäännön 65 § mukaan viran perustamisesta päättää kunnanvaltuusto ja 66 § mukaan lautakunta päättää
alaisensa vakinaisen henkilökunnan valinnasta. Virkaan
siirtämisen ehdoista päätetään Viranhaltijalain 24
§:ssä.
Koko sivistystoimen toimialan tehtävistä ja Kasvatusja koulutuslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan organisaatiosta ja tehtävistä päätetään valtuuston päätöksillä ja hallintosäännön määräyksillä. Kunnan voimassa
olevan hallintosäännön mukaan sivistystoimi muodostaa
laajan toimialan, jonka kokonaisuutta tulee johtamaan
sivistysjohtaja-rehtori. Tehtävien ja vastuiden jakaminen edellä mainitulla tavalla on tehtävän laajaalaisuuden vuoksi perusteltua jo hyvissä ajoin vuoden
2018 talousarvion valmisteluvaiheessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös hyväksytään sen
esittämässä muodossa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA
KHALL § 154

Reisjärven kuntaan on suunniteltu uuden viran perustamista tukemaan kunnan elinvoimatehtävän täyttämistä ja
talousjohtamisen terävöittämistä. Kun toimenkuva muodostuu kunnan kehittämistehtävästä, hanketyöstä, ja taloushallinnon tehtävistä, voidaan hallinto-osaston työpanokset eri henkilöiden kesken suunnata oikealla tavalla kattamaan tulevaisuuden toimintatarpeet. Tehtävänimike kehitys- ja talouspäällikkö, mutta työtehtävät
osittain kehitysjohtajapainotteisia. Viran täyttämisellä on suunniteltu saatavan lisäresurssia ja osaamispanosta myös kunnan yhtiöittämistehtäviin.
Tehtävän kustannukset katetaan hallintojohtajan virkaan
varatusta määrärahasta.
Kehitys- ja talouspäällikön viran kelpoisuusehtona ovat
soveltuva korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva
AMK tasoinen koulutus sekä riittävä kokemus vaativista
taloushallinnon ja suunnittelun tehtävistä. Korkeakoulututkinto voisi olla ekonomin, KTM:n tai AMK:n tutkinto. Kokemus hanketyöstä, esimies tai johtotehtävistä
sekä yritystoiminnasta katsotaan eduksi. Tehtävään valittavalta edellytetään talouden tunnuslukujen, kustannuslaskennan ja rahaliikenteen tuntemusta.
Kehitys- ja talouspäällikkö on kunnanhallituksen ja
hallinto-osaton alainen viranhaltija, joka toimii johtoryhmän jäsenenä ja on kunnanjohtajan välitön alainen.
Kunnan palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että
virkaan valittava henkilö antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu
tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tutkimuksiin. Virkavaali on ehdollinen, kunnes kunnanhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen
perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on annettava 2 kk kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Hallintosäännön 66 §:n mukaan, kunnanvaltuusto valitsee
johtoryhmän jäsenet. Koska virkaa on ajateltu kunnanhallituksen alaiseksi viraksi, esitetään, että virkavaalin suorittaa kunnanhallitus.
Palkkaus määräytyy Kvtes:in 01AS1040 mukaan, josta tehtäväkohtainen palkka määritellään henkilön koulutuksen
ja työkokemuksen perusteella on vähintään 3000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle
1) kehitys- ja talouspäällikön viran perustamista ja
esittää viran täyttämistä siten, kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen suorittamaan virkavaalin,
ja että
2) kehitys- ja talouspäällikön virka julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana, 6 kk koeajalla,
3) viran palkkamääräraha käytetään talousarviossa hallintojohtajan palkkaukseen varatusta määrärahasta,
4) virka on kunnanhallituksen alainen,
5) kunnanhallitus suorittaa virkavaalin ehdollisena ja
vahvistaa sen lopullisesti henkilön terveydentilasta
saadun selvityksen perusteella,
6) palkkaus määräytyy kvtes:in mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUODEN 2018 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET
KHALL § 155

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun
mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi
tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Nämä on
laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan.
Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä
yksilöidyistä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä
katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena
(alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunta, jolla on taseessa kertynyttä ylijäämää, voi sen sijaan tehdä alijäämäisen taloussuunnitelman kertyneen ylijäämän verran.
Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava
talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää
valtuusto.
Liitteenä 3 vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeet.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa hallintokunnille ja toimistoille liitteen 3 mukaiset talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2018.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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RAKENNUSPAIKKOJEN MYYNTIHINNAT
KHALL § 156

Kunta on vuoden 2005 loppupuolelta alkaen markkinoinut
Savolanmäellä, Viljamäellä sekä Pappilanmäellä sijaitsevia tontteja yhden euron kappalehinnalla. Savolanmäen
alueella on vapaana 2 rakennuspaikkaa, Viljamäen alueella 6 ja Pappilanmäen alueella 2 rakennuspaikkaa.
Kartat liitteinä 4. Viimeisin Euron tontti -kampanja on
päättynyt 31.12.2016.
Asuntorakentamisen tukemiseksi on tarkoituksen mukaista
jatkaa Euron tontti -kampanjaa kyseisillä alueilla.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa Euron tontti kampanjaa, jolla se tarjoaa kunnan omistamia liitteisiin 4 merkittyjä Savolanmäen (2 tonttia), Viljamäen (6
tonttia) ja Pappilanmäen (2 tonttia) alueiden rakennuspaikkoja myytäväksi yhden euron kappalehintaan.
Kampanja päättyy 30.6.2019.
Ostaja sitoutuu rakentamaan tontille asema asemakaavan,
rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen, kolmen vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja
rakennuslain edellyttämän hyväksytyn käyttöönottokatselmuksen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TYÖRYHMÄ
KHALL § 157

Reisjärven kuntaan on perustettu 14.12.2009 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän, jonka tehtävänä
on ollut koordinoida kunnan ennaltaehkäisevää terveyden
ja hyvinvoinnin suunnittelua ja toteutumista kunnassa.
Työn tavoitteena on ennakoida ja ennaltaehkäistä kunnan
eri väestöryhmien välisiä hyvinvoinnin ja terveyden kipupisteitä. Työn tuloksena Hyte ryhmä on valmistellut
kunnan hyvinvoinnin ja terveyden suunnitelman ja toimenpiteet, jotka on esitetty sähköisessä hyvinvointikertomuksessa, joka on viety kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Pääsääntöisesti kuntien (Hyte) eli Hyvinvointiryhmät muodostetaan kuntien viranhaltijoista ja johtoryhmän pohjalta ja toiminta toteutetaan viranomaisten
välisenä poikkihallinnollisena yhteistyönä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, seurakunnan, järjestöjen ja
turvallisuusviranomaisten kanssa. Reisjärven kunnan
ryhmän edustajat ovat olleet pääsääntöisesti sivistystoimen ja teknisen toimen aloita sekä Selänteen ky:stä.
Mukana on ollut kunnanhallituksen edustaja.
Uuden kuntalain mukaisesti, asukkaisiin kohdistuva hyvinvointityö, kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kytketään entistä enemmän kunnan strategian valmisteluun ja talousarvion ja suunnitteluvuosien tavoitteiden toteutumiseen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen
painopisteet on suositeltu yhdistettäväksi kunnan strategisiin tavoitteisiin ja toimenpiteet johdettavaksi
strategiasta ja talousarviosta.
Uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään
on kutsuttu johtoryhmän, sosiaali- ja terveydenhuollon
edustajien lisäksi, poliisin, ym. turvallisuusviranomaisten lisäksi seurakunnan, vanhusneuvostojen ja,
järjestöjen ja nuorisovaltuuston edustaja.
Tulevassa hallintosäännössä terveyden ja hyvinvoinnin
työ voidaan liittää yhdeksi vapaa-aikalautakunnan tehtäväksi.
Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TYÖRYHMÄ (jatkoa)
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus
1) nimeää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään seuraavat edustajat ja heille varajäsenet: Kunnanhallituksen, hallinnon, teknisen toimen, sivistystoimen,
2)esittää, että kunnan vapaa-aikalautakunta ja Selänteen kuntayhtymä nimeävät omat edustajansa,
3)toteaa, että asiantuntijoiksi kokoukseen kutsutaan
tarvittaessa seurakunnan, nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston, poliisin ym. toimialojen edustajia.
4) päättää, että sihteerinä toimii varhaiskasvatuksen
toimistosihteeri Päivi Paalavuo.
Päätös: Kunnanhallitus
1. nimesi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään seuraavat jäsenet ja heille varajäsenet:
Toimiala
Hallinto
Kunnanhallitus
Sivistystoimi
Varhaiskasvatus
Vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi

Jäsen
Varajäsen
Kunnanjohtaja
Sari Huuskonen
Katri Parkkila
Sivistysjohtaja
Koulukuraattori
Varhaiskasvatuksen
ohjaaja
Vapaa-aikasihteeri
Kirjastotoimenjohtaja
Tekninen johtaja
Ravitsemis- ja
siivoustyönjohtaja

2. esittää, että kunnan vapaa-aikalautakunta ja Selänteen kuntayhtymä nimeävät omat edustajansa,
3. totesi, että asiantuntijoiksi kokoukseen kutsutaan
tarvittaessa seurakunnan, nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston, poliisin ym. toimialojen edustajia.
4. päätti, että sihteerinä toimii varhaiskasvatuksen
toimistosihteeri Päivi Paalavuo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ALUETEATTERINEUVOTTELUKUNTAAN
KHALL § 158

Kajaanin Kaupunginteatteri -alueteatteri on yksi Suomen
viidestä alueteatterista. Kajaanin alueteatterin toiminta-aluetta on Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa (entinen Oulun
lääni). Teatterin vuosittaisista esitysmääristä alueteatterin kiertue-esityksiä on noin kolmannes.
Kajaanin Kaupunginteatterin alueteatterineuvottelukunta
koostuu kaupunkien ja kuntien valitsemista sekä teatterin kutsumista edustajista. Alueteatterineuvottelukunnan
pääasiallinen tehtävä on pitää yllä sekä vahvistaa teatterin ja alueen kuntien välistä yhteyttä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Reisjärven kunnan edustajan alueteatterineuvottelukuntaan valtuustokaudeksi
2017-2021.
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, Tiina Hirvinen ehdotti, että kunnan edustajaksi alueteatterineuvottelukuntaan nimetään Milla Puurula-Tilli.
Ehdotuksen jälkeen puheenjohtaja Jouni Tilli poistui
esteellisenä (osallisuusjääviys) kokoushuoneesta tämän
asian loppukäsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja että
puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Antti Vedenpää.
Avattuaan keskustelun ja tiedusteltuaan 1. varapuheenjohtaja Antti Vedenpää totesi kunnanhallituksen yksimieliseksi ja kunnanhallitus valitsi kunnan edustajaksi
alueteatterineuvottelukuntaan valtuustokaudeksi 20172021 Milla Puurula-Tillin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

6.9.2017

250

Asianro

9

REISJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
PoPSTer MAAKUNTAVALMISTELUN LOPPURAPORTISTA
KHALL § 159

Osana Pohjois-Pohjanmaan tulevan maakuntahallinnon toteuttamiseen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelma on valmistunut ja siitä toteutettu loppuraportti on luovutettu Maakuntavalmistelun jatkotyön pohjaksi. Laajan nykytila-analyysin ja tulevaisuuden palvelutarpeita selvittävän raportin on toteuttanut valmisteluja varten perustettu PoPSTer hankeryhmä.
PoPSTer hankkeen tavoitteena on ollut
- asiakaslähtöisyyden varmistaminen kaikissa alueen väestölle tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa;
- palvelujen kehittämisen, suunnittelun ja tuottamisen
osalta integraatiohyötyjen varmistaminen;
- sosiaali- ja terveyspalvelujen tehokkuuden, vaikuttavuuden ja säästöjen suunnittelu ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan alueella alueen eri osat ja asukkaiden palvelutarpeet huomioiden;
- alueen asukaskohtaisten sosiaali- ja terveydenhuollon
kustannusten nettokasvun puolittaminen pysyvästi palvelujen taso turvaten sekä
- Pohjois-Pohjanmaan tarvevakioitujen (THL) sosiaalija terveydenhuollon nettomenojen indeksiluku max. 95
(koko maa = 100).
Loppuraportti liitteineen on julkaistu PohjoisPohjanmaan sivuilla: http://www.pohjoispohjanmaa.fi/index.php?1948&event_id=1146
Valmistelija: kunnanjohtaja 0403008200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon PoPSTer loppuraportista liitteen 5 mukaisen lausunnon.
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, Antti Vedenpää ehdotti, että lausuntoon lisätään lause:
Reisjärven kunta katsoo, että palveluasumisen muoto on
yhä tarpeen jatkossakin.
Puheenjohtaja tiedusteltuaan totesi kunnanhallituksen
yksimieliseksi lisäyksestä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

6.9.2017

251

KHALL 6.9.2017 § 160
SALAINEN, JULKL 24 § KOHTA 20

Säilytetään toisaalla.

Päivi Rossi
hallintosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

Asianro

10

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

6.9.2017

252

Asianro
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 161
Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset:
Asuntojen vuokraukset: §:t 23-27
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: §:t 42-48

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: §:t 15-18

Kja

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

6.9.2017

253

Asianro
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 162

Ylivieskan kaupunki
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokouskutsu 8.9.2017, 5/17
Keski-Pohjanmaan liitto
- Maakuntahallituksen kokuskutsu 4.9.2017, 7/17
- Edustajainkokouksen pöytäkirja 14.8.2017.
Ppky Selänne
- Kuntayhtymähallituksen kokousptk 24.8.2017, 7/17
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
- Hallituksen kokouskutsu 28.8.2017, 7/17

Kja

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus

13.6.2017
20.6.2017
6.9.2017

161
86
254

Asianro

21
26
13

PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN/
JOKILATVAN OPISTON JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
KHALL § 95

Jokilatvan opiston perussopimuksen 5.2 §:n mukaan johtokuntaan valitaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sopimuskunnat nimeävät jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Nivala kolme (3) jäsentä ja varajäsentä sekä Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi kukin kaksi (2) jäsentä ja
varajäsentä.
Johtokunnan varsinaisista jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi, jonka valitsee toimikauden puheenjohtajakunnan valtuusto. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208

Vs. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Jokilatvan opiston johtokuntaan toimikaudeksi
1.6.2017-31.5.2021.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
EJ/KP

VALT § 50

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita Jokilatvan opiston johtokuntaan jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet Helena Kinnusen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
Jäsen
Hilliaho Anna-Maija
Huuskonen Mikko

Varajäsen
Puurula Elsi
Koskela Erkki M.

KHALL § 163

Alkaneella valtuustokaudella Jokilatvan opiston johtokunnan puheenjohtajana toimii Reisjärven kunnan edustaja.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää
valitsemistaan varsinaisista jäsenistä toisen Jokilatvan opiston johtokunnan puheenjohtajaksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

6.9.2017

255

Asianro
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ERON MYÖNTÄMINEN SAARA WECKSTRÖMILLE VARAVALTUUTETUN SEKÄ KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN LUOTTAMUSTOIMISTA
KHALL § 164

Saara Weckström pyytää eroa Perussuomalaiset r.p.:n
2.varavaltuutetun sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan
jäsenen luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton
vuoksi 1.10.2017 lukien.
Kuntalain 71 §:n (yleinen vaalikelpoisuus) 1 kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö,
jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Kuntalain 78 §:n (vaalikelpoisuuden menettäminen) ensimmäinen momentti kuuluu: ”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimitelin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta
päätöksen tekee valtuuston.”
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä
määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntain 17 §:n mukaisesti. Varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalituloksen mukaisesti. Jos asianomaisen vaaliliiton, puolueen
tai yhteislistan varavaltuutetut loppuvat eikä kaikkia
varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi, määrä jää vajaaksi.
Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto
1. myöntää Saara Weckströmille eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustehtävästä 1.10.2017
alkaen
2. toteaa Saara Weckströmin luottamustoimen Perussuomalaiset r.p.:n 2. varavaltuutettuna päättyvän
1.10.2017
3. merkitsee tiedokseen, että vaalilain 93 §:n mukaan
valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämän uuden varavaltuutetun 1.10.2017 alkaen
kuntalain 17 §:n mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

6.9.2017

256

Asianro

15

KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN
VALITSEMINEN
KHALL § 165

Valtuusto on päätöksellään 20.6.2017 § 35 valinnut kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenet seuraavasti:
Jäsen
Kiviranta Oili, pj.
Kemppainen Timo, vpj.
Assinen Kari
Paalavuo Minna
Hyvönen Juha-Matti
Weckström Saara
Nyman Tiina

Varajäsen
Haikola Piia
Kärkkäinen Veijo
Kokkoniemi Juha
Haukipuro Henna
Aho Harri
Hirvinen Tiina
Savelainen Maria

Saara Weckströmin muuttaessa 1.10.2017 pois paikkakunnalta ja valtuuston todettua Weckströmin luottamustoimen päättyväksi, tulee hänen tilalleen valita kasvatusja koulutuslautakunnan jäsen sekä henkilökohtainen varajäsen 1.10.2017 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021.
Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Saara Weckströmin tilalle kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 1.10.2017 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
1.6.2017–31.5.2021.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

6.9.2017

257

Asianro
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LOMITUSPALVELUJEN YHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
KHALL § 166

Reisjärven kunta on tehnyt MELA:n (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) kanssa toimeksiantosopimuksen lomituspalvelujen järjestämisestä (KHALL 15.1.2010 § 1)
Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Kärsämäen ja
Reisjärven kuntien alueella. Reisjärven kunnan ja
MELA:n välisen sopimuksen 8 §:n 1 momentin mukaisesti
”Lomituspalvelujen toiminnan seuraamiseksi paikallisyksikön toimialueella tulee olla yhteistoimintaryhmä (tukiryhmä), jossa ovat edustettuina ainakin lomituspalvelujen käyttäjät, lomituksen hallintohenkilöstö, lomittajat ja Mela-asiamies. Lomituspalvelujen käyttäjien
osalta yhteistoimintaryhmän jäsenet valitaan maataloustuottajayhdistysten toimesta ”.
Yhteistoimintaryhmään on ollut nimettynä yksi lomaan
oikeutettu maatalousyrittäjien edustaja jokaisesta alueen kunnasta, kaksi lomittajien edustajaa yhteistoiminta-alueelta sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet,
myel -asiamies, lomatoimenjohtaja, lomituspalvelupäällikkö ja kiertävällä vuorolla yksi johtava lomittaja.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä maatalouslomituspalvelujen yhteistyöryhmään valtuustokauden loppuun
saakka seuraavat henkilöt ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä nimeää kunnanhallituksen edustajan yhteistyöryhmään.
MTK-Reisjärvi:
MTK-Haapajärvi:
MTK-Kärsämäki:
MTK-Pyhäjärvi:
Mela:
Lomittajat:
Hallinnosta:

Kari Assinen,
varajäsen Lena-Maria Savola
Heikki Rintala,
varajäsen Vilma-Riikka Ojala
Jaana Kyllönen
ei varajäsentä
Merja Liuska
Varajäsen Heidi Kahelin
Seija Karhula
Teija Nybacka
Varajäsen Virpi Kahilainen
Urpo Åvist, Riitta Mustola ja
vuoronperään yksi johtavista

Reisjärven kunnanhallituksen edustajalle varataan mahdollisuus osallistua kokouksiin. Puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii lomatoimenjohtaja.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi maatalouslomituspalvelujen yhteistyöryhmään valtuustokaudelle 1.6.201731.5.2021 jäsenet ja varajäsenet ehdotuksen mukaisesti
sekä nimesi kunnanhallituksen edustajaksi Tiina Hirvisen.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Hallitus / lautakunta

6.9.2017

151–166

258

Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

151–155, 159, 161–165

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

156, 157, 158, 160, 166

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi
telefax: 08 776 010
Pykälät

156, 157, 158, 160, 166

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

259

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
puh. 029 56 42800 (vaihde)
Isokatu 4, 3. krs
PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

Reisjärven kunta
Kunnanhallitus 6.9.2017 § 151 LIITE 1
Valtuusto

Luottamushenkilöiden
palkkiosääntö

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ
1 § Soveltamisala
Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,
korvausta ansionmenetyksistä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä,
sekä matkakustannusten korvausta tämän palkkiosäännön mukaan.
Myös kunnan viranhaltijoille maksetaan kokouspalkkio ja matkakorvaus tämän
palkkiosäännön mukaisesti.

2 § Kokouspalkkiot
Kuntalain mukaisten toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:
1. Valtuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta
2. Lautakunnat
3. Johtokunnat, toimikunnat ja muut toimielimet

50 €
40 €
30 €

Toimielimen puheenjohtajana tai kokouksen puheenjohtajana toimivalle
varapuheenjohtajalle tai määrättyä kokousta varten valitulle puheenjohtajalle
suoritetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.
Kokouksella tarkoitetaan tässä pykälässä sellaista toimielimen kokousta, joka on
laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja jossa laaditaan pöytäkirja.
Kun luottamushenkilö on toimielimen kokouksessa läsnä muun kuin toimielimen
puheenjohtajuuden tai jäsenyyden perusteella, maksetaan hänelle kokoukseen
osallistumisesta toimielimen jäsenen kokouspalkkio.
Pöytäkirjan tarkastamisesta suoritetaan 10 euron palkkio.
Mikäli pöytäkirjan tarkastamisesta aiheutuu matka, jota ei muussa yhteydessä korvata,
maksetaan matkakustannukset 13 §:n mukaisesti.
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3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset
1. Yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla
korotettuna.
2. Jos toimielin pitää samana kalenterivuorokautena useamman kuin yhden kokouksen,
katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhteiseksi kokoukseksi.
Mikäli kokoukset kestävät yli kolme tuntia maksetaan kokouspalkkio soveltaen
tämän pykälän 1 momenttia.

4 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla alennettuna. Kokouspalkkion maksamisen
edellytyksenä on, että jäsen on osallistunut menettelyyn.

5 § Vuosipalkkiot
Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan jäljempänä oleville
luottamushenkilöille kokouspalkkion lisäksi seuraavat vuosipalkkiot:
•
•
•
•

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Valtuuston puheenjohtaja
Valtuuston ja kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtajat
Lautakunnan puheenjohtaja (keskusvaalilautakuntaa
lukuun ottamatta)

2.500 €
2.000 €
600 €
600 €

Vuosipalkkioon sisältyy korvaus kokouksiin valmistautumisesta, neuvottelut, joista ei
laadita pöytäkirjaa tai muistiota sekä edustustehtävät mm. tutustumismatkat, vierailut ja
onnittelukäynnit.
Vuosipalkkiokorvauksiin sisältyviin tilaisuuksiin osallistumisesta on oikeus saada
kilometrikorvaus.
Mikäli tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä,
hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on jatkunut yhdenjaksoisesti
kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai jäsenellä oikeus saada
suhteellinen osa vuosipalkkiosta.
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6 § Vaalilautakuntien palkkiot
Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja
jäsenelle sekä kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle maksetaan kultakin toimituspäivältä
seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy palkkio vaalitoimituksen päätyttyä
suoritettavasta laskentatehtävästä:
•
•

Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja -toimikunnan
puheenjohtaja
Lautakunnan ja toimikunnan muu jäsen sekä
kotiäänestyksen vaalitoimitsija
- alle 8 tuntia vaalipäivänä mukana olleille
- kotiäänestyksessä ja ääntenlaskussa mukana olleille

130 €
90 €
10 €/tunti
10 €/tunti

Toimituspäivää edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön
2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio.

7 § Kokouksen peruuntuminen
Jos toimielimen kokous ei ole laillinen tai päätösvaltainen eikä kokousta voida pitää,
maksetaan paikalle tulleille luottamushenkilöille kokouspalkkio.

8 § Katselmus, neuvottelu, toimitus
Katselmuksesta, toimituksesta, neuvottelusta tai muusta vastaavasta tehtävästä, johon
kunnan luottamushenkilö osallistuu toimielimen päätöksen perusteella tai josta
laaditaan pöytäkirja tai muistio, maksetaan 30 euron toimipäiväpalkkio.
Yli kolme tuntia kestävään, edellä mainittuun katselmukseen, neuvotteluun tai
toimitukseen sovelletaan, mitä 3 §:ssä on määrätty.

9 § Kunnan edustajien palkkiot
Kunnan edustajaksi yhtiöiden ja yhdistysten kokouksiin sekä kuntayhtymiin tai kuntien
edustajainkokouksiin valittujen luottamushenkilöiden palkkiosta on voimassa mitä edellä
2 §:ssä valtuuston jäsenen palkkiosta on määrätty.
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Edellä mainittua ei noudateta, jos kunnan edustaja saa palkkion luottamustehtävänsä
hoitamisesta ao. yhtiötä, yhdistykseltä tai kuntayhtymältä taikka jos palkkioperusteesta
on toisin määrätty.

10 § Luottamushenkilön palkkio sihteerin/pöytäkirjanpitäjän tehtävästä
Toimielimen sihteerinä toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio
50 %:lla korotettuna.

11 § Ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaaminen
Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksistä ja kustannuksista, joita
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä
tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, enintään kahdeksalta tunnilta
vuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 22,00 euroa/tunti.
Luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksestä työnantajan todistus, josta on
käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut korvauksen
hakijan työaikaa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Elinkeinonharjoittajien
tulee antaa vastaava kirjallinen selvitys ja vakuutus ansionmenetyksen ja
luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä. Selvitystä ei kuitenkaan
vaadita, jos todellinen ansionmenetys on alle 15 euroa/tunti. Luottamushenkilön tulee
tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi
aiheutuneiden kustannusten määrästä.
Luottamustehtävien hoitamiseen katsotaan ansionmenetyksen korvauksia laskettaessa
kuuluvan kokousaika mahdollisine kokoustaukoineen, kohtuullinen matka-aika
kokoukseen ja takaisin kotoa tai työpaikalta sekä kokousmenettelyyn liittyvät
tarpeelliset ryhmien väliset neuvottelut.
Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaushakemus on esitettävä 2 kuukauden kuluessa toimielimen sihteerille.
Kunnan palveluksessa olevan luottamushenkilön tulee ilmoittaa hyvissä ajoin
luottamustehtävän edellyttämästä poissaolosta esimiehelle. Esimiehen tehtävänä on,
työtilanne huomioon ottaen, antaa lupa luottamustehtävän hoitamiseen.
Luottamustehtävän hoitoon käytetyltä ajalta ei suoriteta palkanpidätystä.
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12 § Muut kunnan järjestämät tilaisuudet
Kunta voi järjestää ja kutsua luottamushenkilöitä erilaisiin tilaisuuksiin, jotka tarjoavat
luottamushenkilöille lisätietoa päätöksenteon tueksi. Kunnanjohtaja päättää tilaisuuden
järjestämisestä ja esittää kutsun.
Luottamushenkilö päättää osallistumisestaan. Osallistujille maksetaan matkakorvausta
siten kuin säännössä matkakorvauksista määrätään. Osallistumisesta ei makseta
kokouspalkkiota eikä ansionmenetyskorvausta.

13 § Matkakustannusten korvaus
Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi
tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Matkakorvaus maksetaan kodin ja
kokouspaikan välisestä matkasta.

14 § Vaatimuksen esittäminen
Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai
luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Toimielimen sihteerin tai
tehtävänantajan tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset
neljännesvuosittain, ellei palkkioiden maksamisajankohdasta palkkioiden maksatusta
hoitavan tahon kanssa ole muuta sovittu.
Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista sekä matkalaskua koskeva vaatimus on
esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten
mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

15 § Palkkion maksaminen viranhaltijalle
Kokouksessa olevalle viranhaltijalle (esittelijä, sihteeri ja asiantuntija) maksetaan
kokouspalkkio toimielimen palkkion suuruisena, ottaen huomioon muut
virkaehtosopimuksen säännökset esim. työajasta. Esittelijän ja sihteerin kokouspalkkio
maksetaan 50 %:lla korotettuna.
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16 § Tarkemmat ohjeet
Kunnanhallitus voi antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän palkkiosäännön
soveltamisessa. Kunnanhallitus voi antaa tätä palkkiosääntöä täydentäviä määräyksiä.

17 § Voimaantulo
Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.10.2017.
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VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
VAPAA-AIKATOIMI
TALOUDELLISIA MITTAREITA
6 kuukauden nettototeutuma 167 940,85 €
YKSIKKÖKUSTANNUS EUROA / ASUKAS (2 x 167 940,85 €)
Nettomenot:
335 881,70 € - asukkaita 2857
Yksikkökustannus: 117,57 € / asukas
TA
TP
TP
TP
TP

2017:
2016:
2015:
2014
2013

136,51
130,11
130,70
122,88
120,41

€
€
€
€
€

/
/
/
/
/

asukas
asukas
asukas
asukas
asukas

LAADULLISIA MITTAREITA
Asiakastyytyväisyys
Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella vapaa-aikatoimen
palvelutoimintaan ja tehtyyn yhteistyöhön on oltu tyytyväisiä.
MUITA MITTAREITA
Kirjaston lainausten määrä / asukas
V.
V.
V.
V.
V.

2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

ei käytettävissä olevaa tietoa
14,35
lainausta / asukas
14,82
lainausta / asukas
14,98
lainausta / asukas
16,46
lainausta / asukas

Talousarvion toteutuma sisältää alueellisen kirjastotoiminnan
kehittämishankkeen avustusosuuden eli 24 000 €, josta summasta on
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käytetty 43,44 %. Reisjärven
kirjasto hallinnoi kyseistä hanketta.
Tammikuun alusta tammikuun loppuun ja helmikuun alusta toukokuun
loppuun vapaa-aikatoimen palveluksessa toimi kaksi eri henkilöä
määräaikaisissa työsuhteissa etsivänä nuorisotyöntekijänä.
Työsuhdetta ei pystytty jatkamaan, koska Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto ei myöntänyt tehtävään valtionavustusta.
Järjestettyjen tilaisuuksien, tapahtumien ja kilpailujen
osanottajamäärät ovat pysyneet edellisvuosien tasolla.
Nuorisotiloja pystyttiin pitämään avoinna vuoden alkukuukausina
pidempään, koska nuorisotilatoimintaa oli sisällytetty etsivän
työntekijän toimenkuvaan. Etsivän nuorisotyöntekijän organisoimana
järjestettiin myös nuorisovaltuustovaalit.
Liikuntavuosi käynnistyi osallistumalla Vetelissä järjestettyyn
maakuntaviestiin, jossa Reisjärvi onnistui säilyttämään Asarjapaikkansa, vaikka useat joukkueen kärkihiihtäjät olivat
estyneitä osallistumaan viestiin.

Uimahallikuljetuksia Nivalan Uikkoon järjestettiin tammikuun
lopulta toukokuulle saakka joka toinen viikko yhteensä yhdeksän
kertaa. Kuljetuksiin osallistui lähinnä eläkeväestöä sekä
Reisjärven työkeskus Violan ja Haapajärven työkeskus ST-Tuotteen
asiakkaita ohjaajiensa kanssa. Uimahallikuljetuksiin osallistui
keskimäärin 37,78 henkilöä / kuljetus.
Talven aikana kirjastolla järjestettiin useampi hyvän suosion
saanut tilaisuus. Ensin oli vuorossa kevyen musiikin ilta, jossa
esiintyi laulu- ja soitinryhmä Mukavat.
Maaliskuulla toteutettiin Terveyspäivä eri mittauspisteineen sekä
kunnanvaltuustoehdokkaiden ”Rempseä keskustelutilaisuus”.
Vähän ennen vaaleja uudet nuorisovaltuutetut järjestivät
valtuustoehdokkaille oman kunnallispaneelitilaisuuden.
Talven ja kevään aikana kirjaston näyttelytilassa järjestettiin
Timo Kemppaisen pointillistinen taidenäyttely sekä Joni Niemen
taidenäyttely ”Tarut ja legendat”.
Hiihtolomaviikolla järjestettiin retki Ouluun jääkiekon SMliigapeliin Kärpät-TPS, osallistujia 40 sekä retki Vuokattiin
(Katinkunta / Angry Birds Aktivity Park / Vuokatinrinteet),
osallistujia 65.
Kevään aikana kunnan ala-asteille tarjottiin musiikkiopiston
konsertti / soitinesittely.
Huhtikuussa osallistuttiin Haapajärven-Reisjärven laulumiesten
Suomi 100 ”Kotimaani ompi Suomi” konserttijärjestelyihin.
Ala-asteiden sekä yläasteen ja lukion oppilaille järjestettiin
kaksi erillistä taikuri Timo Tiikkaisen esitystä.
Kansallisen veteraanipäivän ohjelmallinen kahvitilaisuus
järjestettiin seurakuntakodilla, jota ennen tehtiin kunniakäynti
sankarihaudoilla.
Kirjastotoimenjohtaja ja vapaa-aikasihteeri ovat osallistuneet
HYTE-ryhmän kokoustoimintaan.
Toukokuulla palkittiin SM-mitalisteja edelliseltä vuodelta.
Kesäkuussa toteutettiin edellisen vuoden tapaan Nappula- ja
vesselileirit Saarisen leirikeskuksella. Leirit toteutettiin
yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa.
Tammi-kesäkuun kuukausittaisiin kuntokausiin tuli kirjauksia
16 820 kpl eli kuukautta kohden keskimäärin 2 803 kpl.

REISJÄRVEN KUNTA

PoPSTer-hanke
Viestintäassistentti Mirka Lohva
mirka.lohva@pohjois-pohjanmaa.fi
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LAUSUNTO POPSTER-HANKKEEN LOPPURAPORTISTA
Selvitys Pohjois-Pohjanmaan maakunnan Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkoksi on valmisteltu
PoPSTer-hankkeen työryhmien pohjalta viranhaltijatyönä ja luovutettu maakunnan jatkovalistelutyön pohjaksi.
Loppuraportin valmistelun yhteydessä tuotettu materiaali on hyvä pohja sosiaali- ja tervydenhuollon tulevan palvelurakenteen ja tuotettavien palvelujen toteuttamisvaiheessa. Myös kunnat voivat hyödyntää tietoja omassa tulevaisuus- ja strategiatyössään.
Loppuraportin päätelmät alueen sosiaali- ja terveyden huollon ongelmakohdista ovat tarpeellisia ja oikeansuuntaisia.
Reisjärven kunta kannattaa edelleen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan jakamista kolmeen hyvinvointialueeseen (Pohjoinen, Keskinen ja Eteläinen) ja kolmeentoista (13) hyvinvointikeskusalueeseen. Jako on sopivia
mm. maakunnan laajuuden ja alueiden erilaisuuden, toiminnan johtamisjärjestelmien ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta. Eteläinen hyvinvointialue on riittävän kokonainen alue, jossa on jo aiemmin tehty
runsaasti sote-yhteistyötä JokiSote-alueena. Hyvinvointialueet ovat nettokustannusvolyymiltaan suurin
piirtein saman suuruisia verrattuna nettokustannuksilla TP 2015. Maakunnan jakaminen 13 hyvinvointikeskusalueeseen on tehty sillä periaatteella, että suurin osa hyvinvointikeskusalueella asuvasta väestöstä saa
kaikki tarvitsemansa avopalvelut tuolta alueelta.
1) Reisjärven kunta kannattaa edelleen, Haapajärven, Pyhäjärven, Kärsämäen ja Reisjärven muodostamaa
hyvinvointikeskusaluetta ja pitää sitä asiakasnäkökulmasta toimivana ja luontevana palvelualueena.
2) Reisjärven kunta pitää tärkeänä, että maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään niin, että
kuntalaiset saavat tarvitsemansa lähipalvelut kunnan omasta hyvinvointiyksiköstä. Lähipalveluja ovat
tarvittavat terveydenhoito- ja vuodeosastopalvelut (toisin kuin raportissa on mainittu), neuvolat ja
lääkärivastaanottopalvelut sekä riittävä perhe- ja aikuissosiaalityö.
3) Reisjärven kunta pitää ehdottoman tärkeänä oman terveyskeskuksen akuuttivuodeosaston ja hoitotason ensihoidon säilyttämistä kunnassa.
4) Sähköisten palvelujen lisääminen on tuotu esille raportissa. Käytännössä etenkin sosiaalityössä tarvitaan paikkakunnalla toimivia palveluja, jossa voidaan kohdata kasvokkain. Kaikilla ei vielä 2020luvullakaan ole resursseja tai kykyä käyttää sähköisiä palveluja.
5) Resursointi- palvelujen tarve selvitettävä huolellisesti.

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

Tulevan hyvinvointiyksiköstä sairaansijoja tarvitaan mm. erikoissairaanhoidon toimenpiteistä kuntoutumiseksi, riittävän sairaalahoidon turvaamiseksi ja vastaamaan lääketieteellistä palvelutarvetta.
Loppuraportissa suunniteltu uusi kotisairaalatoiminta on otettava käyttöön kaikissa kunnissa täysimääräisesti ja tehostettuun palveluasumiseen on varattava riittävä määrä paikkoja, ennen kuin luovutaan kuntakohtaisista akuuttivuodeosastoista. Kuntien kotihoidon tason on toteutettava 24/7 muodossa myös pitkien
etäisyyksien maaseutukunnassa, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu. Toiminnassa on otettava huomioon
myös inhimillisyys ja omaisten mahdollisuus tavata hoidettava. Reisjärven kunta katsoo, että myös palveluasumisen muoto on yhä tarpeen jatkossakin.
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Kunnanjohtaja
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