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PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUTETUN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN
KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEEN
KHALL § 171

Reisjärven kunta on hyväksynyt Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimuksen
valtuuston päätöksellä 12.4.2016. Perussopimuksen yhtymähallituksen jäsenten valintaa koskevan 12 §:n mukaan
yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen,
jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. Yhtymähallituksessa
on yksitoista (11) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen. Kaikilla jäsen- ja osajäsenkunnilla on yhtymähallituksessa vähintään puhe- ja
läsnäolo-oikeus. Kokoonpanossa otetaan lisäksi huomioon
alueellinen edustavuus, kielisuhteet ja tasa-arvolaista
tulevat määräykset.
Osajäsenkuntia edustavilla edustajilla on oikeus osallistua hallituksessa asian käsittelyyn ja mahdolliseen
päätöksentekoon asioissa, jotka kuuluvat osajäsenyyttä
koskevaan toimialaan.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säännellään kuntalain (410/2015)76 §:ssä.
Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on yleinen vaalikelpoisuus jäsenkunnan luottamustoimeen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto valitsee puhe- ja läsnäolo-oikeutetun edustajan ja varaedustajan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän yhtymähallitukseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
KHALL § 172

Järviseudun jätelautakunta on kokouksessaan 19.9.2017
todennut ja päättänyt seuraavaa: ”Alajärven kaupunginvaltuusto on 22.5.2017 hyväksynyt uuden hallintosäännön
ja kumonnut Järviseudun jätelautakunnan johtosäännön.
Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017. Uudessa
hallintosäännössä on määrätty jätelautakunnan kokoonpanosta sekä tehtävistä ja toimivallasta kumotun jätelautakunnan johtosäännön mukaisesti.
Hallintosääntöön ei ole sisällytetty kumotun johtosäännön kaikkia asioita, vaan osa on syytä sisällyttää kuntien väliseen sopimukseen. Näin ollen kuntien välinen
sopimus on syytä päivittää.
Järviseudun jätelautakunta esittää jätelautakunnan toimialueen kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi päivitetyn sopimuksen Järviseudun jätelautakunnasta (liite
2)."
Pöytäkirjanote Järviseudun jätelautakunnan päätöksestä
19.9.2017 § 26, päivitetty sopimus Järviseudun jätelautakunnasta sekä ote Alajärven kaupungin hallintosäännöstä (§ 31) liitteenä 1.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen päivitetyn sopimuksen Järviseudun jätelautakunnasta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
KHALL § 114

Reisjärven kunnan toistaiseksi voimassa oleva sivistysjohtaja-rehtorin virka on tullut avoimesti haettavaksi.
Valtuusto päättää hallintosäännön 66 § mukaan johtoryhmän jäsenen, kuten sivistysjohtaja- rehtorin valinnasta. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on
valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus, Hall.sääntö § 69.
Virkaan valittavalta vaaditaan koulutuksen lainsäädännössä määritelty rehtorin viran pätevyys ja sivistystoimen johtamiseen tarvittava riittävä hallinnollinen
kokemus. Sivistysjohtaja-rehtori toimii sivistystoimen
vastuualueen päällikkönä, kunnan johtoryhmän jäsenenä
ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijänä. Sivistystoimen vastuualueeseen kuuluvat opetuspalvelut
(esi- ja perusopetus sekä lukio), varhaiskasvatus. Vapaa-aikatoimen lautakunnan alaisten palveluiden osalta
(liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoimi,) sivistysjohtaja-rehtori toimii vapaa-aikalautakunnan palvelujohtajien esimiehenä.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan
hakuaika tulee olla vähintään 14 vuorokautta siitä, kun
ilmoitus on julkaistu kuntalain mukaisesti. Hakuilmoitus julkaistaan Sanomalehti Kalevassa, Opettajalehdessä, Kuntalehdessä, TE-hallinnon sivuilla ja kunnan omilla internet-sivuilla.
Tehtävän palkkauksessa noudatetaan 80 % Ovtes pkrehtorin palkkausta ja 20 % Kvtes palkkausta. Virkaan
valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaa hakeneista osalle tehdään soveltuvuusarvio.
Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa)
Kja

Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa sivistysjohtaja-rehtorin viran haettavaksi 11.8.2017 mennessä liitteenä 2 olevan hakuilmoitusluonnoksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohtaja Raija Potila antoi uuden ehdotuksen:
Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa toistaiseksi
voimassa olevan sivistysjohtaja-rehtorin viran haettavaksi 4.8.2017 mennessä liitteenä 2 olevan hakuilmoitusluonnoksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan
ehdotuksen.
Merkitään, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Oili Kiviranta oli paikalla asiantuntijana
asioiden nro 2-4 käsittelyn ja päätöksenteon ajan, klo
18.20–19.30.
TH/SH

KHALL § 130

Sivistysjohtaja-rehtorin virkaan saapui määräaikaan
4.8.2017 klo 15 mennessä kahdeksan (8) hakemusta, joista yksi peruttiin.
Oheismateriaalina yhdistelmä virkaa hakeneista henkilöistä.
Ensimmäinen hakuilmoitus ei hakuajan puitteissa ehtinyt
Kuntalehteen eikä Opettaja -lehteen. Liitteenä 3 hakuilmoitus.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistysjohtajarehtorin viran hakuaikaa 4.9.2017 klo 15 saakka.
Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä
huomioon.
Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettajalehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla sekä kunnan omilla internetsivuilla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa)
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohtaja Raija Potila teki muutetun ehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistysjohtaja-rehtorin
viran hakuaikaa 29.9.2017 klo 15 saakka.
Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä
huomioon.
Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettajalehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla sekä kunnan omilla internetsivuilla.
Keskustelun kuluessa Tiina Hirvinen ehdotti Sari Huuskosen kannattamana, että hakuaikaa ei jatketa.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee järjestää äänestys. Äänestys päätettiin toteuttaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Hirvisen ehdotusta äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta kannatti 4
jäsentä (Mikko Kinnunen, Marko Paalavuo, Jouni Tilli ja
Antti Vedenpää) ja Hirvisen ehdotusta 3 jäsentä (Tiina
Hirvinen, Sari Huuskonen ja Katri Parkkila).
Kunnanhallitus päätti äänin 4-3 hyväksyä kunnanjohtajan
ehdotuksen ja jatkaa sivistysjohtaja-rehtorin viran hakuaikaa 29.9.2017 klo 15 saakka.
Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä
huomioon.
Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettajalehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla sekä kunnan omilla internetsivuilla.
MK/KP
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa)
KHALL § 173

Määräaikaan mennessä 29.9.2017 klo 15.00 Sivistysjohtaja-rehtorin virkaa on hakenut 14 henkilöä. Liitteenä 2
hakuilmoitus ja liitteenä 3 listaus hakijoista ja
oheismateriaalina ansiovertailut. Hakemukset nähtävillä
kokouksessa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita haastateltavaksi
(ei nimeä julkisuuteen hakuvaih.), KM Paula Hartikaisen Nivalasta, KM Jouni Häkkisen Hollolasta, KM Soile Krankkala Oulusta, FT Juha Maijalan Reisjärveltä ja FM Markku Puronhaaran Soinista.
Haastattelu järjestetään erikseen ilmoitettuna aikana
ja haastatteluun osallistuvat kunnanhallituksen ja valtuuston jäsenet, kunnanjohtaja sekä hallintosihteeri.
Rekrytoinnissa käytetään asiantuntijana Personell
Oy:tä, joka vastaa haastattelusta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että Kaarlo Paavola saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 18.10.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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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
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KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA (jatkoa)
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.
TH/SH

VALT § 70

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
SH/HK

KHALL § 174

Kunnanvaltuuston 19.9.2017 § 70 perustama kehitys- ja
talouspäällikön virka julistetaan haettavaksi ja täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.
Reisjärven kunnan voimassa olevassa hallintosäännössä
on todettu, että johtoryhmän jäsenen valitsee kunnanvaltuusto. Se myös määrittelee § 3, että kunnanjohtaja
ja vastuualueiden esimiehet muodostavat johtoryhmän.
Pääsääntöisesti vastuualueen esimies on toimialueensa
johtaja kuten sivistysjohtaja-rehtori ja tekninen johtaja. Kehitys- ja talouspäällikön virka täytetään kunnanhallituksen vastuualueelle ja henkilö tulee toimimaan johtoryhmän jäsenenä. Edellä mainituilla perusteilla kunnanvaltuustolla on toimivalta suorittaa kehitys- ja talouspäällikön virkavaali, eikä sitä voi siirtää muille toimielimille.
Pätevyysvaatimuksena kehitys- ja talouspäällikön virassa on soveltuva korkeakoulututkinto, tai muu virkaan
soveltuva AMK tasoinen koulutus sekä riittävä kokemus
vaativista taloushallinnon ja suunnittelun tehtävistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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pöytäkirjanpitäjä
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KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA (jatkoa)
Palkkaus on kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen 01AS1040 mukaan, josta tehtäväkohtainen palkka
määritellään henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella vähintään 3000 euroon. Oma palkkatoivomus
otetaan huomioon. Virkaa täytettäessä käytetään ulkopuolista soveltuvuusarviointia. Muut viranhoidon kannalta tarkemmat tiedot sisältyvät hakuilmoitukseen. Hakuilmoitusluonnos oheismateriaalina.
Ennen viran lopullista vahvistamista on valittavan henkilön annettava tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot kunnanhallitukselle. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus
1) julistaa kehitys- ja talouspäällikön avoinna olevan
viran haettavaksi julkisella haulla 10.11.2017 klo
15.00 mennessä,
2) valitsee kunnanjohtajan ja puheenjohtajiston valmistelemaan virkavaalia,
3) esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa kehitys- ja talouspäällikön virkavaalin.
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohtaja Raija Potila antoi seuraavan muutetun ehdotuksen:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kehitys- ja
talouspäällikön virka
1. täytetään hallintosäännön 3 §:n mukaisena hallintoosaston vastuualueen esimiehen virkana ja johtoryhmän
jäsenenä ja että,
2. virkavaalin suorittaa valtuusto hallintosäännön 66
§:n mukaisesti
3. julistaa kehitys- ja talouspäällikön viran avoimeksi
ja haettavaksi muutetuilla ehdoilla
4. valtuuttaa kunnanjohtajan ja puheenjohtajiston valmistelemaan virkavaalia.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017

281

Asianro
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖ REISJÄRVEN VILJAMÄKI II:N HUONEISTON NRO 2 HALLINTAAN OIKEUTTAVIEN OSAKKEIDEN 125-248 MYYMINEN MARIKA PAAVOLALLE
KHALL § 175

Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II:n huoneiston nro 2
vuokralainen Marika Paavola on ilmoittanut kiinnostuksensa ao. huoneiston omaksi lunastamiseen. Aravalainoitetun huoneiston enimmäishinnan määrittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Kunta voi vuokralaisen
hakemuksesta alentaa lunastushintaa ARA:n määrittelemien perusteiden mukaan niin, että hinta vastaa paikkakunnalla vallitsevaa käypää hintatasoa. Näin meneteltäessä hinnanalennus voi koskea enintään Valtiokonttorille tilitettävää osuutta. ARA on määrittänyt huoneiston
enimmäishinnan liitteen 4 mukaisessa päätöksessään
19.9.2017 Dnro 23271/643/17. Vuokralaisen, Marika Paavolan tarjous liitteenä 5. Paikkakunnan käyvän arvon
määrittämiseksi kunta on arvioittanut huoneiston Asunto
Björndahl Oy:n kiinteistönvälittäjä Jörn Sundströmillä.
Sundström on antanut arvionsa huoneiston arvosta liitteen 6 mukaisessa arviokirjassa. Arviokirjan mukainen
huoneiston velaton arvo on 43.000 e, +/- 10 % eli
38.700 e–47.300 e.

Kja

Ehdotus: Kunta alentaa ARA:n määrittämää enimmäishintaa
70.916,00 euroa paikkakunnalla vallitsevaan käypään
hintatasoon 39.000 euroon. Samalla kunnanhallitus hyväksyy liitteen 7 mukaisen Reisjärven kunnan sekä Marika Paavolan välisen kauppakirjan koskien Asunto Oy
Reisjärven Viljamäki II:n huoneiston nro 2 hallintaan
oikeuttavia osakkeita 125-248.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.4.2015
15.12.2015
20.9.2016
10.10.2017

59
156
188
282

Asianro
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5
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SOPIMUS JOHTAVAN MAATALOUSLOMITTAJAN PALVELUJEN MYYMISESTÄ NIVALAN KAUPUNGILLE
KHALL § 29
Lomatoimen joht.

Markus Rauma (Nivalan paikallisyksikön vastuuhenkilö)
on kysynyt Reisjärven paikallisyksikön mahdollisuutta
järjestää työnjohtoapua aluksi vuoden loppuun. Johtava
lomittaja Annukka Honkanen on kiinnostunut työskentelemään Nivalassa. Markus Rauma on vienyt Nivalan kaupungin johdolle tiedoksi meidän mahdollisuuden auttaa
työnjohtotehtävissä.
Maatalouslomitukseen on tulossa lakimuutoksia vuoden
2016 alusta, millä voi olla vaikutuksia maatalouslomituksen ja sitä kautta myös lomahallinnon työmäärään.
Vaikkei muutoksilla olisi suuria vaikutuksia, kotieläintilojen määrän väheneminen tuo joka tapauksessa
työmäärän vähenemistä lomituksessa ja hallinnossa.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen
Reisjärven kunnan ja Nivalan kaupungin välisen sopimuksen johtavan maatalouslomittajan palvelusta ajalle
4.5.–31.12.2015.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
K.M. / E.J.

KHALL § 99
Lomatoimen. joht.

Markus Rauma (Nivalan paikallisyksikön vastuuhenkilö)
on kysynyt Reisjärven paikallisyksikön mahdollisuutta
järjestää työnjohtoapua vuoden 2016 ajan. Annukka Honkasen työpanosta on myyty 4.5.-31.12.2015 ja jatkosopimus tasaisi kummankin yksikön työ- ja kustannusmäärää.
Markus Rauma on tuonut oman kuntansa johdolle tiedoksi
meidän mahdollisuuden auttaa työnjohtotehtävissä.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 11 mukaisen
Reisjärven kunnan ja Nivalan kaupungin välisen sopimuksen johtavan maatalouslomittajan palvelusta ajalle
1.1.–31.12.2016.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KM/MM

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

20.9.2016
10.10.2017

189
283

Asianro
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SOPIMUS JOHTAVAN MAATALOUSLOMITTAJAN PALVELUJEN MYYMISESTÄ NIVALAN KAUPUNGILLE (jatkoa)
KHALL § 114
Lomatoimenjoht.

Markus Rauma (Nivalan paikallisyksikön vastuuhenkilö)
on kysynyt Reisjärven paikallisyksikön mahdollisuutta
järjestää työnjohtoapua vuoden 2017 ajan. Annukka Honkasen työpanosta on myyty 4.5.–31.12.2015 ja 2016. Jatkosopimus tasaisi kummankin yksikön työ- ja kustannusmäärää. Markus Rauma on tuonut oman kuntansa johdolle
tiedoksi meidän mahdollisuuden auttaa työnjohtotehtävissä. Sopimusluonnos liitteenä 5.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 5 mukaisen
Reisjärven kunnan ja Nivalan kaupungin välisen sopimuksen johtavan maatalouslomittajan palvelusta ajalle
1.1.–31.12.2017.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 176

Johtavan maatalouslomittajan palveluista on tehty jatkosopimusluonnos ajalle 1.1.-31.12.2018.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 8 mukaisen
Reisjärven kunnan ja Nivalan kaupungin välisen sopimuksen johtavan maatalouslomittajan palvelusta ajalle
1.1.–31.12.2018.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017

284

Asianro

7

KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN
KHALL § 177

Uuden kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan jokaisessa
kunnassa tulee olla kuntastrategia. Laissa on määritelty asiat, jotka strategiassa tulee ottaa huomioon. Niitä ovat:
• kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen,
• palvelujen järjestäminen ja tuottaminen,
• kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet,
• omistajapolitiikka,
• henkilöstöpolitiikka,
• kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
• elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista
ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (Kuntalaki 110 §). Talousarvion tavoitteet tulee johtaa strategiasta ja ne pitää olla mitattavissa. Toimielinten velvollisuutena on raportoida sekä toiminnasta että taloudesta ja näin otettava kantaa tavoitteiden toteutumiseen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (Kuntalaki 121:2.2 §).
Reisjärven kunnan strategiatyö suunniteltiin aloitettavaksi uuden valtuuston aloittaessa toimintansa syksyn
2017 aikana. Strategiatyö on jo aloitettu. Kunta osallistuu yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kuntien kanssa Uusi
kunta 2019 hankkeeseen, josta on saatavissa materiaalia, jota voidaan hyödyntää kunnan nykytilan kartoittamisessa.
Kuntastrategian valmisteluussa on tavoitteena kuulla
laajasti kunnan eri väestöryhmien näkemyksiä mm. tulevaisuuden kuntapalveluista ja elinvoimasuuntauksista
Reisjärvellä. Tulevaisuuden painopistealueiden ja omien
vahvuuksien löytäminen on tarpeellisia, koska tulevaisuuden kunnan on erotuttava joukosta. Yhteistä näkemystä ja visiota tarvitaan myös siksi, ettei kunnan strategista linjaa ole riittävän selkeästi kirjattu viimevuosien aikana. Kunnan luottamushenkilöt, johtavat viranhaltijat ja henkilöstö tarvitsevat näkemystä tulevaisuuden kehityssuunnista toimintansa tueksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017

285
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KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa)
Varsinainen strategian valmisteluvaihe toteutetaan työpajamuotoisena luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
yhteistyönä. Toteutus on suunniteltu marras 2017 helmikuulle 2018. Työn toteutuksessa eri työvaiheita
ostetaan Aluekehitys MDI:ltä ja Perlacon Oy:ltä tarvittaessa. Työohjelma oheismateriaalina.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa Reisjärven
kuntastrategian valmistelun ja toteutuksen esitetyn
suunnitelman mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017

286
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ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA – AJAT SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA VUODEN 2018
PRESIDENTINVAALISSA
KHALL § 178

Kunnanhallituksen tulee päättää yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden päivittäisistä aukioloajoista
sekä vaalipäivän äänestyspaikasta ja huolehtia, että
äänestyspaikat merkitään vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina 3.11.2017
klo 12. (OM 9/51/2017)
Vaalilain 9 §:n mukaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja
on oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikan
päivittäiset aukioloajat voivat olla arkipäivisin kello
8.00–20.00 ja lauantaisin ja sunnuntaisin kello 9.00–
18.00. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos). Vaalilain 9 §
1 mom. 3 kohdan mukaan kaikkiin ympärivuorokautista
hoitoa antaviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin on
järjestettävä ennakkoäänestys. Käytännössä tämä edellyttää yleensä laitoksessa ympärivuorokautista henkilökuntaa. Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen laitoksissa oleville tulee järjestää mahdollisimman tarkoituksenmukaiset äänestysmahdollisuudet. Ennakkoäänestys
laitoksissa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään
kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Jokaisella äänestysalueella tulee olla vaalipäivän äänestyspaikka.
Presidentinvaali toimitetaan 28.1.2018 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17. - 23.1.2018. Mahdollinen toinen vaali toimitetaan 11.2.2018 ja toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.6.2.2018. Ennakkoäänestyspaikat ovat olleet ensimmäisessä ja toisessa vaalissa samat.
Ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulisi huomioida
että:
- ennakkoäänestyspaikkoja on riittävästi suhteutettuna
äänestäjien määrään
- paikkoihin on helppo tulla ja vaivatonta osata
- paikkojen tulisi olla esteettömiä
- paikkojen pitäisi olla mahdollisimman puolueettomia
- tilan on oltava riittävän suuri
- sijainniltaan sovittava järjestyksen pitoon
- vaalitietojärjestelmän käyttämiseksi paikalla tulee
olla tarvittavat tietoliikenneyhteydet
– kunnassa on oltava vähintään yksi äänestyspaikka
avoinna jokaisena ennakkoäänestyspäivänä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017
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ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA – AJAT SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA VUODEN 2018
PRESIDENTINVAALISSA (jatkoa)
Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla
mahdollisimman pysyviä, koska näin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat, missä äänestyspaikka on.
Yleinen ennakkoäänestyspaikka on ollut kunnan valtuustosalissa siitä alkaen, kun ennakkoäänestyksen järjestämisvastuu siirtyi kunnille. Vaalitoimitsijoina ovat
voineet toimia kunnan henkilökunnasta keskusvaalilautakunnan erikseen määräämät henkilöt. Kunnantalolla on
valmiina tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja tila on
riittävän suuri. Ennakkoäänestyspaikka on ollut auki
jokaisena ennakkoäänestyspäivänä; arkisin klo 12–17
paitsi torstaina klo 10-17 ja viikonloppuisin klo 12–
15. Torstaisin on ollut aiempi aloitusaika, koska asiointikuljetus liikennöi aamupäivästä. Aukioloaikoja
voitaisiin hieman muuttaa, jotta äänestys sujuisi vaivattomasti ja joutuisasti. Kokemusten mukaan äänestäjiä
kävisi aloituspäivinä aamusta eniten ja iltapäivän tunteina ei juuri lainkaan. Samoin viikonloppuisin kävijät
painottuvat alkuaikaan.
Ennakkoäänestys laitoksissa on edellisissä vaaleissa
järjestetty terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelukeskus Honkalinnassa ja Palvelukoti Rantaniemessä.
Kunnassa on yksi äänestysalue. Äänestysalueen Reisjärvi
001 vaalipäivän äänestyspaikkana on ollut kunnantalon
valtuustosali.
Valmistelija: toimistosihteeri, p. 040 3008202

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että
1) kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka
on kunnantalon valtuustosali osoitteessa Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi.
2) Yleinen ennakkoäänestyspaikka on auki jokaisena ennakkoäänestyspäivänä seuraavasti:
- keskiviikko ja torstai klo 10-16
- perjantai klo 12–17
- lauantai ja sunnuntai klo 11–14
- maanantai ja tiistai klo 12-17.
3) Laitosäänestyspaikkoina toimivat terveyskeskuksen
vuodeosasto ja palvelukeskus Honkalinna sekä Esperi
Hoitokoti Rantaniemi.
4) Äänestysalueen Reisjärvi 001 äänestyspaikka on kunnantalon valtuustosali osoitteessa Reisjärventie 8,
85900 Reisjärvi
Äänestyspaikat ja – ajat ovat ensimmäisessä vaalissa ja
mahdollisessa toisessa vaalissa samat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017
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ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT JA – AJAT SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA VUODEN 2018
PRESIDENTINVAALISSA (jatkoa)
Päätös: Puheenjohtaja Jouni Tilli avasi keskustelun ja
ehdotti Tiina Hirvisen kannattamana, että laitosäänestyspaikkoina toimivat myös Palvelutalo Mansikka sekä
Hoivakoti Paavola.
Tiedusteltuaan, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen
yksimieliseksi lisäyksestä.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan
ehdotuksen Jouni Tillin ehdottamalla lisäyksellä laitosäänestyspaikkoihin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 23.5.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
KHALL § 179

Kja

§ 18

Talousarviomuutokset /Käyttötalouden lisämäärärahat.
Ote päätöksestä toimitettu kirjanpitoon, tekniseen toimeen ja vapaa-aikatoimeen.

§ 19

Kiinteistökauppa Vähälän tila. Ote päätöksestä on toimitettu kauppa-asiaa hoitavalle Heimo Saarelle ja tekniseen toimeen. Lainhuutohakemus on tehty

§ 20

Investointiosan lisämääräraha. Ote päätöksestä on toimitettu kirjanpitoon.

§ 21

Kunnanhallituksen toimikausi ja jäsenten määrä 1.6.2017
alkaen. Luottamushenkilöpaikat valitaan päätöksen mukaisesti.

§ 22

Lautakuntien lukumäärä, jäsenten lukumäärä ja toimikausi. Ote päätöksestä on toimitettu hallintokunnille ja
luottamushenkilöpaikat valitaan päätöksen mukaisesti.

§ 23

Laajakaista kuituverkon rakentaminen Reisjärven kuntaan. Ote päätöksestä on toimitettu PyhäNet Oy:n toimitusjohtaja Hanne Nivalalle ja tekniseen toimeen.

§ 24

Muut mahdolliset asiat. Valtuustoaloitteet toimitettu
ao. hallintokunnille.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen
23.5.2017 päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi ja
täytäntöönpantaviksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 20.6.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
KHALL § 180
§ 29

Valtuuston pöytäkirjanpitäjän valinta. Ote päätöksestä
toimitettu hallintosihteerille ja valtuuston puheenjohtajalle.

§ 30

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta toimikaudeksi
1.6.2017–31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 31

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajaien vaali
toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019. Ote päätöksestä on
toimitettu valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 32

Kunnanhallitus toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019. Ote
päätöksestä on toimitettu valituille henkilöille ja
luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 33

Keskusvaalilautakunta toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021.
Ote päätöksestä on toimitettu valituille henkilöille ja
luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 34

Tarkastuslautakunta toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021.
Ote päätöksestä on toimitettu valituille henkilöille ja
luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 35

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu valituille
henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 36

Tekninen lautakunta toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021.
Ote päätöksestä on toimitettu valituille henkilöille ja
luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 37

Vapaa-aikalautakunta toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021.
Ote päätöksestä on toimitettu valituille henkilöille ja
luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 38

Ppky Selänteen yhtymähallitus 1.6.2017–31.5.2021. Ote
päätöksestä on toimitettu Ppky Selänteelle, valituille
henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 39

Ppky Selänteen tarkastuslautakunta 1.6.2017–31.5.2021.
Ote päätöksestä on toimitettu Ppky Selänteelle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 40

Ppky Selänteen ympäristölautakunta 1.6.2017–31.5.2021.
Ote päätöksestä on toimitettu Ppky Selänteelle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017

291

Asianro
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 20.6.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO (jatkoa)
§ 41

Pyhäjärven kaupungin maaseutulautakunta 1.6.2017–
31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu Pyhäjärven
kaupungin maaseutulautakunnalle, valituille henkilöille
ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 42

Järviseudun jätelautakunta 1.6.2017–31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu Järviseudun jätelautakunnalle,
valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 43

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden lautamiehet toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu, Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, valitulle henkilölle ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 44

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet toimikaudeksi
1.6.2017–31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu Maanmittaustoimistolle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 45

Oulun poliisin neuvottelukunta toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu Oulun poliisin
neuvottelukunnalle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 46

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 47

Nivala-Haapajärven seutukunnan seutuvaltuusto toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu
Nivala-Haapajärven seutukunnalle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 48

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuusto toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021.
Ote päätöksestä on toimitettu Soitelle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 49

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017

292

Asianro
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 20.6.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO (jatkoa)
§ 50
Jokilatvan opiston johtokunta toimikaudeksi 1.6.2017–
31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu Jokilatvan
opistolle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle. 19.9.17 valtuusto valitsee puheenjohtajan.

Kja

§ 51

Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021. Ote päätöksestä on toimitettu
Ylivieskan seudun musiikkiopistolle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 52

Keski-Pohjanmaan liiton edustajainkokous. Ote päätöksestä on toimitettu Keski-Pohjanmaan liitolle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 53

Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokous. Ote päätöksestä on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan liitolle, valituille henkilöille ja luottamusmieskortiston pitäjälle.

§ 54

Ppky Selänteen tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä arviointikertomus vuodelta 2016.
Ote päätöksestä on toimitettu Ppky Selänteen kuntayhtymähallitukselle ja kirjanpitoon.

§ 55

Aila Luikun irtisanoutuminen peruskoulujen rehtorin virasta. Ote päätöksestä on toimitettu kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, Aila Luikulle ja palkanlaskentaan.

§ 56

Virkanimikkeen muutos. Ote päätöksestä on toimitettu
kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

§ 57

Vuoden 2016 tilinpäätös. Ote päätöksestä on toimitettu
hallintokunnille ja kirjanpitoon.

§ 58

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016. Ote päätöksestä
on toimitettu hallintokunnille ja kirjanpitoon.

§ 59

Arviointikertomus vuodelta 2016. Ote päätöksestä on
toimitettu hallintokunnille ja kirjanpitoon.
Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen
20.6.2017 päätöksen laillisina täytäntöönpannuiksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017

293

Asianro
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 181
Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätökset:
Yleispäätökset: § 13
Poissaolopäätökset: § 60–62
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: §:t 49–53
Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: § 19

Kja

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017

294

Asianro
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 182

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
- Hallituksen kokousptk 25.9.2017, 9/17
- Valtuuston kokousptk 25.9.2017, 2/17
Keski-Pohjanmaan liitto
- Maakuntahallituksen kokousptk 4.9.2017, 7/17
- Maakuntahallituksen kokouskutsu 18.9.2017, 8/17
- Maakuntahallituksen kokouskutsu 2.10.2017, 9/17
Ppky Selänne
- Kuntayhtymähallituksen kokousptk 21.9.2017, 8/17
- Kuntayhtymähallituksen kokouskutsu 12.10.17, 9/17
Ylivieskan kaupunki
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokousptk
8.9.2017, 5/17
Alajärven kaupunki
- Järviseudun jätelautakunnan kokousptk 19.9.2017

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
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.9.2017
10.10.2017

265
295

Asianro
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REISJÄRVEN LÄHIPALVELUJEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ
KHALL § 168

Selänteen kuntayhtymän talousarvioraamin 2018 mukainen
maksuosuus Reisjärven kunnalle kasvaa yli 700.000 €
edellisestä toimintavuodesta. Menojen arvioidaan kasvavan erityisesti erityissairaanhoidon osalta. Myös tulevaisuuden palvelutarpeiden muutokset vaikuttavat kunnan
maksuosuuteen ja toimintoihin.
Selänteen ky:n ja Reisjärven kunnan välisessä kuntatapaamisessa 11.9. sovittiin, että perustetaan yhteinen
työryhmä, jossa käydään läpi keskeisiä toimenpiteitä
Selännepalvelujen järjestämiseksi nyt ja tulevina vuosina. Ensisijaisena tavoitteena työryhmällä on pohtia
kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien lähipalvelujen kehittämistarpeita sote-uudistuksen näkökulmasta.
Kehittämistarpeita peilataan PoPSTer loppuraporttiin
pohjautuen. Yhteisessä palaverissa mukana olevat kunnan
edustajat hyväksyivät työryhmän perustamisen ja esittivät kunnan edustajiksi Jouni Tilli, Helena Kinnunen ja
Raija Potila. Selänteen ky valitsee omat jäsenet työryhmään ja ottaa valinnoissaan huomioon Reisjärven työpisteiden esimiehet ja henkilöstön.
Asia tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
Päätös: Esittelijän ollessa estynyt saapumaan kokoukseen, kunnanhallitus päätti käsitellä tämän asian hallintosäännön 15 §:n mukaisesti puheenjohtajan esittelyn
pohjalta.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Reisjärven
lähipalvelujen kehittämistyöryhmään kunnanhallituksen
puheenjohtaja Jouni Tillin, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Helena Kinnusen ja kunnanjohtaja Raija Potilan.
Merkitään, että kunnanjohtaja Raija Potila saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 17.30.
KP/TN

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017
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REISJÄRVEN LÄHIPALVELUJEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ (jatkoa)
KHALL § 183

Reisjärven ja Selänne ky:n lähipalvelujen kehittämistyöryhmä on aloittanut toimintansa. Työtä tehdään elinkaarimallin ja hyvinvointikertomusmallin mukaisesti,
eri väestöryhmiin liittyvänä työnä: lapset-nuorettyöikäiset ja vanhukset. Nyt on meneillään työpajavaihe. Selänne Ky:n tavoitteena on, että kehittämistyöryhmän työ saadaan valmiiksi marraskuun aikana. Työstä on
saatavissa tietoa kunnan strategiatyön tueksi. Olennaisena ajatuksena on selvittää myös sitä, mitä sosiaalija terveydenhuollon palveluja kunnasta on tulevaisuudessa saatavissa, tai mitä palveluja kunnan asukkaille
tuotetaan päivittäin ja mitä harvemmin. Uudet toimintamuodot ovat mukana kehittämisessä. Lähipalvelujen työryhmän työ ei vaikuta Selänne ky:n vuoden 2018 talousarvioon, koska sen käsittely aloitetaan 12.10.2017.
Kireästä aikataulusta johtuen, kunnan päätöksenteko on
vaikea yhteen sovittaa Selänteen päätöksentekoprosessiin. Kunnan asukkaiden kannalta työryhmän työn tuloksilla on vaikutuksia, joita on ehdittävä käydä läpi
Reisjärven kunnan päätöksentekoelimissä ennen kuin ne
viedään Selänteen päätöksentekoprosessiin ja pannaan
täytäntöön.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Reisjärven lähipalvelujen kehittämistyöryhmän työn tuloksena tehtyjä
ratkaisuja toimintamuotojen muutoksia ei saa viedä Selänne kuntayhtymän päätöksentekoon ennen kuin Reisjärven kunta on käsitellyt niitä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

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

10.10.2017

171–183

297

Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

171–174, 177, 179–183
Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

175, 176, 178
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

175, 176, 178
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 13.10.2017.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

298

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

KHALL 10.10.2017 LIITE 1 § 172

Järviseudun jätelautakunta 19.9.2017 § 27 liite 2

Sopimus Järviseudun jätelautakunnasta

1. Sopimuksen osapuolet
Alajärven kaupunki ja Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kunnat. Vastuukuntana toimii Alajärven kaupunki.
2. Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella yllämainitut kunnat sopivat yhteisestä jäteasioita käsittelevästä lautakunnasta.
3. Lautakunnan kokoonpano
Jätelautakunnassa on kymmenen (10) jäsentä. Vastuukunta Alajärvi valitsee
lautakuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Halsuan kunta, Kyyjärven kunta, Lappajärven kunta, Lestijärven kunta, Perhon
kunta, Reisjärven kunta, Soinin kunta ja Vimpelin kunta valitsevat kukin
yhden (1) jäsenen ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan tekee vuorollaan kunkin
osakaskunnan valtuusto. Puheenjohtajuus kiertää kahden vuoden jaksolla
aakkosittain siten, että ensimmäisen puheenjohtajan valtuuston toimikauden
kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi (vv. 2001–2002) valitsee Alajärven valtuusto ja varapuheenjohtajan Vimpelin valtuusto, joka nimittää puheenjohtajan valtuuston toimikauden kahdeksi viimeiseksi vuodeksi. Varapuheenjohtajan Vimpelin puheenjohtajuuskaudelle valitsee Alajärven jälkeen seuraavana oleva kunnanvaltuusto. Tätä seuraavaksi kaudeksi edellisen varapuheenjohtajan valinnut kunta valitsee puheenjohtajan ja käännetyssä aakkosjärjestyksessä Vimpelin jälkeen oleva kunta valitsee varapuheenjohtajan
jne. Kaudella 2010–2012 puheenjohtaja on Reisjärven kunnan edustaja ja
varapuheenjohtaja Lappajärven kunnan edustaja.
Lautakunta toimii kuntalain tarkoittamana kuntien yhteisenä lautakuntana ja
kuuluu Alajärven kaupungin hallinto-organisaatioon.
4. Lautakunnan tehtävät
Lautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä ja hoitaa jätelainsäännösten mukaisia tehtäviä kuntien puolesta Alajärven kaupungin hallintosäännössä (§ 31) esitetyssä laajuudessa.
Lautakunnan tehtävät ja päätösvalta määräytyvät tämän sopimuksen liitteenä olevasta Alajärven kaupungin hallintosäännön 31 §:stä.

Järviseudun jätelautakunta 19.9.2017 § 27 liite 2

5. Pöytäkirjat ja asiakirjat
Sopimukset ja muut lautakunnan päätösten mukaisesti laadittavat asiakirjat
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Puheenjohtaja tai sihteeri
allekirjoittaa pöytäkirjanotteet.
Lautakunnan esityslistat ja kokouspöytäkirjat lähetetään tiedoksi jäsenkuntien hallituksille.
6. Uuden osakaskunnan hyväksyminen
Yhteiseen lautakuntaan voidaan hyväksyä uusi osakaskunta, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt tämän sopimuksen. Uuden jäsenen valinta vaatii
myös muiden osakaskuntien hyväksynnän.
7. Jätelautakunnasta eroaminen
Jäsenkunta voi halutessaan erota yhteisestä lautakunnasta. Eroamisilmoitus
on jätettävä Alajärven kaupungille kaksi täyttä vuotta ennen eroamisen
voimaantuloa. Alajärven kaupunki tiedottaa eroamisesta muille osakaskunnille.
8. Toiminnan arviointi

Jäsenkuntien tilintarkastajilla on oikeus tarkastaa lautakunnan tilejä. Jäsenkuntien tarkastuslautakunnilla on oikeus saada tietoja lautakunnan
toiminnasta.
9. Yleistä
Lautakunnan talousarvio laaditaan Alajärven kaupungin hallintoon.
1.5.2012 voimaan tulleen jätelain (646/2011) säädösten mukaisesti kunnan
on perittävä tämän lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua,
jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset (78 §).
Järvisedun jätelautakunnan alueen jätemaksutaksan mukaan jätemaksun
laskuttaa kuntien lukuun Millespakka Oy. Alajärven kaupunki laskuttaa jätelautakunnan menojen osalta Millespakka Oy:tä, kun talousarviovuoden
kulut ovat tiedossa.
Muutoin lautakunta työskentelee kuntalain ja Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.
10. Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan 1.12.2017 ja kumoaa edellisen 1.1.2008
voimaan tulleen sopimuksen.

Alajärven kaupungin hallintosääntö § 31
31 § Järviseudun jätelautakunnan tehtävät ja toimivalta

Järviseudun jätelautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä ja hoitaa jätelainsäädösten
mukaisia tehtäviä kuntien puolesta hallintosäännössä esitetyssä laajuudessa.
Järviseudun jätelautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta
järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille
mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Järviseudun jätelautakunta edustaa kuntaa ja käyttää kaupungin puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Järviseudun jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) §:n 23 mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena.
Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan
hoidettavaksi:
1. kunnalle kuuluvan jätehuollon suunnitteluun, järjestämiseen ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien
hoitaminen
2. päätökset siitä, mihin keräyspaikkaan jätteet viedään (31 §, 35 §)
3. päätöksen, jotka koskevat kunnan järjestämisvastuulla olevien jätteiden jätehuoltoa (32 §, 33 §, 34 §)
4. päätökset jätteenkuljetuksista (35 §, 36 §, 37 §, 38 §)
5. velvollisuus pitää rekisteriä kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta (39 §, 143 §)
6. päätökset kunnallisten jätemaksujen määräämisestä, maksuunpanosta, suorittamisesta, palauttamisesta ja
muuttamisesta sekä niihin liittyvistä muistutuksista (78–86 §)
7. päätökset kunnan jätehuoltomääräyksistä (91 §, 92 §).
Lautakunnan tulee antaa jätesuunnitelman laadintaa varten asianomaiselle viranomaiselle jätelain 89 §:ssä
tarkoitetut tiedot, sekä avustaa kuntaa jätelain 93 §:n mukaisessa neuvonnassa.
Lautakunnalla on oikeus jätelain perusteella saada tarvittavat tiedot toiminnan järjestämisestä (122 §) ja
tehdä jätehuollon järjestämistä koskevan tehtävän hoitamista varten tarpeellisia tarkastuksia (123 §).
Lautakunta voi siirtää sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa esittelijälle.
Mikäli lainsäädäntö muuttuu, hoitaa jätelautakunta kunnalle säädetyt tässä mainittuja tehtäviä vastaavat
tehtävät uusien säännösten mukaisesti.

REISJÄRVEN KUNTA
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Tule mukaan kehittämään elinvoimaista sivistyspitäjää! Reisjärvi, vahvasti elämässä mukana,
maatalouden, yrittäjyyden ja n. 2850 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalta hakee joukkoonsa:

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIA
Sivistysjohtaja-rehtori johtaa kunnan sivistystointa, toimii perusopetuksen rehtorina ja kunnan
kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijänä. Reisjärven opetustoimeen kuuluvat lukio, yläkoulu
ja 3 alakoulua, oppilaita on noin 400. Kuntaan valmistunut 2017 uusi yläaste-lukio, jossa on upeat
puitteet ja osaava henkilökunta. Varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa noin 100 lasta.
Vapaa-aikatoimella on oma lautakunta, joka vastaa kunnan kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntatoimesta. Sivistysjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen, kunnanjohtajan alainen ja oman
toimialansa päällikkö.
Viran kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun
asetuksen 1998/986 mukaan ja sivistystoimen johtamiseen tarvittava riittävä hallinnollinen
kokemus. Odotamme sivistystoimen toimialan hyvää tuntemusta, vahvaa talousosaamista ja
kokemusta johtamisesta. Arvostamme lisäksi innostavaa, strategista johtamisotetta sekä hyviä
yhteistyö-ja vuorovaikutustaitoja.
Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, ansioluettelo sekä pedagoginen ja
johtamisportfolio (enintään 3 sivua), josta käy ilmi hakijan opetusfilosofia sekä kuvaus johtamiseen
ja hallintoon liittyvästä osaamisesta.
Sivistysjohtaja-rehtori valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Viran palkkaus
määräytyy perusopetuksen rehtorin 80 % (OVTES) ja KVTES:n 20 % mukaan, hakija voi myös esittää
oman palkkatoivomuksensa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisesti annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa.
Hakemukset toimitetaan perjantaihin 29.9.2017 klo 15.00 mennessä kunnanvaltuustolle
osoitteella Reisjärven kunnanhallitus, Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI
tai sähköpostilla osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi.
Sivistysjohtaja-rehtorin viran hakuaikaa on jatkettu 29.9.2017 saakka. Virkaa aiemmin hakeneet
otetaan virkaa täytettäessä huomioon.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Raija Potila, 040 3008200,
kunnanhallituksen pj. Jouni Tilli 040 5906526 ja
kasvatus- ja koulutuslautakunnan pj. Oili Kiviranta 050 4118793.
Reisjärven kunnanhallitus

15.8.2017
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Reisjärven kunnan sivistysjohtaja-rehtori virkaan hakeneet:

Ahonen Juha FM, Jyväskylä
Hartikainen Paula KM, Nivala
Häkkinen Jouni KM, Hollola
Krankkala Soile KM, Oulu
Lintula Ilpo FM, Laukaa
Maijala Juha FT, Reisjärvi
Pippola Lasse FM, Sievi
Puronhaara Markku FM, Soini
Savolainen Kimmo KM, Helsinki
Törttö Tarja TaM, Taipalsaari
Varis Markku, FT, KT, Sodankylä

ei halua nimeä julkisuuteen hakuvaiheessa:
3 henkilöä

KHALL 10.10.2017 LIITE 6 § 175

KAUPPAKIRJA

KHALL 10.10.2017 LIITE 7 § 175

Myyjä:

Reisjärven kunta (ly 0189548-3)
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI

Ostajat:

Paavola Marika (220381-088B)
Metsänreunantie 27 B
85900 REISJÄRVI

Yhtiö:

Asunto Oy Reisjärven Viljamäki II

Myytävät osakkeet:

nro 125–248, yhteensä 124 kpl (huoneisto nro 2)

Osoite:

Metsänreunantie 27 B, 85900 Reisjärvi

Huoneiston luku ja
pinta-ala:

2 h + k + s = 62,0 m2
Huoneistoon kuuluu myös n. 3 m2 suuruinen varastotila.

Kauppahinta:

Kolmekymmentäyhdeksäntuhatta (39.000,00) euroa.

Maksutapa:

Kauppahinta maksetaan Reisjärven kunnan tilille
Reisjärven Osuuspankkiin FI96 4753 1020 0003 28.

Maksuajankohta:

14. päivän kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta. Viivästyskorko on
kulloinkin voimassaolevan korkolain mukainen.

Muut kauppaehdot:
1.

Huoneisto on vuokrattu ostajille.

2.

Osakekirjojen omistusoikeus sekä huoneiston hallintaoikeus siirtyvät ostajalle, kun kunnanhallituksen osakekauppaa koskeva päätös on saanut lainvoiman ja kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, jolloin myös osakekirjat luovutetaan.

3.

Ostaja vastaa yhtiövastikkeista ja muista huoneistoon kohdistuvista maksuista 1.xx.2017 alkaen.

4.

Ostaja on tutustunut yhtiön yhtiöjärjestykseen ja isännöitsijäntodistukseen.

5.

Ostaja on tutustunut asuntoon ja vastaanottaa ja hyväksyy asunnon siinä
kunnossa kuin se on kaupantekohetkellä.

6.

Ostaja saa haltuunsa tätä kauppaa koskevan varainsiirtoverolaskelman,
jonka ostaja on velvollinen näyttämään veroviranomaisille kahden (2) kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta sekä tarvittaessa maksamaan.

Tätä kauppakirjaa on tehty kolme (3) samanlaista kappaletta, yksi myyjälle, yksi ostajalle
ja taloyhtiön hallitukselle.
Tämä kauppakirja on kuntaa sitova sen jälkeen, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan
maksettu.

Reisjärvellä . päivänä

kuuta 2017

REISJÄRVEN KUNTA
Raija Potila
Kunnanjohtaja

Marika Paavola

Päivi Rossi
hallintosihteeri
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Sopimus johtavan maatalouslomittajan palveluista
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1.Sopijaosapuolet
Palveluiden myyjä:

Reisjärven kunta
Reisjärventie 8
85900 Reisjärvi

y-tunnus 0189548-3

Palveluiden ostaja:

Nivalan Kaupunki
Kalliontie 15
85500 Nivala

y-tunnus 0186757-0

2. Sopimuksen kohde
Johtavan maatalouslomittajan Annukka Honkasen työpanos aikavälillä 1.1.–31.12.2018
pois lukien edelliseltä lomanmääräytymiskaudelta pidettävät lomat ja yhden tilan yhden
henkilön lomitukset..

3.Sopimuksen sisältö
3.1 Johtava maatalouslomittaja toimii Nivalan paikallisyksikön johtavan
maatalouslomittajan tehtävissä Nivalan lomatoimistossa, mutta työnantajan
velvoitteista ja vastuista vastaa Reisjärven kunta.
3.2. Johtavan lomittajan lomien ja maatalouslomitusten aikaiset sijaisuudet/työt määräajan
sisällä hoidetaan Nivalan paikallisyksikön toimesta.

4. Kustannukset
Nivalan Kaupunki maksaa Reisjärven kunnalle ao. johtavan maatalouslomittajan
palkkakulut sivukuluineen toteutuneelta työajalta kuukausittain. Annukka Honkasen
työsopimus muutetaan peruspalkan osalta vastaamaan määräajaksi Nivalan
paikallisyksikön muiden johtavien peruspalkkaa. Laskutettavaksi tulee myös kertyvän
loman ja lomarahan osuus työajalta, kilometrit, mahdollinen puvun pesuraha ja mahdollisia
työaikalisiä/kuluja. Palkkauskustannuksiin lisätään 5 % hallintokuluina. Palvelun myynti on
arvonlisäverolain alaista. Reisjärven lomatoimen toimesta hoidetaan laskutus.

5. Vahingonkorvaus
Toiminnan vastuu Nivalan yksikön työtehtävissä on Nivalan kaupungilla.

6.Sopimuksen voimassaolo
Sopimus on voimassa 1.1.-31.12.2018.
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7. Erimielisyyksien ratkaisu
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti
neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluilla ei päästä yhteisymmärrykseen ratkaistaan
erimielisyydet hallintoasiana Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa (hallintokäyttölain 69 §).
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Nivalassa

Reisjärvellä

NIVALAN KAUPUNKI

REISJÄRVEN KUNTA

Päivi Karikumpu
kaupunginjohtaja

Raija Potila
kunnanjohtaja

