
REISJÄRVEN KUNTA KOKOUSKUTSU / ASIALISTA
KUNNANHALLITUS 15 /2019 

Aika: Maanantai 28.10.2019 klo 15.00–17.47 
Paikka: Kisatien koulu, ruokala 

Läsnä: Tilli Jouni, pj.  
Vedenpää Antti, 1. vpj. 
Parkkila Katri, 2. vpj. 
Huuskonen Sari, j 
Pietilä Ulla, j 
Pohlman Marko, j 
Siniluoto Eija, vj 

Paavola Kaarlo, valtuuston pj. 
Nyman Teuvo, valtuuston 2. vpj. 
Silvast Marjut, kehitys- ja talouspäällikkö, vs. kunnanjohtaja 
Hirvinen Sirpa, pöytäkirjanpitäjä 

Pöytäkirjantarkastajat: Pietilä Ulla, Vedenpää Antti 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 31.10.2019 

Sisällys 
TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 ...................................................................... 2 

KIINTEISTÖPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 .................................................................. 3 

TALOUDEN JA TOIMINNAN OSAVUOSIRAPORTTI 30.9.2019 .................................................................... 5 

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2019 JA LISÄMÄÄRÄRAHA-

ESITYKSET .................................................................................................................................................. 6 

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2020 ............................ 7 

MUUTOKSIA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN ................................... 8 

SELVITYS OIKEUSKANSLERILLE TEHTYYN KANTELUUN.............................................................................. 9 

KALAJAN JA LEPPÄLAHDEN LAKKAUTETTUJEN KOULUJEN JATKOTOIMENPITEET ................................. 10 

TÄYTTÖLUPA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN TOIMEEN ................................................. 11 

MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN .................................................................................... 13 

MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN .................................................................................... 14 

SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT ....................................................................... 15 

ILMOITUSASIAT ....................................................................................................................................... 16 

VETOOMUS REISJÄRVEN TEIDEN KUNNOSTUSRAHASTA ....................................................................... 17 



REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 

pöytäkirjanpitäjä 

Kunnanhallitus 28.10.2019 282  1 

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 

KHALL § 181 Kuntalain 111 § mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä val- 
28.10.2019 tuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista 

sekä muiden verojen perusteista. Tuloveroprosentti vuodelle 2020 tulee ilmoittaa 
verohallinnolle viimeistään marraskuun 19. päivänä 2019. Tuloveroprosentti on 
ilmoitettava neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.  

Reisjärven kunnan tuloveroprosentti oli vuodesta 2014 vuoteen 2017 saakka 22,00 
%. Vuonna 2018 ja 2019 tuloveroprosentti on ollut 22,50 %, joka on koko maan 
korkeimmalla tasolla. Sama 22,50 tuloveroprosentti on vuonna 2019 ollut Reisjär-
ven lisäksi Haapajärvellä, Honkajoella, Jämijärvellä ja Teuvalla. Pohjois-Pohjan-
maan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2019 ollut 20,57 %.  

Vaikka kunnan tuloveroprosentti on 22,50 %, sen tuoma todellinen verotulo on 
kunnalle huomattavasti pienempi. Vastaavasti veronmaksajille todellinen veropro-
sentti on alhaisempi. Todellinen veroprosentti eli ns. efektiivinen veroaste saa-
daan, kun huomioidaan verotulopohjaan tehtävät vähennykset. Vuonna 2020 Reis-
järven kunnan efektiivisen veroasteen arvioidaan olevan 14,38 %.   

Reisjärven tuloverot olivat 7,1 milj. euroa vuonna 2018. Vuodelle 2019 ennakoitiin 
tuloverojen määräksi 7,3 milj. euroa. Kuluvan vuoden verotilitysongelmista joh-
tuen Reisjärven vuoden 2019 verotuloista noin 490.000 euroa saadaan vasta vuo-
den 2020 aikana.   

Vuodelle 2020 Kuntaliiton veroennusteen mukaan Reisjärven kaikki verotulot olisi-
vat yhteensä 8,4 milj. euroa, joka on vain 177.000 euroa enemmän kuin 2019. Vas-
taavasti tuloverojen osuus olisi 7,4 milj. euroa, joka on 161.000 euroa kuluvaa 
vuotta enemmän. 

Reisjärven kunnan taloudellinen tilanne on erittäin vaikea. Taloussuunnitelmaan 
vuosille 2020-2023 täytyy löytää merkittäviä menoja hillitseviä toiminnallisia ja ra-
kenteellisia ratkaisuja. Tuloveroprosentin taso yhdessä veroennusteiden kanssa on 
ohjannut vuoden 2020 talousarvion valmistelua siten, että tuloverotuksen tason 
tarkistaminen ei ole ratkaiseva vaihtoehto kunnan talouden tasapainottamisessa. 

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa vuo-
den 2020 tuloveroprosentiksi 22,50 %. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KIINTEISTÖPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 

KHALL § 182 Kuntalain 135 § mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä val- 
28.10.2019 tuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista 

sekä muiden verojen perusteista. Valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosent-
tien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden 
tuloveroprosentin. Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia 
sovelletaan veronalaisiin kiinteistöihin. Vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit on 
ilmoitettava verohallinnolle viimeistään marraskuun 19. päivänä. 

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön 
omistaja maksaa kiinteistön verotusarvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle. 
Kiinteistövero lasketaan kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta käyttäen pro-
senttia, jonka kunnanvaltuusto on vahvistanut. Kiinteistöverosta vapaita ovat 
muun muassa metsät ja maatalousmaat, yleiset vesialueet, torit, kadut sekä tiet. 
Myös kunnan omalla alueellaan omistama kiinteistö on vapaa kiinteistöverosta. 
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistövero-
prosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukä-
teen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 

Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolain 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta 
säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleis-
hyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveropro-
sentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pää-
asiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun 
kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %. 

Reisjärven kuntastrategiaan 2035 on kirjattu, että kunta varautuu talouden muu-
toksiin ennakoivalla talouden tasapainotustyöllä, jotta velkaantuminen saadaan 
kuriin ja talous kestää olosuhdevaihtelut. Reisjärven kiinteistöverotulot yhteensä 
ovat noin 690.000 euroa vuodessa. Kaikkien kiinteistöveroprosenttien asettaminen 
sallittuun ylärajaan toisi Reisjärven kunnalle noin 400.000 euron vuotuisen verotu-
lojen lisäyksen.  Veroprosenttien korotukset eivät kuitenkaan voi olla ainoa talou-
den tasapainotuskeino. Korkeiden veronkorostusten sijaan Reisjärven kuntatalou-
den ongelmissa tulisi keskittyä ensisijaisesti menojen hillintään ja alentamiseen. 
Kunnan talouden tasapainottamiseksi tulee tarkastella kaikkia tulo- ja menolajeja. 
Tarkastelu koskee myös kiinteistöveroprosentteja. 

Laskelma kiinteistöveroprosenttien korotusten vaikutuksesta: 
Kiinteistöveroprosentit Raja-arvot 

% 
Vuosi 
2019 

Korotus 
 %-yks. 

Vuosi 
2020 

Vaikutus 
e/vuosi 

Yleinen kiinteistövero 0,93 – 2,00 1,10 + 0,10  1,20 25.000 
Vakituinen asuinrakennus 0,41 – 1,00 0,65 + 0,05  0,70 25.000 
Muu asuinrakennus 0,93 – 2,00 1,35 + 0,15  1,50   9.000 
Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 – 6,00 4,00 + 1,00  5,00   2.000 
Voimalaitos enint. 3,10 2,00 
Yleishyödyllinen yhteisö 0,25 + 0,25  0,50   5.000 
Yhteensä 66.000 

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505 
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KIINTEISTÖPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää määrätä vuo-
delle 2020 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:  

Kiinteistöveroprosentit Raja-arvot 
% 

Vuosi 
2019 

Vuosi 
2020 

Yleinen kiinteistövero 0,93 – 2,00 1,10   1,20 
Vakituinen asuinrakennus 0,41 – 1,00 0,65   0,70 
Muu asuinrakennus 0,93 – 2,00 1,35   1,50 
Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 – 6,00 4,00   5,00 
Voimalaitos enint. 3,10 2,00 
Yleishyödyllinen yhteisö 0,25   0,50 

Puheenjohtajan avattua keskustelun Marko Pohlman esitti, että kiinteistöveroja ei 
nosteta. Esitystä ei kannatettu 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Marko Pohlman jätti eriävän mielipiteen liite 1. 
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TALOUDEN JA TOIMINNAN OSAVUOSIRAPORTTI 30.9.2019 
 
KHALL § 183 Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen § 119 sekä erillisen raportointiohjeen mukaan  
28.10.2019 toimialojen on raportoitava talousarvion toteutumisesta neljännesvuosittain. Vuo-

den 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimille on annettu 
erilliset tarkennetut raportin muotoa ja sisältöä koskevat raportointiohjeet. Uudis-
tettua raporttimallia on käytetty kuluvan vuoden alusta lähtien. 

 
Vuoden 2019 tammi-syyskuun toteuman perusteella varsinaisen toiminnan toimin-
takate on lähes talousarvion mukainen, ylitystä 15.400 euroa. Toimintakatteen ko-
konaisylityksestä 207.600 eurosta loput on omaisuuden myyntitappiota. Sote-me-
noihin on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen mukaan tulossa 290.400 euron li-
säys Reisjärven maksuosuuteen. 
 
Verotulotulot ovat jääneet huomattavasti alle talousarvion.  Koko vuoden osalta 
verotulotilitysten ennakoidaan jäävän lähes 500.000 euroa arvioitua pienemmiksi. 
Tilitysviive johtuu verohallinnon mukaan verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterion-
gelmista.  
 
Peruspalvelujen valtionosuuteen on tehty kertaluonteinen valtionkompensaatio, 
kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus sekä edellisen hallituskauden 
menetysten kompensaatioita, joiden seurauksena Reisjärven valtionosuuksiin tulee 
kuluvalle vuodelle 120.500 euron lisäys. Myönteistä on myös arvopapereista saa-
dut myyntivoitot, joita on tammi-syyskuussa toteutunut noin 600.000 euroa eli kak-
sinkertaisesti talousarvioon nähden.  
 
Tammi-syyskuun toteumaan perusteella koko tilivuoden tulos tulee painumaan ali-
jäämäiseksi ennakoitua enemmän. Jo haettujen tasapainottamistoimien ja hankin-
takiellon lisäksi tuleville taloussuunnitelmavuosille tarvitaan merkittäviä toiminnal-
lisia ja rakenteellisia muutoksia. 

 
Oheismateriaalina Osavuosiraportti 1.1.- 30.9.2019 
 
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505 

 
Vs. Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen valtuustolle osavuo-

siraportin 1.1.-30.9.2019 ja edellyttää toimialoilta kaikessa toiminnassa kustannus-
tietoisuutta ja jatkuvaa oman yksikön talouden seurantaa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2019 JA LISÄMÄÄRÄRAHA-ESITYKSET 
 
KHALL § 184 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 
28.10.2019  10.10.2019 § 151 merkinnyt tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2019, päättä-

nyt tehdä jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen, hyväksynyt investoin-
teja tarkistettavaksi ja esittää talousarviomuutoksia jäsenkunnille.   

 
Tarkastelujaksolla Selänteen toimintatuotot olivat 47,4 milj. euroa, toimintakulut 
48,1 milj. euroa ja toimintakate -0,7 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitus-
tuotot ja poistot niin tuloslaskelma on alijäämäinen noin -0,9 milj. euroa. 

 
Reisjärven osalta Selänteen palvelujen ja hallinnon toteuma 31.8.2019 on yhteensä 
7.151.843 euroa ja 61,22 % talousarviosta; vuoden 2018 vastaavat luvut sulkeissa 
(7.512.811 ja 62,12 %). Reisjärvi on maksanut kuntayhtymälle tarkastelujaksolla 
maksuosuusennakoita 7.260.991 euroa (7.715.681). Yhtymähallitus on tarkistanut 
jäsenkuntien maksuosuuksien ennakoita elokuun lopun toteutuman perusteella. 
Tarkistusperusteena on ollut talousarvion muutosesitykset ilman erikoissairaanhoi-
toa. Ennakoiden tarkistuksessa Reisjärvelle palautetaan 109.148 euroa (202.870) 
marraskuun laskutuksen yhteydessä.  

 
 Selänteen koko vuoden toteumaennusteen arvioidaan ylittyvän talousarvion yh-

teensä -2.937.400 eurolla. Reisjärven osalta ylitysarvio on -290.400 euroa. Arvioitu 
talousarvioylitys tulee huomioida Reisjärven kunnan omassa vuoden 2019 talous-
arviossa, mikä kasvattaa kunnan tilikauden 2019 alijäämää vastaavalla määrällä.   

 
 Liitteenä 2 Pöytäkirjanote, kuntayhtymähallitus 10.10.2019 § 151 ja osavuosikat-

saus 1.1.-31.8.2019. 
 

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.044 3008 505 
 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus  
1. Merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen osavuosiraportin        

1.1.-31.8.2019.  
 

2. Esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että Peruspalvelukuntayhtymä 
Selänteen Reisjärven palvelujen talousarviota muutetaan lisäämällä toiminta-
kuluja yhteensä 290.400 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien 
maksuosuuksia vastaavasti 290.400 euroa.  

 
3. Esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi yhtymäkokouksen esittämät suun-

nitelmat kustannussäästöjen toteuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi 
kuntayhtymässä. 

 
4. Esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Selänteen talousarviomuutosta 

vastaavan 290.400 euron suuruisen käyttötalouden muutoksen Reisjärven 
kunnan talousarvioon vuodelle 2019. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2020 

KHALL § 185 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää jäsenkuntiensa väes- 
28.10.2019 tölle lain säätämät sosiaali- ja terveyspalvelut. Reisjärvi on peruspalvelukuntayhty-

män jäsenkunta. Perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymän talousarvio poh-
jautuu kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin, jotka sisältävät kaikki jäsenkun-
tien talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrärahat. Kuntayh-
tymän menot kohdennetaan jäsenkunnille niiden asukasluvun perusteella. Reisjär-
ven asukasluku oli 2743 henkeä vuoden 2018 lopussa. 

Kuntayhtymähallitus on 10.10.2019 § 152 käsitellyt vuosisopimuksen ja talousar-
vion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2022. Talousarvioesi-
tyksessä Reisjärven maksuosuus muodostuu seuraavasti: 

Muutos +456 842 euroa (+3,9 %) osoittaa talousarvioesityksen 2020 muutoksen 
vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon.  

Selänne on arvioinut ja ilmoittanut Reisjärven vuoden 2019 lisälaskutustarpeeksi 
290 400 euroa. Lisäyksen jälkeen talousarvioesityksen 2020 muutos olisi +166 442 
euroa (+ 1,4 %) vuoden 2019 arvioituun toteumaan verrattuna. 

Selänteen koko kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioesityksessä kustannukset 
nousevat 3 953 852 euroa (+6,1 %) vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon ver-
rattuna ja 1 016 452 euro (+1,5 %) vuoden 2019 lisätalousarvioesitykseen nähden.  

Liitteenä 3 Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen 10.10.2019 hyväksymä vuosi-
sopimus, talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022. 

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.044 3008 505 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että val-
tuusto hyväksyy liitteen mukaisen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopi-
muksen, talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2022. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Asukasluvun mukainen maksuosuus 18,1 %
PALVELUT TA 2019 TAE 2020 Muutos %
Hyvinvointipalvelut 973 070 851 400 -121 670 -12,5
Terveys- ja vanhuspalvelut 2 998 080 3 160 600 162 520 5,4
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 254 450 266 610 12 160 4,8
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 11 343 500 11 801 590 458 090 4,0

Hallinto 337 928 336 680 -1 248 -0,4
MAKSUOSUUS 11 681 428 12 138 270 456 842 3,9

PALVELUT TA 2019 TAE 2020 Muutos %
Alkuperäinen 11 681 428 12 138 270 456 842 3,9
Lisälaskutus 290 400
MAKSUOSUUS 11 971 828 12 138 270 166 442 1,4
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MUUTOKSIA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN  
 
KHALL § 186 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus on 19.9.2019 § 138 käsitellyt  
28.10.2019 ja hyväksynyt hallintosääntöön muutoksia seuraavasti: 
 

”Kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö hyväksyttiin yhtymähallituksessa 
14.12.2017 § 142. Hallintosääntö tuli voimaan 27.2.2018, kun kaikkien jäsenkun-
tien valtuustot olivat hyväksyneet sen.  

 
27.2.2018 voimaan tulleen hallintosäännön 13 S:n mukaan kuntayhtymän johtaja 
päättää kuntayhtymän palvelulinjojen yhteisistä hankinnoista, kun hankinnan 
arvo on alle 50.000 euroa (alv 0). Hallintosäännön 14 S:n mukaan palvelujohtajat 
käyttävät ratkaisuvaltaa tavaroiden hankinnasta, kun hankinnan arvo on alle 
50.000 euroa (alv 0) ja palveluiden hankinnasta, kun hankinnan arvo on alle 
150.000 euroa (alv 0). Yksilöpäätöksissä ei ole hankintarajaa. 

 
Hankintarajoja on syytä nostaa palveluiden joustavuuden ja sujuvuuden näkökul-
masta. Hankintarajan nostaminen ei lisää riskiä menojen kasvamisel1e, koska 
hankinnat tehdään talousarvion asettamissa rajoissa. 

 
  (Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196) 
 

Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää esittää jäsenkun-
tien valtuustoille, että ne hyväksyvät kuntayhtymän hallintosääntöön seuraavat 
muutokset: 
 
1. Hallintosäännön 13 §:n 7. kohtaan: Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on 

päättää kuntayhtymän palvelulinjojen yhteisistä hankinnoista, kun hankinnan 
arvo on alle 300.000 euroa (alv 0). 

2. Hallintosäännön 14 §:n I. kohtaan: Palvelujohtaja käyttää ratkaisuvaltaa  
seuraavissa asioissa: tavaroiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 300.000 
euroa (alv 0). 

3. Hallintosäännön 14 §:n 2. kohtaan: Palvelujohtaja käyttää ratkaisuvaltaa  
seuraavissa asioissa: palveluiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 
300.000 euroa (alv 0), yksilöpäätöksissä ei ole hankintarajaa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.” 

 
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505 

 
Vs. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallinto-

sääntömuutokset tiedoksi ja esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Peruspal-
velukuntayhtymä Selänteen hallintosääntöön yhtymähallituksen 19.9.2019 esittä-
mät muutokset. 

     
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SELVITYS OIKEUSKANSLERILLE TEHTYYN KANTELUUN  
 
KHALL § 187 Apulaisoikeuskansleri pyytää 2.9.2019 päivätyllä kirjeellä Reisjärven kuntaa toi- 
28.10.2019 mittamaanoikeuskanslerinvirastoon saapuneen kantelun tutkimiseksi tarpeelli-

sen selvityksen. Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut kuntalaisaloitteen ja ad-
ressin käsittelyä koskeva kantelu, joka koskee Reisjärven vuodeosaston lakkaut-
tamista koskevaa asiaa valmistelleiden henkilöiden menettelyä. Kantelijan mie-
lestä asian valmistelussa ei ole noudatettu avoimuutta, eikä kuntalaisille tai asia-
osaisille ole annettu mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.  

  
Selvityksessä tulee kiinnittää erityistä huomiota kantelussa tarkoitetun aloitteen 
tai adressin käsittelyyn kunnassa. Selvityksestä tulee ilmetä, miten kuntalaisten 
näkemykset on pyritty huomioimaan asian valmistelussa ja päätöksenteossa. 
Lisäksi tulee ilmoittaa, mikäli asia kunnan tietojen mukaan on tai on ollut muu 
viranomaisen tutkittavana esimerkiksi muutoksenhakuna tai kanteluna. 
 
Kunnan selvitys on annettava viimeistään 11.11.2019 ja selvityspyynnön asiakirjat 
on palautettava.  
 
Oheismateriaalina selvityspyyntö ja selvitys liitteineen (7 liitettä) 

  
Valmistelija: vs. kunnanjohtaja p. 044 3008 505 

  
Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus antaa oikeuskanslerinvirastolle oheismateriaalina olevan 

selvityksen. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Jouni Tilli poistui esteellisenä (HL 28.1) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja pää-
töksenteon ajaksi. Teuvo Nyman poistui kokouksesta ennen tämän asian käsitte-
lyä. Antti Vedenpää toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksen-
teon ajan. 
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KALAJAN JA LEPPÄLAHDEN LAKKAUTETTUJEN KOULUJEN JATKOTOIMENPITEET 
 
KHALL § 188 Reisjärven kunta on lakkauttanut Kalajan ja Leppälahden kyläkoulut vuonna 2018  
28.10.2019 ja opetustoiminta kouluissa on päättynyt. Valtuuston hyväksymässä vuoden 2019 

talousarviossa tekninen toimi on esittänyt: ”Vuoden 2019 ensimmäisen vuosinel-
jänneksen aikana kunta kartoittaa mahdollisen jatkokäytön kyseisten kiinteistöjen 
osalta. Jos jatkokäyttöä ei kunnan omasta toiminnasta löydy, niin toisen vuosinel-
jänneksen aikana kunnanhallitus laittaa kiinteistöt myyntiin. Jos edellä mainitut 
toimenpiteet eivät tuota tulosta, kiinteistöistä katkaistaan sähköt, vesi sekä läm-
mitys tai vaihtoehtoisesti tekniselle toimelle osoitetaan vuokranmaksaja menojen 
kattamiseksi.”  

 
Kalajan ja Leppälahden koulukiinteistöjen jatkokäytön suhteen kunnassa ei ole 
tehty erillisiä päätöksiä kuluvan vuoden aikana. Koulut toimivat tällä hetkellä ka-
lustevarastoina. Ennen lopullista päätöstä kiinteistöjen jatkokäytöstä on tarpeen 
kartoittaa eri käyttövaihtoehtoja, kiinteistöjen rakennusteknisiä yksityiskohtia jo 
tehtyjen kuntokartoitusten ja sisäilmatutkimusten lisäksi sekä myyntimahdolli-
suuksia hinta-arvioineen.  
 
 Kunnan on tehtävä aktiivisia toimenpiteitä rakennusten jatkokäytön löytämiseksi 
ja ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Kiinteistöjen kunnon säilyttämiseksi pe-
ruslämpö, sähkö ja vesi tulee pitää yllä edelleen. Tekniselle toimelle varataan tar-
vittaessa vuoden 2020 talousarvioon määräraha kiinteistöjen perusylläpitokustan-
nuksiin. Mahdollisten myyntitoimenpiteiden perustaksi kunta hankkii ulkopuolisen 
kiinteistönvälittäjän arvion kiinteistöjen arvoista. 
 
Valmistelija: vs. kunnanjohtaja p. 044 3008 505 
 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää selvittää koulukiinteistöjen jatkokäyttömahdolli-
suudet kustannusvaikutuksineen ennen lopullista päätöksentekoa ja valtuuttaa vs. 
kunnanjohtajan hankkimaan hinta-arviot ja muut selvityksessä tarvittavat tiedot. 
Koulukiinteistöissä pidetään yllä peruslämpö, sähkö ja vesi selvityksen ajan ja osoi-
tetaan tekniselle toimelle tarvittava määräraha vuoden 2019 talousarvioon. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Teuvo Nyman saapui kokoukseen tämän ennen tämän asian käsittelyä. 
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TÄYTTÖLUPA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN TOIMEEN 
 
KHALL § 189 Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu sekä työt- 
28.10.2019 tömyysturvalain mukainen työllisyyttä edistävä palvelu. Toiminnan tavoitteena on 

ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintaky-
kyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa ja työ- ja toimintakykyä sekä 
ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palve-
luihin. Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta 
annetussa laissa. Lainsäädännöstä ja sen kehittämisestä vastaa Sosiaali- ja terveys-
ministeriö.  

 
Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 6 §:n mukaan kuntoutta-
van työtoiminnan järjestää kunta joko itse, tekemällä kirjallisen sopimuksen sen 
järjestämisestä toisen kunnan tai kuntayhtymän taikka rekisteröidyn yhdistyksen, 
rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan 
kanssa. Reisjärven kunta on hoitanut kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintana 
vuoden 2017 alusta lukien. Kunta vastaa riippumatta järjestämistavasta siitä, että 
toiminta järjestetään lain mukaisesti sekä aktivointisuunnitelmassa tai monialai-
sessa työllistymissuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Kuntouttavan työtoiminnan 
kustannuksia korvataan kunnalle valtion varoista 10,09 euroa toimintapäivää ja 
asiakasta kohti. Korvaus maksetaan aktivointisuunnitelman perusteella jälkikäteen 
niiltä päiviltä, joina asiakas on osallistunut kuntouttavaan työtoimintaan.  Kunnalle 
aiheutuvat kustannukset oikeuttavat valtionosuuteen, jota kunnan ei tarvitse erik-
seen hakea. 

 
Hallituksen lakimuutosesityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia kuntouttavasta 
työtoiminnasta niin, että kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista 
koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Lakimuutoksessa korostuisi henkilön tarvit-
sema tuki ja ohjaus.  
 

 Kunnanhallitus on 31.10.2016 § 141 perustanut kuntouttavan työtoiminnan ohjaa-
jan toimen. Vuoden 2017 alusta tehtävässä aloittaneen toimenhaltijan irtisanoutu-
misen 12.3.2017 jälkeen kunnanhallitus on täyttänyt toimen määräaikaisena. Ensin 
30.9.2017 saakka, seuraavaksi 31.5.2018 saakka ja viimeisimpänä 31.12.2019 
saakka.  

 
Kunnan hallintosääntö (18.12.2012) ei ota kantaa kuntouttavan työtoiminnan kel-
poisuusehtoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalihuollon ammatillisen henki-
löstön tehtävärakennesuosituksen mukaisesti kokonaisvastuu asiakkaan kuntout-
tavan työtoiminnan palveluprosessista tulee olla kunnan sosiaalityöntekijällä. Sosi-
aalihuollon ammattihenkilöistä annettu laki (817/2015) edellyttää, että sosiaali-
huollon ammatillisella henkilöstöllä on tarvittava koulutus ja perehtyneisyys. Kun-
nallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES, liite 4 § 2) sosiaalihuollon vaati-
viin ammattitehtäviin kuuluvien päätehtävät muodostuvat sosiaalisen tuen, oh-
jauksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen tehtävistä. Työntekijältä edellytetään kor-
keakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Tähän ryhmään voivat 
kuulua esim. sosionomi (AMK), jota edeltäviä koulutusnimikkeitä ovat olleet mm. 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817
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TÄYTTÖLUPA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN TOIMEEN 
 

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon to-
teuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Koska kuntouttava työtoiminta on 
sosiaalipalvelu, on sen toteutuksessa tarkoituksenmukaista käyttää sosiaalihuollon 
ammattilaista vakituisessa työsuhteessa. Määräraha kuntouttavan työtoiminnan 
ohjaajan palkkaamiseen sisällytetään vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2021-
2023 taloussuunnitelmaan. 
 
Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505 
 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kuntouttavan työtoiminnan ohjaa-
jan vakituiseen toimeen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN 

KHALL § 190 Maatalouslomittaja                on irtisanoutunut 
28.10.2019 toimestaan 21.8.2019 saapuneella kirjeellä siten, että työsuhde päättyy 
Lomituspalv.pääll. 21.9.2019.  

       työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta keskeytyksettä, joten irtisanomis-
aika on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 § 2 mom.). 

Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee vi-
ranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa     työsuhteen maatalouslomittajan toi-
messa päättyvän 21.9.2019. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN 
 
KHALL § 191 Maatalouslomittaja               on irtisanoutunut 
28.10.2019 toimestaan 21.8.2019 saapuneella kirjeellä siten, että työsuhde päätty 
Lomituspalv.pääll. 31.10.2019.  
 
                 työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta keskeytyksettä, joten irtisanomisaika 

on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 § 2 mom.). 
 

Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee vi-
ranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa                          työsuhteen maatalouslomittajan 

toimessa päättyvän 31.10.2019. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 192 Saatetaan tiedoksi vs. kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, vs. toimistosih- 
28.10.2019 teerin, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 
  

Vs. kunnanjohtaja Marjut Silvast 
 Yleispäätökset   §:t 10 

Henkilöstöpäätökset  §:t  
 Poissaolopäätökset   §:t  
 Hankintapäätökset   §:t 
 
 Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast 
 Yleispäätökset   §:t 

Henkilöstöpäätökset  §:t  
 Poissaolopäätökset   §:t  
 Hankintapäätökset   §:t 
 
 
 Vs. toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala 
 Asuntojen vuokraukset  §:t 
 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 

Yleispäätökset   §:t 46-50 
 
 
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 

Yleispäätökset   §:t 32 b 
 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 193  Keski-Pohjanmaan liitto 
28.10.2019  -      maakuntahallitus, es.lista, 21.10.2019, 9/19 
  -      maakuntahallitus, ptk, 21.10.2019, 9/19 
 
  PPKY Selänne 

- ky-hallitus, ptk, 10.10.2019, 9/19 

Ylivieskan kaupunki 
- jokil.pelastusl.johtokunta, ptk, 11.10.2019, 4/19 

Soite 
- hallitus, ptk, 21.10.2019, 13/19 
- valtuusto, ptk, 21.10.2019, 2/19 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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VETOOMUS REISJÄRVEN TEIDEN KUNNOSTUSRAHASTA 
 
KHALL § 194 Reisjärven kunnassa järjestetään kesällä 2020 valtakunnalliset Suviseurat. Tapah- 
28.10.2019 tumaan odotetaan noin 80 000 seuravierasta, jotka saapuvat pääasiassa maan-

teitse eri puolilta Suomea ja osa myös ulkomailta. 
 
 Reisjärven tiestön kunto on jo tällä hetkellä paikoin erittäin huono. Seura-alueen 

tiestö koostuu pienistä sorateistä, joille ei ole juurikaan tehty peruskunnossapitoa 
suurempia toimenpiteitä viime vuosikymmeninä. Suviseurojen valmistelun ja päät-
tymisen aikaan raskaan ajoneuvokaluston ja varsinaisten juhlien aikaan suuren ajo-
neuvomäärän vuoksi tiestön on oltava sellaisessa kunnossa, ettei rikkoontumisia 
tapahdu. Tiestön nykyistä parempi kunto takaa osaltaan liikenteen sujuvuuden ja 
onnistuneet juhlajärjestelyt. 

 
 Valtioneuvostoon lähetetään asianomaiselle ministerille vetoomus Reisjärven tei-

den kunnostusrahan saamiseksi.  
 
 Oheismateriaalina Vetoomus ministerille 
 

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.044 3008 505 
 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus lähettää ministerille oheisen vetoomuksen. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
vaatimus-/ - päätös, johon haetaan muutosta
valituskirjelmän - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sisältö ja - muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuin-
maksulaki 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

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.

Markkinaoikeus 

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. 

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.



Eriävän mielipiteen perustelut: 

Reisjärven kunta on teettänyt kunnassa kiinteistöveroselvityksen 1. vaiheen, jonka tuloksista on 

tulkittavissa, että kunnan alueella on mahdollisesti satoja rakennuksia, joista ei tällä hetkellä syystä tai 

toisesta peritä kiinteistöveroa. Osa näistä rakennuksista on mitä todennäköisemmin luvattomia 

rakennuksia. 

Näiden tietojen valossa on epäoikeudenmukaista korottaa kiinteistöveroa, sillä kiinteistöverojen korotukset 

kohdistuisivat ainoastaan heille, jotka ovat asiansa hoitaneet lain edellyttämällä tavalla. 

Puolestaan ne kiinteistönomistajat, joilla mahdollisesti on omistuksessaan rakennuksia, mitkä eivät ole 

kiinteistöverotuksen piirissä vaikka lain mukaan kuuluisivat olla, selviävät veronkorotuksista ko. 

rakennusten osalta ilman kustannusvaikutuksia. 

Jotta kunta ei tietoisesti asettaisi kiinteistöjen omistajia eriarvoiseen asemaan, tulee kunnassa pikaisesti 

suorittaa kiinteistöveroselvitys loppuun asti, eli kaikki rakennukset tulee saada kiinteistöverotuksen piiriin, 

mitkä sinne lain mukaan kuuluvat, ennen kuin minkään suuruiset kiinteistöverojen korotukset ovat 

perusteltuja (pois lukien rakentamaton rakennuspaikka). 

Marko Pohlman
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PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ 
SELÄNNE 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 

Kuntaxh!Y!!!_äh_ a_ ll_it_u _s ------�§_1_51 ___ 1_ 0_.l_0_.2_ 0_19 __________ _ 

Osavuosikatsaus 31.8.2019 ja lisämäärärahaesitykset 

129/02.02.02/2019 

KYHALL § 151 Tuloslaskelman mukaisesti 1.1.-31.8.2019 toimintatuotot ovat 47,4 miljoo

naa euroa, toimintakulut 48,1 miljoonaa euroa ja toimintakate siten 
-0, 7 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tulos
laskelma on alijäämäinen noin 0,9 miljoonaa euroa.

t:rollJS. 

Mlksehlt llsäperintål + 

TALOUSARVICJ-.1 TOTEUTUMNEN 31.8.2019 ennakot palaU!Us 

HaHlnto 

TA 

HaapaJäm 869748 

l<ärsämäkl 

�llm 6389 24 

ltisjllm 337 928 

'l'lu&nsä 1846600 

Palwlut Yl'deensä 

10T % TA 10T % TA 10T � 

527'5T1 60,66 27 409640 18159495 66,25 28 279388 18 6870 72 66,08 18304 868 -382204

235840 118 314 50,1 7 235840 118314 50,17 157226 38912 

3 87562 60,66 24084270 16028363 66,55 24 723194 16415925 66,40 15743178 -ol2 747

204982 60,66 11343500 6946861 61,24 11681428 7151843 61.22 7 260991 109148 

1120122 60,66 63073250 41253033 65,40 64919850 42373 155 65,27 41466263 -906892 

Kuntien maksuosuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoi
topiirien laskutuksen mukaisesti ja muun toiminnan osalta talousarvion mu
kaisella kuukausiosuudella. Vuodenvaihteessa erikoissairaanhoidon joulu
kuun lasku laskutetaan jäsenkunnilta tammikuun puolella ja tuloutetaan kir
janpidossa joulukuulle. 

Yllä olevan taulukon mukaisesti on tulossa talousarviomäärärahojen ylityk
siä, koska tuloslaskelma on alijäämäinen. Talousarviomuutoksista tehdään 
kunkin jäsenkunnan valtuustolle asianomaista kuntaa koskeva esitys. 

Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä -1.394.900 eu
roa. Hyvinvointipalveluissa -256.000 euroa (lastensuojelu ja terapiapalve
lut). Terveys- ja vanhuspalveluissa -1.170.000 euroa ( erikoissairaanhoito, 
vastaanottopalvelut ja kotiin annettavat palvelut), saatavien poistoja eri pal
velulinjoilla -33.300 euroa sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen 
tuloja 64.400 euroa. 

Kärsämäen osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä 28.800 euroa ym
päristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tulojen osalta. 

Pyhäjärven osalta talousarvion muutosesitys on -1.280.900 euroa. Hyvin
vointipalveluissa -250.00 euroa (lastensuojelu ja vammaispalvelut). Ter
veys- ja vanhuspalveluissa -920.000 euroa (erikoissairaanhoito, vastaanotto
palvelut, kotiin annettavat palvelut) saatavien poistot eri palvelulinjoilla 

KHALL 28.10.2019 § 184 LIITE 2



PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ 
SELÄNNE 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 

Kuntayh!)'mähallitus § 151 10.10.2019 

-31.400 euroa sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tuloja 60.100
euroa.

Reisjärven osalta talousarvion muutosesitys on -290.400 euroa. Hyvinvoin
tipalveluissa alitusta 100.000 euroa (lastensuojelu). Terveys- ja vanhuspal
veluissa -410.000 euroa (vastaanottopalvelut, asumispalvelut), saatavien 
poistot eri palvelulinjoilla -7 .000 euroa sekä ympäristö- ja rakennusvalvon
tapalvelujen tuloja 26.600 euroa. 

Investointeihin on varattu vuodelle 2019 Haapajärvelle kylmiön 20.000 eu
roa ja Reisjärvelle kylmiä 10.500 euroa ja Kanta-projektin sosiaalityön 
osuuteen 20.250 euroa. Varatut investoinnit eivät toteudu vuonna 2019. 
Vuoden aikana on tehty seuraavia investointeja: Haapajärven Koivikkoon 
irtaimistoa 20.000 eurolla, Abilitan liittymä kansallisen tulorekisterin vuok
si 20.000 euroa, LifeCare palvelualusta 41.658 euroa ja PSOP palvelusetelit 
10.685 euroa. Investointimäärärahaa tarkistetaan ylöspäin vuodelle 2019 
yhteensä 41.593 euroa. 

Saatavien poistot vuodelta 2018 ovat yhteensä 71.300 euroa, jonka jakautu
minen on arvioitu seuraavasti: Haapajärven osalta 33.300, euroa, Pyhäjär
ven 31.000 euroa ja Reisjärven 7.000 euroa. Saatavien poistoista kuntayhty
mähallitus tekee erillisen päätöksen. Saatavia peritään vielä loppuvuoden 
aikana. 

Yhteensä toimintakulujen ylitykset ja toimintatuottojen alitukset ovat 
-2.937.400 euroa, jota vastaavasti toimintatuottojen jäsenkuntien maksu
osuudet kasvavat.

Yhtymähallitus on kolmena edellisenä toimintavuonna tarkistanut jäsenkun
tien maksuosuuksien ennakoita elokuun koko toteutuman perusteella. Tar
kempi ja perustellumpi tarkistusperuste maksuosuuksien ennakoille ovat ta
lousarvion muun toiminnan kuin erikoissairaanhoidon talousarvion muutos
esitykset. Elokuun toteutuman ennakoita tulisi tarkistaa lisälaskutuksel
la/palautuksella marraskuun ensimmäisessä laskutuksessa ( eräpäivä 
16.11.2019) seuraavasti: Haapajärvi -382.204 €, Pyhäjärvi -672.747 € ja 
Reisjärvi 109.148 €. Kärsämäen ennakkolaskua ei korjata. 

Talousarvion ylittymisen johdosta on palvelujohtajien ja -päälliköiden pala
verissa on tunnistettu talouden tosiseikat ja päädytty siihen, että tiukkaa ta
loutta noudatetaan myös loppuvuoden osalta. Vuosilomia keskitetään jou
lun ajalle niissä toimipisteissä, joissa se on palveluja heikentämättä mahdol
lista. Lisäksi talousarvion mukaisesti toteutetaan joulusulku. 



PERUSPAL VELUKUNTA YHTYMÄ 
SELÄNNE 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 

Kuntayht�ähallitu_s _______ §..__15_1 ___ 1_0_. l_0._2 _01_ 9 ___________ _ 

Ehdotus: 

Päätös: 

Liitteenä osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2019, joka sisältää palvelulinjojen elo
kuun osavuosikatsaukset, talousarvion toteutumisen kunnittain ja palvelu
linjoittain, tuloslaskelman ja elokuun toteutuman vertailun vuodelta 2018. 

(Valmistelija: talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639) 

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää: 

1. Merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2019.

2. Tehdä marraskuussa jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen
(eräpäivä 16.11.2019) seuraavasti: Haapajärvi -3 82.204 €, Pyhäjärvi
-672.747 ja Reisjärvi 109.148 €.

3. Hyväksyä investointeja tarkistettavaksi ylöspäin 41.593 euroa,

4. Esittää Haapajärven kaupunginvaltuustolle, että Haapajärven palvelujen
talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintaku
luja yhteensä 1.394.900 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien
maksuosuuksia vastaavasti 1.394.900 euroa.

5. Esittää Kärsämäen kunnanvaltuustolle, että Kärsämäen palvelujen
talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteilla lisäämällä toimintatuloja
yhteensä 28.800 euroa ja vähentämällä toimintatuottojen jäsenkuntien
maksuosuuksia vastaavasti 28.800 euroa.

6. Esittää Pyhäjärven kaupunginvaltuustolle, että Pyhäjärven palvelujen
talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintaku
luja yhteensä 1.280.900 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien
maksuosuuksia vastaavasti 1.280.900 euroa.

7. Esittää Reisjärven kunnanvaltuustolle, että Reisjärven palvelujen
talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä
toimintakuluja yhteensä 290.400 euroa ja lisäämällä toimintatuottojen
jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti 290.400 euroa.

6. Hyväksyä yllä esitetyt suunnitelmat kustannussäästöjen toteuttamiseksi
ja talouden tasapainottamiseksi kuntayhtymässä.

Hyväksyttiin yksimielisesti. 



PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ 
SELÄNNE 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 

Kuntayh!)'.mähallitus § 151 10.10.2019 

Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä kuultiin asiantuntijana. 

Varajäsen Mauri Tenkula saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 9.13 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun ot
teen oikeaksi todistaa: 

Haapajärvellä 22.10.2019 

Hille-Mari Hollanti 
pöytäkirjanpitäjä 







































































PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ 
SELÄNNE 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 

KuntaY.:h!)'.mähallitus § 152 10 .10.2019 

Vuosisopimus ja talousarvio 2020 

130/02.02.00/2019 

KYHALL § 152 

Ehdotus: 

Päätös: 

Perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymän talousarvio pohjautuu val
tuustokausittain kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin, joka korvaa ai
emmin tehdyn palvelutasosuunnitelman. Vuosisopimusten liitetiedot sisäl
tävät kaikki jäsenkuntien talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät 
tekstit ja määrärahat. Yhtymähallituksen tulee päättää vuosisopimuksista 
sekä talousarviosta ja -suunnitelmasta ja toimittaa ne jäsenkuntien valtuus
tojen käsiteltäväksi 15. l 0. mennessä. 

Vuosisopimusta ja talousarviota on valmisteltu kuntayhtymän viranhaltijoi
den toimesta ja sitä on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä, jossa ovat jä
seninä myös jäsenkuntien kuntajohtajat. Kuntayhtymähallituksen jäsenille 
on pidetty kevätseminaari 12.6.2019,jossa esiteltiin vuoden 2020 kehys
budjetti. Jäsenkunnat ovat asettaneet kuntayhtymälle vuoden 2020 kustan
nusten nousulle tiukat rajat. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat käy
neet ns. kuntakierroksilla syyskuussa, jossa olivat läsnä myös kuntien johta
vat viranhaltijat ja luottamushenkilöstö. Talousarvio vuodelle 2020 osoittaa 
lisämäärärahaesityksen jälkeen vuoden 2019 talousarvioon verrattuna me
nojen kasvua 1,5 %. Menojen kasvukehitys on ollut maltillista, koska keski
määräinen nousu vuodesta 2015 vuoteen 2020 osoittaa noin 2,2 %:n meno
jen kasvua. 

Liitteenä esitys vuosisuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2020. 

Talousarvioesityksessä jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 68,9 mil
joonaa euroa ja ne jakaantuvat kunnittain seuraavasti: Haapajärvi 30 M€, 
Kärsämäki 0,25 M€, Pyhäjärvi 26,5 M€ja Reisjärvi 12,1 M€. Kärsämäen 
kunta on osajäsenenä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden osalta. Ta
lousarviossa on varauduttu henkilöstövaikutuksiin. 

(Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen, puh. 044 445 6639) 

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaisen 
vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman 
vuosille 2021-22 ja esittää sen hyväksyttäväksi jäsenkuntien valtuustoille. 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä kuultiin asiantuntijana. 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun ot
teen oikeaksi todistaa: 
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PERUSPALVELUKUNTA YHTYMÄ 
SELÄNNE 

Kunta:xh!)'.mähallitus § 152

Haapajärvellä 22.10.2019 

OTE PÖYTÄKIRJASTA 

10.10.2019 

Hille-Mari Hollanti 
pöytäkirjanpitäjä 
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