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PYHÄJÄRVEN AKUUTTIVUODEOSASTON SEKÄ ARVIOINTI- JA VUOROHOITOIYKSIKÖN TOIMINNAN MUUTOK-
SET 
 
KHALL § 195 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne aloitti yhteistoimintamenettelyn 28.6.2019 Py- 
18.11.2019 häjärven akuuttivuodeosaston sekä arviointi- ja vuorohoitoyksikön muutoksista. 

Pyhäjärven kaupunki on edellyttänyt kuntayhtymältä talouden tasapainottamistoi-
menpiteitä kaupungin tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. 
 
Yhteistoimintalain 4 §:n mukaan tulee yhteistoimintamenettelyssä käsitellä 
1 momentin: 
1) kohdan mukaan henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn 
organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yh-
teistyössä 
4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpanevaa osa-aikaistamista, lo-
mauttamista tai irtisanomista. 
 
Yhteistoimintamenettely todettiin 3.9.2019 kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa 
päättyneeksi. Muutoksen kohteena olevaa henkilökuntaa on kuultu ja informoitu 
työn muutoksesta ja tulevasta työyksiköstä. Tämä on tehty henkilökohtaisesti jo-
kaisen akuuttiosaston sekä arviointi- ja vuorohoitoyksikön työntekijän kanssa osas-
tonhoitajan toimesta.  
 
Muutosten yhteistoiminta-, info- ja keskustelutilaisuuksia on järjestetty seuraa-
vasti: 
28.6.2019  kuntayhtymän johtajan sijaisen tiedote koko kuntayhtymän hen-

kilökunnalle po. muutoksen suunnittelusta ja yhteistoimintame-
nettelyn aloittamisesta 

28.6.2019   1. yhteistoimintamenettelykokous ammattijärjestöjen kanssa (Tehy, 
SuPer ja työsuojeluvaltuutettu) 

28.6.2019   tiedotustilaisuus Pyhäjärven akuuttivuodeosaston henkilökunnalle 
28.6.2019   tiedotustilaisuus arviointi- ja vuorohoitoyksikön henkilökunnalle 
23.7.2019   2. yhteistoimintamenettelykokous ammattijärjestöjen kanssa (Tehy, 

SuPer ja työsuojeluvaltuutettu) 
16.8.2019   kuntayhtymän ja Pyhäjärven kaupungin yhteinen tiedotustilaisuus 

akuuttivuodeosaston sekä arviointi- ja vuorohoitoyksikön henkilö-
kunnalle 

27.8.2019   3. yhteistoimintamenettelykokous ammattijärjestöjen kanssa 
(Tehy, SuPer ja työsuojeluvaltuutettu) 

3.9.2019   asiakokonaisuuden käsittely kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa 
3.9.2019   kuntayhtymän johtajan tiedote koko kuntayhtymän henkilökunnalle 

suunnittelusta muutoksesta henkilöstövaikutuksineen 
 
Suunnitellun muutoksen myötä Pyhäjärven akuuttivuodeosastoa muutetaan toi-
minnallisesti siten, että siellä tullaan jatkossa hoitamaan myös arviointia tarvitse-
via asiakkaita. Vuorohoitoa järjestetään toimeksiantosopimuksilla, palvelusetelillä 
ja tarvittaessa ostopalveluna. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Köpsinrin-
teellä oleva arviointi- ja vuorohoitoyksikkö nykyisessä toimitilassaan lakkaa, mutta 
nämä toiminnot järjestetään saman laajuisina edellä mainituilla tavoilla. Uusi toi-
mintamalli on mahdollista saada käyttöön vuoden 2020 alkupuolella. Ko. palvelu-
jen järjestäminen esitetyllä tavalla tuo 180.000 euron kustannussäästöt vuodessa. 
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PYHÄJÄRVEN AKUUTTIVUODEOSASTON SEKÄ ARVIOINTI- JA VUOROHOITOIYKSIKÖN TOIMINNAN MUUTOK-
SET 

Esitettävän muutoksen johdosta työnantaja ei joudu irtisanomaan vakituista hen-
kilökuntaa. Kaikille muutoksen kohteena oleville vakituisille työntekijöille voidaan 
osoittaa työn tekijän toiveen mukainen työpaikka muuttuneessa tilanteessa. 
 
Kuntayhtymähallitus hyväksyi 19.9.2019 § 141 osaltaan Pyhäjärven akuuttivuode-
osaston sekä arviointi- ja vuorohoitoyksikön muutokset siten, että Pyhäjärven 
akuuttivuodeosastoa muutetaan toiminnallisesti siten, että siellä hoidetaan myös 
arviointia tarvitsevia asiakkaita. Pyhäjärven vuorohoito järjestetään jatkossa toi-
meksiantosopimuksilla, palvelusetelillä ja tarvittaessa ostopalveluna. Sairaalan si-
sälle ei perusteta erillistä arviointiosastoa. Arviointiyksikkö toteutetaan sisäisin toi-
minnallisin järjestelyin sairaalan sisällä. 
 
Jäsen Jouni Jussinniemi esitti ponsilausumana, että selvitetään onko arviointiyksi-
kön toiminta sosiaali- vai terveydenhuoltolain mukaista toimintaa. 
 
Kuntayhtymähallitus esittää edellä mainitun muutoksen jäsenkuntiensa, Haapa-
järven kaupungin, Pyhäjärven kaupungin sekä Reisjärven kunnan, valtuustojen 
hyväksyttäväksi. 

 
Valmistelija: vs. kunnanjohtaja puh. 044 3008 505 
 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pyhäjärven 
akuuttivuodeosaston sekä arviointi- ja vuorohoitoyksikön muutokset siten, että 
Pyhäjärven akuuttivuodeosastoa muutetaan toiminnallisesti siten, että siellä hoi-
detaan myös arviointia tarvitsevia asiakkaita. Pyhäjärven vuorohoito järjestetään 
jatkossa toimeksiantosopimuksilla, palvelusetelillä ja tarvittaessa ostopalveluna. 
Sairaalan sisälle ei perusteta erillistä arviointiosastoa. Arviointiyksikkö toteutetaan 
sisäisin toiminnallisin järjestelyin sairaalan sisällä. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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REISJÄRVEN KUNNAN TILATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN SELÄNTEEN TILATARPEITA VARTEN 
 

 
KHALL § 196 Reisjärven kunta hankkii sosiaali- ja terveyspalvelut peruspalvelukuntayhtymä Se- 
18.11.2019 länteeltä. Kuntalaisille tuotettavat palvelut edellyttävät palvelutuotantoon sovel-

tuvia toimitiloja.  
 
 Kunta on käynyt neuvotteluja sote-palvelujen toimitilatilanteista Ppky Selänteen 

kanssa ja on 17.10.2019 saanut Selänteeltä yhteenvedon Reisjärven tilatarpeista.  
 
 Toimitilatarve ja -tilanne tulee kartoittaa ja ratkaista kokonaisuutena eri toiminnot 

ja vaihtoehdot huomioiden. Ratkaisuissa tulee ottaa huomioon toiminnan luon-
teen, tilojen kunnon ja kunnan taloudellisten resurssien lisäksi odotettavissa ole-
van sote-uudistuksen ja Selänteen mahdollisten toiminnallisten muutosten vaiku-
tusten ennakointi. 

 
 Kokonaisvaltaiseen toimitilojen ja tilatarpeiden kartoittamiseen ja ratkaisujen 

työstämiseen esitetään perustettavaksi kunnan viranhaltijoista ja luottamushenki-
löistä sekä Selänteen edustajista koostuva tilatyöryhmä. Luottamushenkilöjohdon 
kanssa on käyty keskustelua luottamushenkilöiden edustuksesta työryhmässä.  

 
Valmistelija: vs. kunnanjohtaja 044 3008 505 
 

Vs. kja   Ehdotus: Reisjärven kuntaan perustetaan tilatyöryhmä, jonka jäseniksi nimetään 
kunnan edustajina tekninen johtaja Sami Puputti sekä luottamushenkilöistä Kaarlo 
Paavola, Jouni Tilli ja Helena Kinnunen. Selänteen edustajiksi nimetään Hannele 
Koski, Tarja Vaitiniemi, Helena Purola ja Anna Jussila.  
Kunnanhallitus nimeää tilatyöryhmään puheenjohtajan.  
Kunnanjohtajalla ja kuntayhtymäjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.  

  
Päätös: Kunnanhallitus päätti perustaa tilatyöryhmän esityksen mukaisesti ja va-
litsi puheenjohtajaksi Kaarlo Paavolan. 
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JOKILAAKSOJEN ALUEEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN 8 § PÄIVITTÄMINEN 
 
KHALL § 197 Jokilaaksojen pelastustoimen johtokunta on kokouksessaan 13.9.2019 § 29 päät- 
18.11.2019 tänyt korjata paloasemien pääomavuokria vastaamaan paremmin kunta-alalla val-

litsevaa vuokrakäytäntöä.  
   
Pääomavuokran muuttaminen edellyttää Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoi-
mintasopimuksen päivittämistä 8 § osalta. Yhteistoimintasopimuksen muutoksen 
voimaantulo edellyttää, että alueen kunnat hyväksyvät esityksen riittävän suu-
rella enemmistöllä. Yhteistoimintasopimuksen 11 § mukaan sopimuksen muutta-
miseen sovelletaan kuntalain säännöstä perussopimuksen muuttamisesta. Kunta-
lain 57 § mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta 
voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa 
ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta 
asukasluvusta. 
 
Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 8 §:ssä on määräykset 
pelastustoimen tarvitsemista toimitiloista, niiden omistuksesta, vuokraamisesta, 
vuokrien määräytymisperusteista ja kiinteistöjen kunnossapidon vastuunjaosta.  
Varsinaisen pääomavuokran lisäksi on tarvetta päivittää ao. pykälän tekstiä vastaa-
maan paremmin nykytilannetta ja tulevaisuutta.  
 
Nykyinen 8 § on seuraavansisältöinen: 
 
8 § KIINTEISTÖT 
Kuntien paloasema ja muut tilat ja kiinteistöt säilyvät kuntien omistuksessa. Pelas-
tuslaitoksen käyttöön tulevat tilat rakentaa alueelleen kukin sijaintikunta ja ne jää-
vät asianomaisen kunnan omistukseen. Pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat 
ensisijaisesti kunnilta tai kuntien omistamilta kiinteistöyhtiöiltä. 
Paloasemista maksetaan pääomavuokraa ja käyttövuokraa. Pääomavuokrana 
maksetaan 3,5 % kiinteistön teknisestä päivän arvosta, joka on määritelty kaikille 
kiinteistöille yhtenäisin kriteerein. Johtokunta päättää käyttövuokran määräyty-
misperusteesta ja kiinteistöjen kunnossapidon vastuunjaosta. 

 

Esitys uudeksi 8 §:ksi: 
8 § PELASTUSTOIMEN TARVITSEMAT KIINTEISTÖT 
 
Pelastuslaitoksen tarvitsemat kunnissa olevat paloasemat ja muut tilat ja kiin-
teistöt säilyvät niiden sijaintikuntien omistuksessa. Pelastuslaitoksen käyttöön 
tulevat tilat rakentaa alueelleen kukin sijaintikunta ja ne jäävät asianomaisen 
kunnan omistukseen. Pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijaisesti 
kunnilta tai kuntien omistamilta kiinteistöyhtiöiltä.  
 
Pelastuslaitoksen tarvitsemista toimitiloista maksetaan pääomavuokraa ja käyt-
tövuokraa. Pääomavuokraan sisältyy korko. Pääomavuokrana maksetaan 
1.12020 alkaen 5 % ja 1.1.2021 alkaen 6 % kiinteistön teknisestä päivän arvosta, 
joka on määritelty kaikille kiinteistöille yhtenäisin kriteerein. Johtokunta päättää 
käyttövuokran määräytymisperusteesta ja kiinteistöjen kunnossapidon vastuun-
jaosta. 
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JOKILAAKSOJEN ALUEEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN 8 § PÄIVITTÄMINEN 
 

 
Pelastuslaitoksen tarvitsemista toimitiloista maksetaan pääomavuokraa ja käyt-
tövuokraa. Pääomavuokraan sisältyy korko. Pääomavuokrana maksetaan 
1.12020 alkaen 5 % ja 1.1.2021 alkaen 6 % kiinteistön teknisestä päivän arvosta, 
joka on määritelty kaikille kiinteistöille yhtenäisin kriteerein. Johtokunta päättää 
käyttövuokran määräytymisperusteesta ja kiinteistöjen kunnossapidon vastuun-
jaosta. 
 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta esittää alueen kunnille, että Jokilaak-
sojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 8 § uudistetaan sisällöltään esi-
tetyn mukaiseksi. Uusi pääomavuokra on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2020 al-
kaen. Varsinainen päivitetyn yhteistoimintasopimuksen allekirjoitustilaisuus jär-
jestetään erikseen helmi-maaliskuussa 2020. 
 
Hallintosäännön 56 § mukaan kunnanhallitus ratkaisee asiat, jotka laissa tai ase-
tuksessa on määrätty kunnan ratkaistavaksi ja jotka eivät kuulu kunnan muiden 
toimielinten ratkaisuvaltaan. 
 
Valmistelija: vs. kunnanjohtaja puh. 044 3008 505 
 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteessä esitetyn muutoksen Jokilaaksojen pe-
lastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen 8 §:ään. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTU NIHAK RY:N TOIMINTAA JA PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVA 
YHTEISTYÖSOPIMUS 
  
KHALL § 198 Nivala-Haapajärven seutukunnan NIHAK ry:n toimitusjohtaja ja kuntajohtajat ovat 
18.11.2019 valmistelleet Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n toimintaa ja palveluiden tuot-

tamista koskevaa uutta yhteistyösopimusta. 
 

Perusteet sopimuksen uudistamiselle ovat toimintaympäristön muuttuminen, riit-
tävien resurssien varmistaminen, uusi seutustrategia ja sen painopistealueet ja 
tavoite palvelujen tarjoamisesta yli seutukuntarajan ns. palvelusopimusperiaat-
teella. Sopimuksen uudistaminen mahdollistaa myös uusien jäsenkuntien mu-
kaantulon tarvittaessa. Tällä hetkellä Nivala-Haapajärven seutukuntaan kuuluvat 
Haapajärven, Nivalan ja Pyhäjärven kaupungit sekä Kärsämäen ja Reisjärven kun-
nat. 
 

 Uusi sopimus kuvaa paremmin nykyistä toimintaa ja tarjottavia seudullisia perus-
palveluita, joita ovat aluekehittämispalvelut (hankkeet) ja seudulliset yrityspalve-
lut sekä erikseen sovittavia kuntakohtaisia yrityspalveluja. Yhteistyösopimuksen 
valmistelussa on huomioitu mahdollisuus uusien jäsenten liittymisestä NIHAKin 
toimintaan.  

 
Sopimusta on käsitelty seutuhallituksen kokouksessa 18.6.2019 § 52.  
Seutuhallituksessa tehtiin:  
1) lisäys voimassa olevan sopimuksen päättymisestä uuden sopimuksen alkaessa 
voimaan; sopimusluonnoksen kohtaan 6 ja  
2) neljäs vaihtoehto hallituksen puheenjohtajuuden kiertoperiaatteesta; sopimus-
luonnoksen kohtaan 8.  

 
Seutuhallitus on päättänyt lähettää täydennetyn palvelusopimuksen ja kuntakoh-
taisten yrityspalveluiden resurssivarauksen hinnoittelun kuntiin lausunnolle. Niha-
kin toimitusjohtaja esitteli sopimusmuutosta Reisjärven kunnanhallituksen ilta-
koulussa 19.8.2019. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y:n sääntöjen 14 § mukaan 
seutuvaltuusto päättää sääntöjen muuttamisesta (Seutuvaltuusto 29.11.2017 § 
21). 
 
Oheismateriaalina NIHAK r.y:n toimintaa ja palvelujen tuottamista koskeva  
yhteistyösopimusluonnos 23.10.2019. 

 
 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja 044 3008 505 
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NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTU NIHAK RY:N TOIMINTAA JA PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVA 
YHTEISTYÖSOPIMUS 
 
vs. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y:n 

yhteistyösopimusluonnoksen (23.10.2019) ja toteaa, ettei sillä ole huomautetta-
vaa Nivala-Haapajärven seutusopimusluonnoksesta. 
 
Lausuntona kunnanhallitus puoltaa yhteistyösopimuksen uudistamista estetyn 
sopimusluonnoksen mukaisesti ja näkee tarkoituksenmukaisena yhdistyksen laa-
jentumisen siten, että yhdistyksen vaikuttavuus ja palvelukyky voidaan turvata 
kustannustehokkaasti.  
 
Kunnanhallitus päättää sopimusluonnoksen kohtien 6 ja 8 lopullisen sopimusteks-
tin sisällön kokouksessa. 

 
Puheenjohtajan avattua keskustelun puheenjohtaja Antti Vedenpää ehdotti Sari 
Huuskosen kannattamana, että sopimusluonnoksen tekstin sisältö kohdassa 6 on 
”Yhteistoimintasopimusta tarkistetaan tarvittaessa ja sopimuksen muuttamiseen 
edellyttää vähintään 2/3 asiakaskuntien hyväksyntää”. 
Keskustelun jatkuessa Sari Huuskonen ehdotti Antti Vedenpään kannattamana, 
että kohdassa 8 sopimusteksti on ” Hallituksen puheenjohtajuus ja varapuheen-
johtajuus kiertää asiakaskuntien edustajien kesken vuorovuosin”. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TYÖLLISYYDENHOIDON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN YHTEISTYÖNÄ, TYÖLLISYYSKOKEILUT 
 
KHALL § 199  Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia työllisyys- 
18.11.2019  palveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Työ- ja elinkeinoministeriö on 8.10.2019 

päivätyllä kirjeellä käynnistänyt hakeutumisen työllisyyden kuntakokeiluihin. Haku 
päättyy 19.11.2019. 

 
 Ohjauskirjeen mukaan työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja 

kestävät 31.12.2022 saakka. Kokeiluissa kunta vastaa asiakkaaksi ohjatun työnha-
kijan palveluprosessista ja TE-palveluiden tarjoamisesta. 

 
 Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton ohjeiden mukaan kokeiluun voi hakea 

ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kunta yhdessä siten, että kokeiluun mu-
kaan tulevien kuntien asukasmäärä on yhteensä vähintään 30 000 ja niin, että ELY-
keskuksen alueella kokeiluihin voisi siirtyä enintään noin 40 prosenttia TE-toimis-
ton työnhakija-asiakkaista. Kuntien edellytetään neuvottelevan kokeiluista alueen 
ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. 

 
 Oulun eteläisen kunnat ovat tehneet hyvää yhteistyötä työllisyyspalvelujen kehit-

tämisen ja hankkeiden kautta. Hankehaun alkaessa käynnistettiin Ylivieskan kau-
pungin koollekutsumana neuvottelut mahdollisesta työllisyyskokeiluun hakeutu-
misesta sekä esille nousseista kehittämisen kohteista. Neuvotteluihin osallistuivat 
johtavat viranhaltijat ja työllisyysasioista vastaavat Ylivieskasta, Sievistä, Kalajo-
elta, Merijärveltä, Nivalasta, Haapavedeltä, Kärsämäeltä, Pyhännältä, Haapajär-
veltä, Siikalatvalta ja Reisjärveltä. 

 
 Neuvottelujen aikana kerättiin paikkakunnilta työllistämispalveluiden järjestämi-

seen liittyviä kehittämiskohtia ja todettiin niiden olevan hyvin samanlaisia toimi-
joiden yhteistyöhön liittyviä haasteita. Tällaisia ovat esimerkiksi osatyökykyisten 
palvelut, tietojen vaihto toimijoiden ja viranomaisten välillä, sekä viranomaisyh-
teistyöhön liittyvät yhteistyön haasteet. Esimerkkeinä ovat asiakkaan työllistämis-, 
kuntoutus- tai eläkeselvittelyprosessi ja etenemispolut. Tämän lisäksi todettiin, 
että kunnilla on jo olemassa erittäin hyviä toimintamalleja ja eri tahoista rahoitet-
tuja hankkeita, joilla kunnat ja paikalliset viranomaiset jo kehittävät yhteistyömal-
leja ja asiakasprosesseja. Hyvin varhaisessa vaiheessa neuvotteluun osallistettiin 
myös ELY-keskuksen sekä TE-toimiston johtoa alueella. 

 
 Neuvottelujen lopputuloksena todettiin, että tällä aikataululla ei ole mahdollista 

lähteä hakeutumaan kuntakokeiluihin eikä suunnittelemaan sen vaatimia henki-
löstöprosesseja TE-toimiston kanssa. Sen sijaan todettiin yhteinen tahtotila paikal-
listen yhteistyöprosessien sekä alueellisen yhteistyön tavoitteelliseen kehittämi-
seen. Tälle ajatukselle saatiin myös ELY-keskuksen ja TE-toimiston johdon tuki jat-
kosuunnittelua varten. 

 
 Neuvottelujen perusteella viranhaltijat päättivät esittää omien kuntiensa päätök-

sentekoon, että nyt erittäin ajankohtaiseen työllisyyspalvelujen kehittämiseen läh-
dettäisiin laatimaan kuntien, TE-toimiston ja ELY-keskuksen välille kirjallinen 
kumppanuussopimus, jossa sovittaisiin yhteisten kärkitoimenpiteiden kehittämi-
sestä ja yhteisistä menettelytavoista.  
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TYÖLLISYYDENHOIDON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN YHTEISTYÖNÄ, TYÖLLISYYSKOKEILUT 
 
 Tämän lisäksi lähdettäisiin valmistelemaan kuntien yhteistä ESR-hanketta tehtyjen 

havaintojen perusteella työllisyysprosessien kehittämiseksi. Näillä toimenpiteillä 
toimittaisiin alueellisesti aktiivisesti luoden yhteisiä ylikunnallisia malleja ja toi-
menpiteitä. Lisäksi pilotoitaisiin erilaisia toimenpiteitä havaittujen kehittämiskoh-
teiden parantamiseksi sekä tuotettaisiin erilaisia mahdollisuuksia työvoiman saa-
tavuuden haasteisiin. Samalla edelleen kehitettäisiin kuntien välistä yhteistyötä 
alueen elinvoiman hyväksi. 

 
 Vaikka kuntien yhteinen neuvotteluryhmä ei nyt hakeudu työllisyyden kuntakokei-

lut -hankkeeseen, seurataan edelleen aktiivisesti Oulun seudun pilottia ja hyödyn-
netään siitä saatavaa tietoa ja toimintamalleja. Tämän lisäksi toimitaan aktiivisena 
neuvottelu- ja kehittämiskumppanina. 

 
 Valmistelija: vs. kunnanjohtaja, 044 3008 505 

 
Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Reisjärven kunta  

 1. merkitsee tiedoksi Työllisyyden kuntakokeilu -hankehaun, mutta ei osallistu sii-
hen 
 2. jatkaa kuntien välisenä yhteistyönä valmistelua yhteisen kumppanuussopimuk-
sen laatimiseksi työllisyyspalveluiden, -prosessien ja viranomaisyhteistyön kehittä-
miseksi 
 3. osallistuu yhteisen työllisyyspalveluiden ja alueelliseen kehittämiseen tähtäävän 
ESR-hankehakemuksen valmisteluun. 

    
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VUODEN 2019 MAASEUTUYRITTÄJÄN VALINTA  

 
MAASELTK § 20 Pyhäjärvellä on valittu vuodesta 1981 lähtien vuoden maaseutuyrittäjä. 
 

Maaseutulautakunta on keskustellut vuoden maaseutuyrittäjän valintaperinteen 
laajentamista vastaavasti myös muihin yhteistoiminta-alueen kuntiin Haapajär-
velle ja Reisjärvelle. Maaseutulautakunta esittää Reisjärven kunnanhallitukselle, 
että vuonna 2019 valittaisiin vuoden maaseutuyrittäjä.  
 
Maaseutulautakunta on valitessaan vuoden maaseutuyrittäjää kiinnittänyt eri-
tyistä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: 

̶ maatilan tai muun maaseutuyrityksen toiminnan kehittäminen ja monipuo-
listaminen 

̶ maatilan rakenteen ja toimintaedellytysten parantaminen 
̶ maaseudun uuden yritystoiminnan edistäminen 
̶ koulutuksen ja neuvonnan hyväksikäyttö 
̶ tuotteiden laadun parantaminen 
̶ yhteistoiminnan edistäminen 
̶ osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon. 

 
Maaseutujohtajan päätösehdotus: 
 

Lautakunta esittää vuoden 2019 maaseutuyrittäjän kunnanhallitukselle. Maaseu-
tuyrittäjän nimi valintaperusteineen julkistetaan palkitsemistilaisuudessa. 
 
Päätös: Pöytäkirja liitteenä nro 1 on esitys kunnanhallitukselle vuoden 2019 maa-
seutuyrittäjäksi perusteluineen, liite on julkinen kaupunginhallituksen päätöksen 
julkistamisen jälkeen. 

 
KHALL § 200 Reisjärven kunnan vuoden 2019 talousarviossa elinkeinotoimen yhdeksi toimin- 
18.11.2019 nalliseksi tavoitteeksi on kirjattu maatalousyritysten tukeminen. Alueen vanha 

maatalousvaltaisuus ja maaseutuyrittäjyys ansaitsee oman huomionosoituksensa.  
Reisjärven Yrittäjät ry valitsee vuosittain Vuoden yrittäjän ja Betoni-yrittäjän.  
Kunta huomioi maatalousyrittäjyyttä valitsemalla vuoden maaseutuyrittäjän. Va-
linta julkistetaan yrittäjäjärjestön palkitsemistilaisuudessa 7.12.2019. 

 
 Maaseutulautakunnan esitys Reisjärven vuoden 2019 maaseutuyrittäjäksi esitel-

lään kokouksessa.  
 

Valmistelija: vs. kunnanjohtaja 044 3008 505 
 

Vs. kja   Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2019 maaseutuyrittäjäksi Reisjär-
vellä maaseutulautakunnan ehdottaman yrityksen.  

 
 
  Päätös: hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TÄYTTÖLUPA ERITYISOPETUS 
 
Kasv. ja koultk § 71 Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaan avattaviin virkoihin ja 

toimiin on haettava täyttölupa. Koulutoimessa on hyvin tarkasti katsottu keväällä 
2019, millä resurssilla selviämme lakisääteisestä opetustehtävästä. Alakoululla 
toimii kolme erityisopettajaa, joista yksi hoitaa myös varhaiskasvatuksen erityis-
opetusta, yksi laaja-alaista erityisopetusta ja yksi sekä luokkamuotoisen, että 
laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviä. 

 
Niemenkartanon alakoululla toimivalle erityisopettajalle on 8.11.2019 myönnetty 
virkaehtosopimuksen ja kunnallinen viranhaltijasta annettu lain 304/2003 29§:n 
mukainen virkavapaa, johon hänellä on ehdoton oikeus. Virkavapaa on myönnetty 
anomuksen mukaisesti ajalle 31.1. – 31.5.2020 sekä 3.8. – 9.12.2020 välisiksi 
ajoiksi. 
 
Talousarviossa on varattu rahat erityisopettajan palkkaukseen. 

 
 
Sivj/reht Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa 

erityisopettajan virkaan 31.1. – 31.5.2020 sekä 3.8. – 9.12.2020 välisiksi ajoiksi. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
 
KHALL § 201 
18.11.2019 
Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy täyttöluvan kasvatus- ja koulutuslautakunnan 

esityksen mukaisesti. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANJOHTAJAN VIRKATEHTÄVIEN VÄLIAIKAINEN HOITAMINEN 
 
KHALL § 202  Reisjärven kunnan hallintosäännön (§ 15) mukaan toimielin voi erityisestä syystä 
18.11.2019  päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksena ilman viranhaltijan esi-

tystä. 
 

Kunnanjohtaja Raija Potilan irtisanoutumisen vuoksi kunnassa on ryhdytty väliai-
kaisiin toimenpiteisiin kunnanjohtajan tehtävien hoitamiseksi.  

 
Kunnallisen viranhaltijalain (§ 4, 3 mom.) virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman 
hakumenettelyä, kun kysymyksessä on esimerkiksi sijaiseksi tai avoinna olevaan 
virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.  

 
Reisjärven kunnan hallintosäännön (§ 2) mukaan kunnanjohtajan esteellisenä tai 
poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna kunnanjohtajan tehtäviä hoitaa kunnan-
hallituksen määräämä viranhaltija. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin viran ollessa 
avoinna tai poissaolon kestäessä kahta kuukautta pitemmän ajan ottaa virkaan 
väliaikaisen hoitajan. 

 
Kunnanhallitus on (khall. 14.8.2018, § 103) määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi 
kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvastin. Kehitys- ja talouspäällikkö on toiminut 
kunnanjohtajan sijaisena 18.9.2019 alkaen. Potilan virkasuhde Reisjärven kuntaan 
päättyy siten, että viimeinen virassaolopäivä on 18.11.2019.  

 
Ko. ajankohdan jälkeen kunnanjohtajan viran ollessa avoinna virkatehtäviä varten 
tarvitaan väliaikainen hoitaja. Kehitys- ja talouspäällikkö Silvast on antanut suostu-
muksensa Reisjärven kunnanjohtajan virkatehtävien hoitamiseen väliaikaisesti. 
Silvast hoitaa myös kehitys- ja talouspäällikön tehtävät ko. ajalla.  

 
Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli, puh. 040 5906 526 

 
  Puheenjohtajan selostus:  

Kunnanhallitus määrää Marjut Silvastin hoitamaan kunnanjohtajan tehtäviä hänen 
suostumuksensa mukaisesti määräajaksi 19.11.2019 - 31.3.2020. Kokonaispalkkaa 
hänelle maksetaan 6000 euroa / kk. 

  
      

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Merkitään, että Marjut Silvast poistui esteellisenä (HL 28.1)kokouksesta tämän 
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 203 Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, vs. toimistosihtee- 
18.11.2019 rin, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 
  

Vs. kunnanjohtaja Marjut Silvast 
 Yleispäätökset   §:t 11 

Henkilöstöpäätökset  §:t  
 Poissaolopäätökset   §:t 20-25 
 Hankintapäätökset   §:t 
 
 Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast 
 Yleispäätökset   §:t 10 

Henkilöstöpäätökset  §:t  
 Poissaolopäätökset   §:t  
 Hankintapäätökset   §:t 
 
 
 Vs. toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala 
 Asuntojen vuokraukset  §:t 27 
 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 

Yleispäätökset   §:t  
 
 
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 

Yleispäätökset   §:t 34, 38-40 
 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 204  Jedu 
18.11.2019  -      Yhtymähallitus, es.lista, 29.10.2019, 9/19 
 
  Pohjois-Pohjanmaan liitto 

- maakuntahallitus, ptk, 21.10.2019, 9/19 

Soite 
- hallitus, ptk, 4.11.2019, 14/19 

Keski-Pohjanmaan liitto 
- es.lista, 18.11.2019, 10/19 

Mela 
- Maatalouslomituksen valtionkorvausselvitys vuodelta 2018 

 
  Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 

 
Päätös: Merkittiin tiedosksi. 
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sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
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