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KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
VALT § 10
11.2.2020

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa:
- Valtuutettu Teuvo Nyman on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan
on 1. varavaltuutettu Kauko Mäntypuro.
- Valtuutettu Pauli Niemi on estynyt tulemaan kokoukseen, hänen tilallaan ei
ole varavaltuutettua.
- Valtuutettu Jarno Saaranen on estynyt tulemaan kokoukseen, hänen tilallaan
ei ole varavaltuutettua.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
VALT § 11
11.2.2020

Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on
vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 94
§). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille, vt. kunnanjohtajalle ja vt. hallintosihteerille 7.2.2020. Kokouksen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 7.2.2020 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 5.2.2020.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
VALT § 12
11.2.2020

Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa perjantaina 14.2.2020,
sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Jarno Saaranen ja Marko Pohlman.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti vedenpää ja Simo Vedenpää.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
VALT § 13
11.2.2020

Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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HAMMASHUOLLON TILOJEN HANKINTA
KHALL § 22
3.2.2020

Reisjärven kunnan hammashuollon tilat sijaitsevat Anjalantiellä vuonna 1958 valmistuneessa kunnan omistamassa kiinteistössä. Samassa rakennuksessa on toiminut kunnan ryhmäperhepäivähoitoyksikkö, joka on siirretty väistötiloihin mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennuksen kellari on aiemmassa vaiheessa
poistettu käytöstä ja alipaineistettu, jotta kellaritiloissa havaittu heikentynyt sisäilmanlaatu ei vaikuttaisi ylempien kerrosten toimitilojen ilmanlaatuun.
Hammashuollon tiloissa on koettu henkilökunnan oireilua. Tiloihin on sijoitettu
ilmanpuhdistimet vuoden 2019 kesällä. Ilmanpuhdistimien on koettu hieman parantaneen sisäilman laatua, mutta oireita on edelleen esiintynyt tiloissa työskentelevillä. Sekä Ppky Selänteen että Reisjärven kunnan sisäilmatyöryhmät ovat käsitelleet hammashuollon tilojen tilannetta ja todenneet, että hammashuollolle on
syytä hankkia vaihtoehtoiset tilat. Tällä voidaan varmistaa, että henkilöstölle ei
aiheudu tiloista terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa.
Reisjärven kuntaan on perustettu tilatyöryhmä (khall §196 18.11.2019) selvittämään sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevien rakennusten tämän hetken
tilannetta ja määrittämään tulevia investointitarpeita. Ensimmäisessä kokouksessaan 4.12.2019 tilatyöryhmä totesi hammashuollon tilojen osalta, että vaihtoehtoisiin tiloihin tulisi siirtyä kiireisesti. Työryhmä totesi myös, että todennäköisesti
nopein vaihtoehto väistötiloiksi on parakit. Kunnassa olevia tiloja on kartoitettu
kunnan viranhaltijoiden ja hammashuollon henkilöstön toimesta, mutta tilojen
muuttaminen hammashuollon toiminnan erityispiirteet huomioiden on haasteellista. Pitkällä aikavälillä hammashuolto tulee tarvitsemaan uudet tilat.
Tekninen johtaja on valmistellut väistötiloihin siirtymistä ja pyytänyt tarjouksen
parakkiratkaisusta Adapteo Finland Oy:ltä. Hankinnan luonne ja kiireellisyys huomioiden hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana. Adapteon tarjouksen mukainen hinta väistötilaratkaisulle kolmen vuoden vuokra-ajalla on 151 082 €. Kun
huomioidaan kustannuksiin tilaajalle jäävät hankinnat, liittymä-, rakentamis- ja
rakennuttamiskustannukset, on kustannusarvio väistötiloille kolmen vuoden
vuokra-ajalla 226 000€. Parakkien sijoituspaikaksi on suunniteltu vanhan puretun
päiväkodin paikkaa kunnan omistamalla kiinteistöllä 691-403-7-62. Siirtyminen
väistötiloihin tulisi tapahtumaan 1.4.2020.
Väistötilojen hankintaan liittyvät tarjousasiakirjat sisältävät liikesalaisuuksia, joten
asiaa esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa.
Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250
Edellä kuvatun parakkiratkaisun selvittelyn seurauksena uudeksi hammashuollon
tilavaihtoehdoksi on noussut kunnan oman toimitilan hankkiminen. Hammashuolto on kunnassa linjattu lähipalveluksi, joten hammashuolto tulee tarvitsemaan uudet tilat väliaikaisratkaisun sijaan.
Kunnan omaksi hankittavan tilan selvittelyssä on nopeimmaksi toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi alustavien asiantuntija-arvioiden mukaan muodostunut
talopakettiratkaisu. Hinta-arvio ilman hammashuollon erityiskalusteita on
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HAMMASHUOLLON TILOJEN HANKINTA
250.000 euroa. Teknisen toimen selvittelyjen perusteella uusi rakennus olisi hammashuollon käytettävissä kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Hammashuolto on
Ppky Selänteen tuottamaa sote-palvelua. Kuntayhtymäjohtajan 27.1.2020 ilmoituksen mukaan kuntayhtymä hyväksyy ko. tilaratkaisun (uusi rakennus) ja muutoksen käyttöönottoajankohtaan (maaliskuulta kesäkuulle). Suunniteltu talopakettiratkaisu on rakenteeltaan sellainen, että se on myöhemmin muunneltavissa
muuhunkin käyttöön.
Hammashuollon uusien tilojen hankinnan kiireellisyys johtuu henkilökunnan oireilusta, mikä on ollut esillä sekä kunnan että Selänteen sisäilmatyöryhmissä. Työterveyshuollon syyskuussa 2019 toteuttaman oirekyselyn tuloksissa (25.9.2019) todetaan, että työntekijöillä esiintyy oirehdintaa, minkä yhdistävät johtuvan työympäristöstä, ja samalla suositellaan asian pikaista käsittelyä. Selänteen sisäilmatyöryhmän muistiossa 29.10.2019 todetaan, että työryhmän mielestä Reisjärven kunnan pitää järjestää hammashuollolle mahdollisimman pian terveet toimitilat.
15.1.2020 Selänteen sisäilmatyöryhmä on todennut, että hammashuollon väistötiloihin siirtyminen tapahtuisi jo maalis-huhtikuun vaihteessa ja että hammashuolto
tulisi toimimaan väistötiloissa useampia vuosia siihen asti, kun pysyvät tilaratkaisut toteutuvat.
Kunnan ja Selänteen yhteinen tilatyöryhmä on 4.1.2 2019 todennut, että hammashuollolle on kartoitettu kunnassa olemassa olevia tiloja, muttei sopivia ole löytynyt ja että asialla on kiire. Samalla on kirjattu, että tekninen johtaja valmistelee
asiaa mahdollisimman nopeasti päätöksentekoon. Selänteen ympäristötarkastajan
lausunnossa 31.1.2020 hammashoitolan terveydellisistä olosuhteista johtopäätöksenä todetaan rakennuksen liittyvän riskitekijöitä, jotka on aiheellista selvittää.
Lisäksi todetaan kohdennetun kuntotutkimuksen ja sisäilman laadun selvittämisen
tarve.
Yhteenvetona hammashuollon tiloihin kohdistuneista tarpeista, selvityksistä, oirekyselyjen tuloksista, sisäilmatyöryhmien näkemyksistä sekä ympäristötarkastajan
lausunnosta on kunnan omistukseen tulevien uusien toimitilojen hankkiminen ensisijainen ratkaisu. Hankinta edellyttää vuoden 2020 talousarvioon uutta määrärahaa. Lähtökohtaisesti hankintaan sisältyvät seiniin kiinnitettävät kiinteät kalusteet
sisältyvät tähän. Hoitohuoneisiin sijoitettavat kiinteät laatikostot ja kaapistot kustantavat arviolta 8000€ - 10 000€ / hoitohuone. Näiden erikoiskalusteiden hankinta huomioiden hankinnan kokonaishinta tullee olemaan noin 280 000€. Talopaketin hankintaa esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa.
Oheismateriaalina Ympäristötarkastajan lausunto 31.1.2020 hammashoitolan terveydellisistä olosuhteista.
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505
Vt. Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
hammashuollon tilojen hankinnan talopakettiratkaisuna ja investointiosaan määrärahan 280.000 euroa. Investointi katetaan kunnan kassavaroista.
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HAMMASHUOLLON TILOJEN HANKINTA
Puheenjohtajan avattua keskustelun Marko Pohlman esitti, että asia jätetään pöydälle siihen saakka kunnes ympäristötarkastaja ja rakennusterveysasiantuntija
Reijo Pelkosen lausunnossa esitetty kuntotutkimus on tehty. Esitystä ei kannatettu. Keskustelun jatkuessa Marko Pohlman ehdotti, että kunnanhallitus päättää
toteuttaa nopealla aikataululla hammashuollon nykyisten tilojen kuntotutkimuksen ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä kuntotutkimuksen valmistuttua.
Ehdotusta ei kannatettu.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Marko Pohlman jätti eriävän mielipiteen, perustelut liitteenä 1.
VALT § 14
11.2.2020

Eriävän mielipiteen perustelut liitteenä 2
Oheismateriaalina Ympäristötarkastajan lausunto 31.1.2020 hammashoitolan terveydellisistä olosuhteista.
Puheenjohtajan avattua keskustelun Marko Pohlman esitti Kauko Mäntypuron
kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee suorittaa
äänestys. Ne jotka ovat pohjaesityksen kannalla äänestävät ”jaa” ja Marko Pohlmanin esityksen kannalla olevat äänestävät ”ei”. Pohjaesitys sai 10 ääntä ja Marko
Pohlmanin esitys 3 ääntä. Äänestysluettelo liitteenä 1. Marko Pohlman jätti ponsiesityksen liitteenä 3.
Päätös: Äänin 10-3 valtuusto hyväksyi pohjaesityksen sekä Marko Pohlmanin ponsiesityksen.
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TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2019 – TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT
KHALL § 23
3.2.2020

Kunnanvaltuusto on 17.12.2018 § 75 hyväksynyt Reisjärven kunnan vuoden 2019
talousarvioon sisältyvän investointisuunnitelman. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan ohjeen mukaan
muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa.
Kunnan teknisen toimen investoinnit eivät ole kaikilta osin toteutuneet suunnitellusti vuonna 2019. Tilintarkastajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta talousarvion investointiosaan tehdään vielä seuraavat muutokset:
801 Terveyskeskus
Talousarviomäärärahan vähennys -10.000 euroa.
Ilmanvaihdon uusimisen suunnittelua ei ole käynnistetty.
815 Kunnantalo
Talousarviomäärärahan lisäys +10.000 euroa.
Valtuustosalin ja kunnanjohtajan huoneen pintaremontit.
806 Niemenkartano
Talousarviomäärärahan lisäys +155.000 euroa.
Niemenkartanon koulun salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusimisen ja piha-alueen
kunnostuksen talousarvio yhteensä ylittyy noin 155.000 euroa
834 Teollisuushalli
Talousarviomäärärahan vähennys -170.000 euroa.
Vastaanottohallin rakentaminen siirtyy vuodelle 2020.
836 Honkalinna
Talousarviomäärärahan vähennys -150.000 euroa/ilmanvaihdon uusiminen.
Talousarviomäärärahan vähennys -80.000 euroa/sprinklaus.
Ei toteutunut. Selvitetään rakennuksen kunto ennen mittavia investointeja.
901 Kaukolämpölaitos
Talousarviomäärärahan lisäys +15.000 euroa.
Arinarautojen uusiminen ja siilojen levyjen uusiminen.
902 Kaukolämpöverkosto
Talousarviomäärärahan lisäys +19.000 euroa.
Savikontie-Mansikka runkolinjan uusiminen.
907 Kaavatiet
Talousarviomäärärahan vähennys -245.000 euroa.
Kirkkotien kunnostus jäi toteuttamatta. Avustusta ei saatu.
909 Puistot, ulkoilualueet ja muut yleiset alueet
Talousarviomäärärahan vähennys -20.000 euroa.
Kumpuniemen leikkipuiston sijasta toteutettu Susiareena.
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TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2019 – TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT
951 Kaukolämpölaitoksen auto
Talousarviomäärärahan lisäys +11.000 euroa.
Siirtyy Reisjärven Lämpö Oy:lle yhtiöittämisessä.
Teknisen toimen vuoden 2019 investointiosan alkuperäinen talousarvio on
2.579.000 euroa, valtuuston 7.5.2019 § 33 ja 23.5.2019 § 42 hyväksymien muutosten jälkeen 2.904.000 euroa. Nyt esitettyjen muutosten, yhteensä +465.000 euroa, jälkeen talousarvioksi tulee 2.439.000 euroa. Kokonaisuudessaan teknisen
toimen investointien talousarvio pienenee toukokuun muutosten jälkeisestä talousarviosta -465.000 euroa.
Oheismateriaalina Teknisen toimen investointien toteumaraportti vuodelta 2019
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505
Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy teknisen toimen vuoden 2019 talousarvion investointiosan muutokset, joiden jälkeen investointiosan talousarvion loppusummaksi muodostuu 2.439.000 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT § 15
11.2.2020

Oheismateriaalina Teknisen toimen investointien toteumaraportti vuodelta 2019
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ERON MYÖNTÄMINEN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA
KHALL § 24
3.2.2020

Riina Kiiskilä on pyytänyt eroa Suomen Keskusta r.p.:n valtuuston varajäsenen,
vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajan ja teknisen lautakunnan jäsenen luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton vuoksi 1.10.2019 alkaen. Valtuusto on
myöntänyt eron 6.11.2019 § 62. Riina Kiiskilä on toiminut myös Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunnan varajäsenenä, josta hänelle ei ole
myönnetty eroa.
Jokainen kunta valitsee kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntalain 71 §:n (yleinen vaalikelpoisuus) 1 kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Kuntalain 78 §:n (vaalikelpoisuuden menettäminen) ensimmäinen momentti kuuluu: ”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimitelin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuuston.”
Kunnanhallitus sekä viranomaistalautakunta ovat sellaisia kunnallisia toimielimiä,
joihin sovelletaan tasa-arvolain 4 a §:n määräyksiä. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee olla jäseninä ja varajäseninä sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä
muita johdu.

Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää Riina Kiiskilälle eron
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja
valitsee tilalle uuden varajäsenen toimikauden loppuun 31.5.2021 saakka.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALT § 16
11.2.2020

Puheenjohtajan avattu keskustelun Arto Vähäsöyrinki esitti Jouni Tillin kannattamana Keskustan valtuustoryhmän ehdotuksen, että Riina Kiiskilän tilalle Ppky Selänteen tarkastuslautakunnan varajäseneksi valitaan Sari Huuskonen
Päätös: Valtuusto myönsi Riina Kiiskilälle eron Ppky Selänteen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Sari Huuskosen toimikauden loppuun 31.5.2021 saakka.
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REISJÄRVEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖ
KHALL § 31
6.2.2020

Reisjärven kunnan vuoden 2018 tilinpäätös oli 1,8 milj. euroa alijäämäinen, jolloin
taseen kumulatiivinen alijäämä oli 1,1 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2019 muutettu
talousarvio on alijäämäinen 0,4 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä taseen
katettava alijäämä on kasvamassa jo 1,5 milj. euroon, joka tulee kattaa vuoden
2023 loppuun mennessä.
Käyttötalouden pitkään jatkuneen tasapainottomuuden vuoksi tase on alijäämäinen ja tilanne jatkuessaan johtaa siihen, että kunta joutuu vuoden - kahden aikana
valtiovarainministeriön arviointimenettelyn piiriin, mikäli kehitys jatkuu entisenlaisena. Arviointimenettely ja siitä pahimmillaan seurauksena oleva erityinen kuntajakoselvitys voi johtaa kunnan tahdonvastaiseen toimeen: kuntaliitokseen.
Kunnan talouden epätasapaino on erittäin syvä. Tasapainon palauttaminen tai
edes riittävän suuren, uskottavan korjausliikkeen tekeminen edellyttää merkittäviä
sopeutustoimia.
Valtuuston tulee velvoittaa kunnanhallitusta valmistelemaan kevään 2020 aikana
talouden tasapainopaketin, joka tuodaan kunnanvaltuuston päätettäväksi. Työssä
etsitään sopeutuskeinoja kunnan ja kuntakonsernin tasoilta, mutta valtuusto ohjaa
valmistelua tarkastelemaan sopeutusmahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluja
tuottavalla yhteistoiminta-alue Selänteellä.
Työn poliittista ohjausta varten valtuusto ohjaa kunnanhallitusta perustamaan ohjausryhmän. Ohjausryhmän jäsenten valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain (609/1986) 4 a § 2. mom. vaatii, että jäsenissä on
oltava sekä miehiä että naisia vähintään 40 %.
Työssä käytetään apuna päätöksenteosta ja valmistelusta riippumatonta asiantuntijaorganisaatiota, joka ohjaa prosessia tarkoituksenmukaisella tavalla.
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505

Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:
1. Velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan kevään 2020 aikana talouden
tasapainotuspaketin, jossa tulee tarkastella sopeutusmahdollisuuksia myös
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella.
2. Tuomaan tasapainotuspaketin valtuuston päätettäväksi.
3. Velvoittaa kunnanhallituksen perustamaan talouden tasapainotustyölle ohjausryhmän.

VALT § 17
11.2.2020

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN
KHALL § 32
6.2.2020

Reisjärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa peruspalvelukuntayhtymä
Selänne, jossa Reisjärvi on jäsenkuntana. Reisjärven, samoin kuin muidenkin Ppky
Selänteen jäsenkuntien kiristynyt taloustilanne edellyttää kuntayhtymältä toiminnan tehostamista kustannussäästöjen aikaan saamiseksi. Kuntayhtymähallitus
päätti kokouksessaan 13.6.2019 § 109 perustaa talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka tehtävänä oli löytää ratkaisuja kustannussäästöiksi. Työryhmän tuloksia
esiteltiin jäsenkuntien valtuustoille. Reisjärvellä esittely oli 3.12.2019 valtuuston
iltakoulussa, jossa Reisjärven kunnan valtuutetut ilmaisivat tukensa esitettyjen rakenteellisten muutosten toteuttamiseksi.
Työryhmän laatima loppuraportti merkittiin tiedoksi kuntayhtymähallituksessa
23.1.2020. Saman kokouksen seuraavassa asiakohdassa (asia nro 5) oli tarkoituksena päättää kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta talouden sopeuttamistoimien ja vähintään 1,15 miljoonan euron vuotuisen pysyvän kustannussäästön toteuttamiseksi. Asian käsittelyn päätteeksi Reisjärven kunnan edustaja Teuvo
Nyman esitti Ulla Savolan kannattamana asian jättämistä pöydälle, mikä tuli kuntayhtymähallituksen päätökseksi.
Koska Reisjärven kunnanvaltuutettu ja kunnan nimeämä kuntayhtymähallituksen
jäsen Teuvo Nyman toimi vastoin kunnan valtuuston iltakoulun 3.12.2019 linjausta, kunnanhallitus antoi Reisjärven kunnan edustajille Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksessa seuraavan omistajaohjauksen, jonka mukaan Reisjärven kunta
hyväksyy toimenpiteet kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien talouden tasapainottamiseksi kuntayhtymäjohtajan esityksen mukaisesti:
Kuntayhtymähallitus päättää aloittaa kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
talouden sopeuttamistoimien ja pysyvien kustannussäästöjen toteuttamiseksi.
Kuntayhtymähallituksen seuraavassa kokouksessa 4.2.2020 (asia nro 4) kuntayhtymän johtajan päätösesitys oli:
Kuntayhtymähallitus päättää aloittaa kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
talouden sopeuttamistoimien ja pysyvien kustannussäästöjen toteuttamiseksi. Samalla kuntayhtymähallitus päättää valtuuttaa talous- ja henkilöstöjohtajan laatimaan ja antamaan neuvotteluilmoituksen henkilöstön edustajille ja TE-toimistolle. Työnantajan edustajana neuvotteluja johtaa kuntayhtymän johtaja ja hänen varallaan talous- ja henkilöstöjohtaja.
Keskustelun jälkeen suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa vastakkain olivat kuntayhtymäjohtajan pohjaehdotus ja tehty vastaehdotus, jonka mukaan yhteistoimintaneuvotteluja ei aloiteta ja asia palautetaan uudelleen talouden tasapinottamistyöryhmän käsittelyyn. Äänestyksessä Reisjärven kunnan edustaja Teuvo Nyman äänesti vastoin kunnanhallituksen omistajaohjausta vastaehdotuksen puolesta.
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TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN
Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjauksella kunta jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Omistajaohjauksella
halutaan varmistaa, että valtuuston asettamat tavoitteet toteutuvat. Kunnanhallituksen tehtävänä on vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.
Reisjärven kunnan edustajien tulisi toimia valtuuston asettamien tavoitteiden, kunnan linjausten ja omistajaohjauksen mukaisesti. Kunnanhallitus katsoo, että on aiheellista selvittää, ovatko Reisjärven kunnan edustajien toimet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituksessa olleet kunnan linjauksen ja omistajaohjauksen mukaisia.
Kuntalain 35 §:ssä tilapäisen valiokunnan asettamisesta on säädetty seuraavaa:
Kun kuntalain 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan,
jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai
varavaltuutettuja.
Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista varten.
Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa
kunnanhallituksen lausunto.
Valiokunnan jäsenille on syytä valita henkilökohtaiset varajäsenet ja valinnassa on
myös otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §
2. mom. vaatii, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava sekä miehiä että
naisia vähintään 40 %. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota valiokunnan kokoonpanon tasapuolisuuteen ja pyrkiä siihen, että eri mielipidesuuntaukset saavat valiokunnassa edustuksensa
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505
Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:
1. Päättää asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttivatko Ppky Selänteen yhtymähallitukseen valitut Reisjärven kunnan edustajat valtuuston
luottamusta.
2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
3. Nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
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TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN
5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee
laatia selvitys, ovatko Ppky Selänteen yhtymähallituksen Reisjärven kunnan edustajat menettäneet valtuuston luottamuksen ja
mikä on luottamuksen menettämisen peruste.
6. Että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
VALT § 18
11.2.2020

Oili Kiviranta saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.07.
Puheenjohtajan avattua keskustelun Arto Vähäsöyrinki esitti Antti Vedenpään
kannattamana Keskustan valtuustoryhmän ehdotuksen, että toimikuntaan valitaan seuraavat henkilöt:
Jäsen
Antti Vedenpää (pj)
Katri Parkkila (vpj)
Kaarlo Paavola
Arto Vähäsöyrinki
Tiina Nyman

Varajäsen
Jarno Saaranen
Piia Haikola
Marko Pohlman
Simo Vedenpää
Heli Kinnunen

Valiokunta pyrkii tekemään esityksensä mahdollisimman pian, mutta viimeistään
huhtikuun loppuun mennessä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
VALT § 19
11.2.2020

Valtuutettu Simo Vedenpää tiedusteli siirtyvätkö hammashoitolan tilojen hankinta
ja vastaanotto hallin rakentamine, jos taloutta ei saada tasapainoon. Vedenpäälle
vastattiin, että valtuuston päätösten mukaisesti kyseiset investoinnit ovat toteutumassa.
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Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

10-13, 17,19
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite, telefaxnro ja sähköpostiosoite

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 3. krs, PL 189
90101 OULU
puh. 029 56 42800
fax: 029 56 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

14-16, 18
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Markkinaoikeus
Erottajankatu 1-3, PL 118
00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika

14 päivää

puh. 010 364 3300

fax: 010 364 3314

Pöytäkirja on julkaistu kunnan internesivuilla 14.2.2020.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
julkaistu yleisessä tietoverkossa.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu
Valituskirjelmä

36

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaa muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettva valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusaiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite:

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan

VALT 11.2.2020 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA

NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO

VALTUUSTO

§ 14

Halonen Jyrki
Hirvinen Esa
Huuskonen Sari
Kinnunen Helena
Kinnunen Mikko
Kiviranta Oili
Niemi Pauli
Nyman Teuvo
Paavola Kaarlo
Parkkila Katri
Pohlman Marko
Saaranen Jarno
Tilli Jouni
Vedenpää Antti
Vedenpää Simo
Vähäsöyrinki Arto

LÄSNÄ
x
x
x
x

POISSA

KHALL

POHLMAN

JAA
x
x
x
x

EI

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

VARAVALTUUTETUT:
Mäntypuro Kauko

x

YHTEENSÄ

13

x
x
x
x

x

4

10

3

TYHJÄÄ

KHALL 3.2.2020 § 22 LIITE 1
VALT 11.2.2020 § 14 LIITE 2
Eriävä mielipide:
Päätös hankkia uudet tilat ei perustu faktatietoon, vaan oletuksiin, että nykyiset tilat ovat epäterveet.
Esittelytekstissä kerrotaan mm: ”…Reisjärven kunnan pitää järjestää hammashuollolle mahdollisimman
pian terveet toimitilat.”
Hammashuollon nykyisten tilojen ei kuitenkaan ole todettu olevan epäterveet.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristötarkastaja Reijo Pelkonen, jolla on myös
rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti, on suorittanut 30.1.2020 Reisjärven hammashoitolassa
katselmuksen. Katselmuksen perusteella Pelkonen on antanut lausunnon, jonka johtopäätöksissä todetaan
seuraavaa:
”Katselmuksessa ei ollut havaittavissa tekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa henkilökunnan oireilua.
Hammashoitolan työhön sisältyy kemikaalien ja muiden vastaavien aineiden käsittelyä, joilla saattaa olla
vaikutuksensa myös työntekijöiden oireiluun ja terveydentilaan. Rakennukseen liittyy riskitekijöitä, jotka
ovat aiheellisia selvittää. Erityisesti vanhemmassa rakennusosassa on rakennusfysikaalisia riskirakenteita,
jotka edellyttävät kyseisen rakennuksen kuntotutkimusta. Uudemmassa rakennusosassa on myös
kohdennetun kuntotutkimuksen tarve. Lisäksi kuntotutkimuksen yhteydessä on syytä selvittää myös
ilmanvaihdon toimivuus, kuin myös työtilojen sisäilman laatu. Ennen kuntotutkimuksen suorittamista on
syytä laatia tutkimussuunnitelma, jossa eritellään tutkittavat kohteet sekä tutkimusmenetelmät. ”

Marko Pohlman

Marko Pohlman ponsiesitys 11.2.2020
"Hammashuollon tilojen hankinnassa tulee ensisijaisesti pyrkiä käyttämään reisjärvisiä urakoitsijoita."

