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TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2019 
 
 
Aika: ti 9.4.2019 klo 18.05 – 19.32 
Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 3 

Läsnä: Mattila Johannes, pj x 
Saaranen Jarno, vpj x saapui klo 18.21 
Lakanen Keijo, j  
Aho Minna, j  x 
Pietilä Ulla, j  x 
Kiiskilä Riina, j  x 
Vähäsöyrinki Arto x 

 
   

Puputti Sami, tekninen johtaja, esittelijä – sihteeri 
Jarkko Saaranen, k-rkm 
Jouni Tilli, kh pj 
Raija Potila, kj 

  
 

Pöytäkirjantarkastajat: Ulla Pietilä ja Riina Kiiskilä (toimivat myös äänten laskijoina) 

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 11.4.2019 
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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   9.4.2019  26 1 
 

 

 

SIIVOOJAN VALINNAN UUDELLEEN KÄSITTELY 
 

Tekla § 18 Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 12.3.2019 § 13 siivoojan palk-
kaamista vakituiseen työsuhteeseen. Käsittelyn aikana annettiin pohjaehdotuk-
sesta poikkeava päätösehdotus. Koska kyseessä on henkilövalinta olisi tullut suo-
rittaa henkilövaali, jossa ehdokkaina olisivat olleet kaikki hyväksytyt tehtävää ha-
keneet henkilöt. Vaalin sijasta lautakunta suoritti äänestyksen kahden päätöseh-
dotuksen välillä. 
 
Käsittelyssä tapahtunut virhe on sellainen hallintolain 50 § mukainen menettely-
virhe, jonka vuoksi viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista 
asian uudelleen. 
 
Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250 

 
Puh. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaisee 

siivoojan valintaa koskevan asian uudelleen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   26.11.2018  51 2 
Tekninen lautakunta   5.2.2019  7 6 
Tekninen lautakunta   12.3.2019  18 2 
Tekninen lautakunta   9.4.2019  27 2 
 

 

SIIVOOJAN PALKKAAMINEN 
 
Tekla § 31 Teknisellä toimella on täyttämättä kaksi siivoojan paikkaa, joista vakituiset siivoo-

jat ovat jääneet vanhuuseläkkeelle ja toimia on hoidettu määräaikaisina tila- ja 
työjärjestelyjen takia. 
Kisatien koulu on mitoitettu kolmelle siivoojalle, josta yksi siivooja on ollut määrä-
aikainen. 
Päiväkodin siivooja-keittäjä jää vanhuuseläkkeelle 1.3.2019 ja vuosilomalle jo 
27.12.2018. 
 
Valmistelija: Toimistonhoitaja p. 040 3008 252 

 
Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hakee kunnanhallituksen täytäntöönpanolupaa 

1.1.2019 alkaen yhden vakituisen siivoojan ja kahden määräaikaisen siivoojan 
palkkaamiseen vuodelle 2019. Määräaikaisuuden perusteet tila- ja työjärjestely-
muutokset syksyllä 2019, jolloin työtehtävien ja toimien vakinaistaminen tarkas-
tellaan uudelleen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
 
UP/KL 

 
 
Tekla §  6 Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan vakituisen siivoojan palkkaamiseksi 

17.1.2019 KHALL § 8. Tekninen toimisto on käynnistänyt työntekijähaun tehtävään 
julkaisemalla hakuilmoituksen tehtävästä 28.1.2019 TE-palveluiden sekä Reisjär-
ven kunnan internet-sivuilla. Hakuaika päättyy 15.2.2019 klo 14.00. 
 
Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250 

 
Tekn. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valtuuttaa teknisen johtajan ja siivous- ja 

ateriapalvelutyönjohtajan valitsemaan haastateltavat työnhakijat ja suorittamaan 
haastattelut. 
 
Päätös: Keskustelun aikana Keijo Lakanen esitti Jarno Saarasen kannattamana, 
että lautakunnan puheenjohtaja osallistuisi haastatteluun. 
 
Hyväksyttiin yksimielisesti 

 
 -------- 
 
  
  
 
  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   12.3.2019  19 2 
Tekninen lautakunta   9.4.2019  28 2 
 
 
SIIVOOJAN PALKKAAMINEN (jatkuu) 
 
 
Tekla §  19 Määräaikaan mennessä saapui 11 hakemusta. 

Hakijat: Krista Skantz, Merja Tiainen, Miia Suontakanen, Sari Paaso-Rantala, Mari-
anna Heikkinen, Arja Kiljala, Katri Luonua, Noora Arffman, Mari Rahkonen, Nina 
Suomela ja Tanja Ruhala. 
 
Määräajan jälkeen saapui yksi hakemus, hakija Miia Lehtola.  
 
Hakijoista haastatteluun kutsuttiin Arja Kiljala, Krista Skantz, Miia Suontakanen ja 
Mari Rahkonen. 
 
Haastattelut suoritettiin 25.2.2019 Reisjärven kunnantalolla. Haastattelijoina oli-
vat teknisen lautakunnan puheenjohtaja Johannes Mattila, vs. tekninen johtaja 
Jarkko Saaranen ja siivous- ja ateriapalvelutyönjohtaja Merja Luomanen. 
Yhteenveto hakijoista pöytäkirjan LIITE 1 ja hakemukset ovat nähtävillä kokouk-
sessa. 
 
Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250 

 
Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää huomioida tehtävää täyttäessä ainoastaan 

määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset. Lautakunta valitsee siivoojan toi-
meen Krista Skantzin ja varalle Arja Kiljalan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeai-
kaa ja valitun henkilön tulee toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan ennen 
tehtävän vastaanottamista. 
 
Päätös: Keskustelun aikana Ulla Pietilä esitti Arja Kiljalan valintaa siivoojan tehtä-
vään. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että oli tehty pohjaesityksestä 
poikkeava esitys ja asiasta tulee äänestää. Koska kyseessä on henkilövalinta, ää-
nestys suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä.  
Vaalissa olivat mukana kaikki määräaikaan mennessä hakemuksen jättäneet haki-
jat.  Pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina. Äänten laskennan jälkeen 
puheenjohtaja totesi, että Arja Kiljala sai 3 ääntä ja Krista Skantz 2 ääntä. Tehtä-
vään valitaan Arja Kiljala. 
 
Arto Vähäsöyrinki ehdotti, että varalle valitaan Krista Skantz. 
 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

 
  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   5.2.2019  12 9 
Tekninen lautakunta   12.3.2019  20 2 
Tekninen lautakunta   9.4.2019  29 3 
 

 

TOIMISTONHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN 
 

Tekla §  9 Teknisen toimen hallinnossa on toimistonhoitajan toimi. Toimi muutettiin tehtä-
vien vaatimusten mukaan määräaikaiseksi viraksi valtuuston päätöksillä 1.5.2010 
– 30.4.2019. 
 
Määräaikaisia virkoja ei voi jatkuvasti jatkaa, joten teknisen toimiston sisällä jae-
taan julkista valtaa tarvitsevia tehtäviä muille teknisen toimen viranhaltijoille ja 
toimistotehtävien hoitamista jatketaan toimena. 
 
Nykyinen toimistonhoitaja on jäämässä pois työelämästä 1.5.2019 alkaen ja sitä 
ennen vuosilomalle 1.4.2019. Uusi työntekijä on ehdittävä perehdyttää ja opastaa 
tehtäviin. Tehtävien laajuudesta johtuen perehdytykselle on varattava riittävän 
pitkä aika. 
 
Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250 

 
Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää muuttaa toimistonhoitajan nimikkeen toi-

mistosihteeriksi ja hakee kunnanhallitukselta toimistosihteerin toimen täyttölupaa 
1.3.2019 alkaen. Toimistosihteerin toimi laitetaan julkiseen hakuun. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 
20.18. 

 
 J.S./U.P. 
 ----- 
 
Tekla § 14 Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.2.2019 § 46 hyväksynyt täyttöluvan teknisen 

lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. 
 
Toimistosihteerin toimen hakuilmoitus on julkaistu 20.2.2019 TE-palveluiden avoi-
met työpaikat sivulla ja kunnan internet-sivuilla sekä Selänne- ja Reisjärvilehdissä, 
hakuaika päättyy 8.3.2019 klo 14.00. 
Määräaikaan mennessä saapui 22 hakemusta. 
Yhdistelmä hakijoista on pöytäkirjan LIITTEENÄ 3. Hakemusasiakirjat liitteineen 
ovat nähtävänä kokouksessa. 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   5.2.2019  12 9 
Tekninen lautakunta   12.3.2019  21 2 
Tekninen lautakunta   9.4.2019  30 3 
 

 

TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN (jatkuu) 
 

Tekn. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää haastattelutilaisuuden ajankohdan, kutsuu 
haastateltavat hakijat ja valitsee haastattelijat. 
 
Päätös: Keskustelun aikana tekninen johtaja antoi muutetun päätösehdotuksen: 
Tekninen lautakunta päättää perustaa haastattelutoimikunnan, johon valitaan jä-
seniksi tekninen johtaja, toimistonhoitaja, kunnanrakennusmestari, teknisen lau-
takunnan puheenjohtajan ja yksi lautakunnan jäsen ja hänellä varajäsenen. 
 
Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun päätösesityksen ja va-
litsi lautakunnan edustajaksi Minna Ahon ja varajäseneksi Riina Kiiskilän. 
 
Jarno Saaranen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijääviys) asian käsittelyyn ja 
jääväsi itsensä päätöksenteosta. 
 
U.P./R.K. 

 ----- 
 
 
Tekla § 20 Haastattelutoimikunta kokoontui 25.3.2019 valitsemaan hakijoiden joukosta hen-

kilöt, jotka kutsutaan haastatteluun. Haastatteluun valittiin Koskela Jessica, Lind-
berg-Rauhala Satu, Kaskela Rita-Maria, Rajala Tiina, Siniluoto Eija ja Liimatainen 
Anne. Haastattelut suoritettiin 28.3. ja 1.4.2019. 
 
Hakijoista on laadittu ansiovertailu sekä arvioitu haastateltujen hakijoiden suoriu-
tumista haastattelutilanteessa. 
 
Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250 

 
Tekn. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita toimistosihteerin tehtävään Tiina Ra-

jalan ja varalle Anne Liimataisen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
 
Jarno Saaranen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.21. 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   9.4.2019  31 4
  
 

 

 

KUNNAN RAKENNUSMESTARIN IRTISANOUTUMINEN 
 

Tekla § 21 Jarkko Saaranen on 1.4.2019 jättänyt irtisanoutumisilmoituksen kunnanrakennus-
mestarin virasta. Työsuhde päättyy 30.4.2019. 
 
Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250 

 
Tek. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kunnanrakennusmestarin irtisa-

noutumisen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   9.4.2019  32 5 
 

 

 

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN INVESTOINTIKOHTEISIIN 
 
Tekla § 22 Kunnanrakennusmestari on vastannut kunnassa vireillä olevien rakennushankkei-

den valmistelusta ja rakennuttamistehtävistä. Lisäksi rakennusmestarin tehtävänä 
on ollut teknisen toimen kunnossapitohenkilöstön johtaminen sekä pienten käyt-
tötalousmenoihin kirjattavien korjausten suunnittelu, kilpailutus ja valvonta. 
Loppu vuoden aikana on investointiohjelman mukaisesti tarkoitus käynnistää tai 
viedä eteenpäin seuraavia hankkeita: 
 

 Päiväkodin rakentaminen 

 Niemenkartanon alakoulun rakennustyöt 

 Vastaanottohallin maapohjan tasaus 

 Honkalinnan ilmanvaihdon ja sprinklausjärjestelmän toteutus 

 Kirkkotien kunnostus 

 Kumpuniemen leikkipuiston toteutus 

 Suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 hankkeiden valmistelu 
 

Kunnan taloudellisesta tilanteesta ja konsernimuutoksista johtuen uusien toimin-
tatapojen etsiminen on ajankohtaista. Tämän vuoksi kunnanrakennusmestarin 
virkaa ei ole järkevä täyttää vaan arvioida ensin pitkällä aikavälillä todellinen hen-
kilöstötarve konsernitasolla. Suunniteltujen projektien osalta eteneminen kuiten-
kin edellyttää, että teknisessä toimistossa on riittävästi henkilöstöresursseja hank-
keiden toteuttamiseksi. Projektiluontoisten hankkeiden johtamisen lisäksi henki-
löstöllä tulee olla riittävä tietotaito talonrakennustekniikasta sekä hankintojen 
kilpailuttamisesta. 

 
Tekn. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tekniseen toimistoon palkataan pro-

jektipäällikkö investointihankkeita varten. Täyttölupa haetaan 31.12.2020 asti. 
 
Päätös: Keskustelun aikana tekninen johtajan antoi muutetun päätösehdotuksen: 
Kunnanrakennusmestarin virka täytetään määräaikaisena. Täyttölupa haetaan 
31.12.2020 asti. Tehtävän kuvaa muutetaan siten, että kunnanrakennusmestari 
vastaa ainoastaan projektiluontoisista tehtävistä. 
 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   12.3.2019  24 5 
Tekninen lautakunta   9.4.2019  33 6 
 
 
KESKUSTAN KATUJEN YLEISSUUNNITELMA 
 
Tekla § 17 Tekninen toimisto on valmistellut keskustan kaavateiden perusparannushanketta 

teettämällä keskustan kaavateistä yleissuunnitelman Sitowise Oy:llä. Koska hanke 
on merkityksellinen ja koskee laajasti kaikkia kuntalaisia, tulee valmistelussa huo-
mioida kuntalain mukaisesti kuntalaisten osallistaminen asian valmisteluun. 
 
Osallistaminen voidaan toteuttaa asettamalla suunnitelmat yleisesti nähtäville ja 
pyytämällä kommentteja suunnitelmiin. Keskustan katujen yleissuunnitelma LIIT-
TEENÄ 4. 

 
Tekn. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa keskustan kaavateiden yleissuunni-

telmat yleisesti nähtäville kahden viikon ajaksi. Nähtävillä olo aikana on kuntalai-
silla mahdollisuus jättää suunnitelmaan liittyviä kommentteja tekniseen toimis-
toon sekä kunnan internetsivuille avattavaan kommenttiosioon. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
 
U.P./R.K. 
---- 

 
Tekla §  23 Keskustan katujen yleissuunnitelma on ollut nähtävillä 25.3. – 8.4.2019. Suunnitel-

masta on voinut jättää kommentteja kunnan internetsivuilla olleen kommenttilo-
makkeen kautta tai vaihtoehtoisesti tuomalla kommentit tekniseen toimistoon. 
 
Kaavateiden kunnostuksen toteutusaikataulu on hyväksytty vuoden 2019 talous-
arvion investointiosassa ja vuosien 2020-2021 investointisuunnitelmassa. Tämän 
perusteella myös yleissuunnitelman toteutus tulisi olemaan seuraavan taulukon 
mukainen. 
 
 

Kunnostettava katu Toteutusvuosi Kustannusarvio* 

Kirkkotie 
(kokonaisuudessaan) 

2019 250 000€ 

Reisjärventie 
(tiepohjat, yhdyskuntatekniikan 
uusiminen) 

2020 150 000€ 

Reisjärventie 
(pinnoitukset, kivetykset, istutuk-
set) 

2021 300 000€ 

 *Kustannusarviot tarkentuu suunnittelun aikana 
 
Tekn. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee nähtävillä olo aikana saapuneet kom-

mentit tiedoksi. Lautakunta esittää yleissuunnitelma hyväksymistä kunnanhallituk-
selle ja edelleen valtuustolle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 

 
  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   28.11.2017 351 7 

Tekninen lautakunta   9.4.2019  34 7 

 

 

 

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN 
 
KHALL § 208 Reisjärven kunnanhallitus on perustanut 2001 vanhus- ja vammaisneuvoston, 

jonka toimikausi noudattaa valtuuston vaalikausia. Neuvostossa on 7 jäsentä ja 
heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kunnassa toimivat järjestöt ja yh-
distykset ovat pyynnöstä tehneet omat esityksensä vanhus- ja vammaisneuvoston 
jäseniksi. Alla ehdotukset yhdistyksittäin:  

 

YHDISTYS VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN 

Reisjärven Kehitysvammaisten tuki ry Kestilä Asko Autio Helena 

Eläkeliiton Reisjärven yhdistys ry Ilola Raili  

Eläkeläiset ry Jauhiainen Rauha Järvelä Eila 

Reisjärven Diabeetikot ry Vuorenmaa Pentti  

Reisjärven Invalidit ry Haajo Juha Vuorenmaa Liisa 

Reisjärven Hengitysyhdistys  Järvi Jonna Pihlajakangas Marjaana 

Reisjärven Vanhustenkotiyhdistys ry Myllylä Tarja Lintula Anne 

 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vanhus- ja vammaisneuvostoon 7 jäsentä ja 

heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen meneillään olevalle toimikaudeksi 
1.6.2017–31.5.2021. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii Ppky Selänteen nimeämä edus-
taja. Lisäksi teknistä lautakuntaa ja Seurakuntaa pyydetään nimeämään edusta-
jansa neuvostoon. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä vanhus- ja vammaisneuvoston 

jäsenet ja varajäsenet yhdistysten ehdotusten mukaisesti. Eläkeliiton Reisjärven 
yhdistys ry.:tä ja Reisjärven Diabeetikot ry.:tä pyydetään nimeämään puuttuvat 
varajäsenet. 

 
 Ppky Selänne nimeää neuvoston sihteerin. Teknistä lautakuntaa ja Reisjärven Seu-

rakuntaa pyydetään nimeämään edustajansa neuvostoon. 
 
 ---- 
 
Tekla § 24 Kunnanhallitus on pyytänyt teknistä lautakuntaa nimeämään edustajan Vanhus- ja 

vammaisneuvoston jäseneksi. 
 
Tekn. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää edustajan Vanhus- ja vammaisneuvostoon. 

 
Päätös: Tekninen lautakunta valitsi vammaisneuvoston jäseneksi Riina Kiiskilän ja 
varajäseneksi Ulla Pietilän 
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PÄIVÄKODIN KEITTÄJÄ-SIIVOOJAN PAIKAN TÄYTTÄMINEN/ TÄYTTÖLUPA 
 
Tekla § 25 Teknisellä toimella on ollut emännän virka päiväkodilla, joka on myöhemmin muu-

tettu keittäjä-siivoojan toimeksi, kun päiväkodin keittiö muutettiin jakelukeitti-
öksi. Vakituinen päiväkodin keittäjä-siivooja on jäänyt pois työelämästä 1.3.2019 
alkaen. Tällä hetkellä tehtäviä hoitaa määräaikainen keittäjä-siivooja, jolla on työ-
sopimus kesäkuun loppuun asti. 
Keittäjä-siivoojan tehtävään kuuluu aamupalan valmistaminen päiväkotiyksikköön 
sekä lounaan jakaminen. Välipala valmistellaan päiväkodilla kaikkiin varhaiskasva-
tuksen yksiköihin. Tehtävään kuuluvat myös päiväkodin ja ryhmäperhepäiväkotien 
siivoustyöt. Koulun lomien aikana lounas valmistetaan päiväkodin keittiöllä tai kul-
jetetaan terveyskeskuksen keittiöltä. 
Varhaiskasvatuksen tilojen käyttö päättyy Petäjähovin kiinteistössä toukokuun 
loppuun. Anjalan ja Kirnun kiinteistöissä ryhmäperhepäiväkotitoiminta päättyy 
uuden päiväkodin valmistuttua keväällä 2020, kun toiminnat siirtyvät uusiin tiloi-
hin. 
Keittäjä-siivoojan tehtävät jatkuvat kahdessa päiväkodissa. 
 
Valmistelija: Toimistonhoitaja p. 040 3008 252 

 
Tekn.joht.  Ehdotus: Tekninen lautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa 

keittäjä-siivoojan vakituisen toimen täyttämiseen 1.7.2019 alkaen. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
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TERVEYSKESKUKSEN KEITTÄJÄN PAIKAN TÄYTTÄMINEN/ TÄYTTÖLUPA 
 
Tekla § 26 Terveyskeskuksen valmistuskeittiöllä tehdään töitä seitsemänä päivänä viikossa ja 

siellä on vakituisia työpaikkoja yksi emännän virka ja kaksi keittäjän toimea sekä 
ateriapalvelussa yksi ruuanjakaja. Keittiössä valmistetaan ateriat vuodeosastolle, 
Honkalinnaan, Mäntykotiin, Violaan, päiväkeskukselle, Mansikkaan ja henkilös-
tölle sekä ateriapalvelulle. 
 
Terveyskeskuksen keittiöllä pitkään keittäjän tehtävissä palvellut Tuulikki Jauho-
niemi on halukas työkiertoon. Ravitsemus- ja siivoustyönjohtaja yhdessä terveys-
keskuksen emännän kanssa ovat suositelleet Jauhoniemen siirtämistä päiväkodin 
keittäjä-siivoojan tehtäviin. 
 
Valmistelija: Toimistonhoitaja p. 040 3008 252 

 
Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää siirtää keittäjä Tuulikki Jauhonimen päivä-

kodin keittäjä-siivoojan tehtävään 1.7.2019 alkaen mikäli kunnanhallitus antaa 
täyttöluvan kyseiselle tehtävälle. Lautakunta hakee terveyskeskuksen keittiölle 
vakituisen keittäjän tehtäviin täyttölupaa 1.7.2019 alkaen. Keittäjän tehtävä laite-
taan avoimeen hakuun. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
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TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, TYÖSOPIMUKSET JA PÖYTÄKIRJAT YM 
 
 
Tekla § 27 Teknisenjohtajan viranhaltijapäätökset: 
 1 -2 §:t  21.2.2019 Työkokemuslisien myöntäminen kahdelle tuntipalkkaiselle kun-

nossapitotyöntekijälle 
 3 § 14.3.2019 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.4.2019 

(TTES yleiskorotus) 
 

Teknisen johtajan allekirjoittamat  työsopimukset: 
 Ateria- ja puhtaanapitopalvelu 8 kpl määräaikaisia työsopimuksia (KVTES) 
 Tuntipalkkaiset kunnossapitotehtäviin  8 kpl  määräaikaisia työsopimuksia (TTES) 
 Vuohtajärven ruoppaukseen määräaikaisen projektityöntekijän työsopimus (TS) 
 
 Saapuneet pöytäkirjat: 
 Uuden alakoulun Hirsikartanon työmaakokouspöytäkirjat 
 Millespakan pöytäkirja 
 
 Urakkasopimus 12.3.2019/ Reisjärven kunta ja Maanrakennus J. Päkkilä Oy 
 Ruoppausurakka, Vuohtojärven Kellonlahden ja Vattulahden ruoppaus 
  
 
Puh.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy saapuneet asiakirjat ja toteaa että, siirret-

täviä asioita lautakunnalle ei ole. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
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ILMOITUSASIAT 
 
Tekla § 28 Tekniselle lautakunnalle saapuneet ilmoitusasiat: 
 
 Kunnanhallituksen otteet 

- Reviiri vuokratalon myyminen 
- As. Oy Kisapuiston osakkeen myyminen 
- Kunnan omakotitalo Rinne myyminen 
- Määräalan myyminen Ahonpellon tilasta teollisuusalueella 
- Maanvuokrasopimus Steel-Prisma Metallit Oy  
- Teknisen toimen täyttöluvat 
- Kunnantalon sulkupäivät 2019 
- Järjestelyvaraerän jakaminen henkilöstölle 

 
Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 
 
Reisjärven kunta Strategia 2035 
- tavoitteet ja toimenpiteet 2019 -2021 

 
 
Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2019 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Tekninen lautakunta   9.4.2019  39 12 
 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Tekla § 29 Teknisen lautakunnan puheenjohtaja piti puheenvuoron uuden paloaseman tar-

peesta ja toivoi, että asiaa selvitettäisiin. Paloasema mahdollistaisi sopimuspalo-
kuntatoiminnan myös tulevaisuudessa. 
 
Päätös: Merkittiin puheenvuoro tiedoksi 

 


