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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 
 
KHALL § 1 Hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuo-

sittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-
tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhalli-
tukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei 
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti kä-
sitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpitei-
siin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 

 

Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että val-
tuusto käsittelee ja päättää aloitteet seuraavasti: 

 
 

1. Ns. Levonperäntien kunnostaminen 
   

Keskustapuolueen valtuustoryhmän aloite, jossa esite-
tään kunnanhallitusta nopeuttamaan Levonperäntien kun-
nostamis- ja parannustöiden aloittamista vaikka Haapa-
järven kaupungin kanssa yhteistyössä. 

 

    ******** 
 

Tekn. joht. Levonperäntien kunnostushanketta ei ole sisällytetty 
Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Tienpidon ja liikenteen suun-
nitelmaan vuosille 2016-2020.  

  
 Tien kunnostamista tullaan kiirehtimään kunnan ja ELY-

keskuksen välisissä kehityskeskusteluissa. 
 
 Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
  
 

2. Suojatien/kevyen liikenteen väylän rakentaminen 

 
Valtuutettu Kaarlo Paavolan aloite koskien suoja-
tien/kevyen liikenteen väylän rakentamista. 
 

****** 
 

Tekn. joht. Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Halosentien var-
teen edellyttää maan hankintaa/lunastamista yksityisil-
tä ja asemakaavan muutosta tiealueen leventämiseksi. 
 
Suojatien ja kevyenliikenteenväylän tekemistä ei ole 
mainittu vuonna 2013 Nivala-Haapajärven seutukunnalle 
laaditussa liikennetuvallisuussuunnitelmassa. Suunni-
telma on laadittu aikataulutetusti vuosille 2013-2020 
sekä esitetty tämän jälkeen tehtävät toimenpiteet.  
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

Reisjärven kunta ei ole osallistunut suunnitelman laa-
dintaan. 
 
Kevyenliikenteen rakentaminen kuntavetoisena nykyisessä 
taloustilanteessa on erittäin haasteellista. 

 
 Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
  
 

3. Hirvimerkin asentaminen Sievintielle 
 

Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien hirvimerkkien 
asentamisen kiirehtimistä Sievintielle.  
 

****** 
 

Tekn. joht. Mikäli hirvieläinten liikkeet ovat jatkuneet samoilla 
alueilla kuin valtuustoaloitteen teon aikaan, tullaan 
ELY-keskuksen kanssa pidettävissä neuvotteluissa otta-
maan asia esille vuoden 2017 aikana. 

 
 Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta. 
 
 

4. Liikenneturvallisuuden parantaminen Sievintiellä 
 
 Valtuutettu Markus Muuttolan aloite koskien liikenne-

turvallisuuden parantamista Sievintiellä välillä Leppä-
lahden koulu – kunnan taajama.  
 

****** 
 

Tekn. joht. Kevyenliikenteen väylä on huomioitu Nivala-Haapajärven 
seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa. Hanke 
on asetettu kiireellisyysluokkaan 3 eli vuoden 2021 
jälkeen tehtäviin toimenpiteisiin. 

  
 Hankkeen kiireellisyysluokkaa pyritään nostamaan kunnan 

ja ELY-keskuksen välisissä neuvotteluissa. 
 
 Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

5. Levonperän risteyksen kiertoliittymän ja katuva-
laistuksen rakentamisen kiirehtiminen 

 

 Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien Levonperän 
risteyksen kiertoliittymän ja katuvalaistuksen rakenta-
misen kiirehtimistä. 
 

****** 
 

Tekn. joht. Oulun tiepiiri toteutti Levonperäntien valaistuksen 
jatkamisen kesällä 2010.  
 

Kiertoliittymän rakentamista ei ole mainittu ELY-
keskuksen laatimassa Tienpidon ja liikenteen suunnitel-
massa vuosille 2016-2020. 
 
Rakentamisen kiireellisyyttä tullaan korostamaan kunnan 
ja ELY-keskuksen välisissä neuvotteluissa. 

 
 

Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
 
 

6. Esitys tiepiirille suojakatoksen rakentamisesta 
 
Keskustan valtuustoryhmä aloite koskien kunnan esitystä 
tiepiirille 1-2 suojakatoksen pystyttämisestä Kokkola – 
Kajaani tien ja Reisjärventien (nro 28 ja 760) Sievin 
Rieskaniemen risteykseen Nivalan suuntaan lähtevälle 
pysäkille.  
 

****** 
 

Tekn. joht. Katosta ei ole rakennettu ELY-keskuksen toimesta Reis-
järven ja Sievin yhdessä tekemästä aloitteesta huoli-
matta. 

 
 Reisjärvellä olisi mahdollisuus neuvotella Sievin kans-

sa hankkeen toteuttamisesta kuntavetoisesti siten, että 
kulut jakautuisivat puoliksi. 

  
 
  Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa.  
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

  

7. Valaistuksen suunnittelu ja toteutus  

 
Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien valaistuksen 
suunnittelemista ja toteuttamista valaisemattomille 
kaavateille sekä kunnan kiinteistöjen piha- ja parkki-
alueille. 
 

****** 

Tekn. joht. Vuoden 2017 aikana valaistusta tullaan rakentamaan Su-
sisaarentien loppupäähän. Lisäksi tehdään tarvittavia 
valaisimien uusimisia kaava-alueella. 

 
 Kaavateiden valaistuksen lisäämistä suoritetaan vuosit-

tain talousarvion määrärahojen mukaisesti. Valaistuksen 
lisääminen suunnitellaan vuosittain perustuen arvioi-
tuun kiireellisyystasoon.   
 
Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta. 

 
 

8. Kotihoidon kuntalisän maksaminen  

 
Valtuutettujen Henna Haukipuron ja Katri Parkkilan 
aloite koskien kotihoidontuen kuntalisän maksamista.  
 

****** 
   

Va. kja Vuoden 2017 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa 
tarkoitukseen. Kunnanhallituksen ja valtuuston on mah-
dollista ottaa asiaan kantaa tulevien talousarvioiden 
valmistelun yhteydessä. 

 
  Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
 

9. Hallintosäännön §:n 28 ”Kokouskutsu” muuttaminen  
 
 Oili Kivirannan ja 8 muun keskustan valtuustoryhmän jä-

senen aloite koskien hallintosäännön §:n 28 ”Kokouskut-
su” muuttamista siten, että kohta: ”Kutsu valtuuston 
kokoukseen toimitetaan vähintään neljä päivää ennen ko-
kousta...” muutetaan kuulumaan: ”Kutsu valtuuston koko-
ukseen toimitetaan vähintään seitsemän päivää ennen ko-
kousta...” sekä että kokouskutsut toimitetaan postitse. 
   

****** 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

 

Va. kja Suurimmassa osassa Suomen kuntia kokouskutsujen toimit-
tamisaika on käytännön syistä 4 päivää kuten Reisjärven 
nykyisessä hallintosäännössä. 

 
Uuden kuntalain (410/2015) 94.4 §:n mukaan kokouskutsu 
on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston 
kokousta. Samassa ajassa valtuuston kokouksesta on tie-
dotettava yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännössä 
voidaan määrätä pidemmästä ajasta. Uusi kuntalaki mah-
dollistaa myös sähköisen kokouskutsun, jos tästä on 
otettu tarvittavat määräykset kunnan hallintosääntöön.  
 
Lisäksi valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedo-
tetaan ennen kokousta valtuuston päättämällä tavalla, 
esimerkiksi määrätyissä sanomalehdissä. Tällä muulla 
tiedottamisella ei ole vaikutusta koollekutsumisen 
laillisuuteen.  

 
 Kutsuajan pidentäminen aiheuttaisi todennäköisesti ti-

lanteita, joissa asioita jouduttaisiin tuomaan kiireel-
lisinä asioina valtuuston kokoukseen ja tilanne siltä 
osin heikkenisi nykyisestä. Hallintosääntöä tarkiste-
taan hallinnon rakenteissa ja kuntalaissa tapahtuneiden 
muutosten vuoksi kuluvana vuonna ja asiasta päätetään 
valtuustossa hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä. 

 
Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta. 
 

 

10. Hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen 
 

Keskustan valtuustoryhmän aloite, koskien erilaisten 
hankerahoitusmahdollisuuksien selvittämistä nuorisotyön 
kehittämiseksi. 
   

****** 

 
 

Vapaa-aikasiht. Nuorisotyön toteuttaminen kuluu nuorisolain mukaan kun-
nan toimialaan. Hankerahoitusmahdollisuudet nuorisotyö-
hön tulevat erityisesti Leader-rahoituksen kautta ja 
niitä suunnataan olosuhteiden kehittämiseen. Petäjämäen 
seikkailumetsän lisävarustaminen, laavun rakentaminen 
ja kyläkoulujen pihapiirien varustaminen ovat potenti-
aalisia hankerahoituskohteita. Leader-rahoitteisissa 
hankkeissa nuoret ja lapset ovat erityinen kohderyhmä.  
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

Hankkeita varten tarvitaan jokin paikallinen yhdistys 
toimijaksi, joka perustelee hankkeen tarpeellisuuden ja 
lupaa oman talkoopanoksen hankkeeseen. 
Potentiaalisia yhdistyksiä näihin hankkeisiin ovat Maa-
selän Latu, 4H-yhdistys ja MLL:n Reisjärven paikal-
lisyhdistys, joidenka kanssa em. kohteista on jo neuvo-
teltu. 

 Yksi jo varsin valmiiksi selvitelty hankemahdollisuus 
on Saarisen leirikeskuksen sähköistäminen aurinkopanee-
lien avulla. 

 Hankerahoituksia nuorten kansainvälisten työleirien 
järjestämiseksi on mahdollista saada kansainvälisen 
liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n kautta. 

 
Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
 

 

11. Internet-sivujen uudistaminen sekä kokouspöytäkir-
jojen julkaiseminen www-sivuilla 

  
Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien kunnan inter-
net-sivujen uudistamista sekä kokouspöytäkirjojen jul-
kaisemista www-sivuilla. 
   

****** 

 
Hallintosiht. Uudistetut reisjarvi.fi -sivut on julkaistu kevättal-

vella 2016 ja kokouspöytäkirjat julkaistaan internetsi-
vuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.  
Uuden kuntalain 29 § viestinnästä määrää myös esitys-
listan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tar-
peellisten tietojen julkaisun ja viestinnän pääkanava 
tulee olemaan yleinen tietoverkko eli kunnan internet-
sivut. Ko. pykälä tulee voimaan 1.6.2017. 

 
Valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluettelosta. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 
 

12. Strategian ja suunnitelman laatiminen työssäkäyvien 
asettumiseksi kunnan asukkaiksi 

  
Valtuutettujen Antti Vedenpää ja Markus Muuttola aloi-
te, koskien strategian ja suunnitelman laatimista kuin-
ka täällä työssäkäyvät saadaan asettumaan kuntaamme 
asumaan. Aloitteen on Vedenpään ja Muuttolan lisäksi 
allekirjoittanut 16 valtuutettua. 

 
****** 

 
Va. kja Uuden kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaisen kuntastrate-

gian laadinta käynnistyy kuluvana vuonna, ja aloittees-
sa esille tuodut asiat otetaan huomioon uudessa kunta-
strategiassa. Kuluvan vuoden talousarviossa on varau-
duttu asuntorakentamiseen 400 000 euron määrärahalla. 

 
 Valtuusto päättää pysyttää aloitteen aloiteluettelossa. 
 
 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun aloitteesta 

nro 5 ”Levonperän risteyksen kiertoliittymän ja katuva-
laistuksen rakentamisen kiirehtiminen”, Markus Muuttola 
ehdotti Eila Järvelän kannattamana, että valtuustolle 
ehdotetaan aloitteen poistamista aloiteluettelosta. Pu-
heenjohtaja tiedusteluaan totesi kunnanhallituksen yk-
simieliseksi aloitteen poistamisesta. 

 
 Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. 

kunnanjohtajan ehdotukset.  
 
 Merkitään, että Henna Haukipuro saapui kokoukseen tämän 

asian käsittelyn aikana klo 18.08. 
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KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS 
 
KHALL § 2      
  Kunnanjohtajan virkaan valittu Raija Potila on ilmoit-

tanut ottavansa viran vastaan 15.2.2017. Potila on myös 
toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilas-
taan. 

 
  Uuden kuntalain (410/2015) 42 §:n mukaan kunnan ja kun-

nanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan 
kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen 
tarkoituksena on selkeyttää poliittisen johdon ja kun-
nanjohtajan välistä työnjakoa ja sopia yhteisistä pe-
lisäännöistä. Yleensä sopimukseen kirjataan tehtävän 
hoitamisen edellytyksiin, työn arviointiin ja mahdol-
listen ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä 
asioita. 

 
  Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettely-

tavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liit-
tyvät erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 43 §:ssä 
tarkoitetun ns. luottamuspulamenettelyn sijasta. Jos 
johtajasopimuksessa sovitaan kunnanjohtajalle maksetta-
vasta erokorvauksesta, sopimuksen hyväksyy valtuusto. 

 
  Liitteenä 2 on luonnos Raija Potilan johtajasopimuksek-

si. 
   
Va. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyt-

täväksi johtajasopimuksen liitteen 2 mukaisena. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANJOHTAJAN TILINKÄYTTÖOIKEUDET 
 
KHALL § 3     
  Kunnan pankkitilien käyttöoikeudet on myönnetty va. 

kunnanjohtaja Mauno Rannolle, hallintosihteeri Päivi 
Rossille sekä toimistosihteeri Päivi Kokkoniemelle. 

 
  15.2.2017 kunnanjohtajana aloittaa Raija Potila, joten 

hänelle tulee myöntää tilinkäyttöoikeudet. Mauno Rannon 
virkasuhde puolestaan päättyy 9.2.2017. 

 
  Reisjärven kunnan pankkitilit ovat: 
 
  Reisjärven Osuuspankki 
  FI96 4753 1020 0003 28 ja  

FI96 4753 1056 1000 42 
 
  Danske Bank 
  FI85 8000 1000 8601 72 
   
Va. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 

1) myöntää kunnanjohtaja Raija Potilalle tilinkäyttöoi-
keudet Reisjärven kunnan omistamille pankkitileille 
15.2.2017 alkaen 

2) poistaa Mauno Rannolta tilinkäyttöoikeudet Reisjärven 
kunnan omistamiin pankkitileihin 9.2.2017 lukien. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA 
VARTEN 
 
KHALL § 4  Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä  
Toimistosiht. ajoin ennen vaaleja asetettava: 
 

- kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muu-
ta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita 
on kuitenkin oltava vähintään kolme, sekä 

 
- laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten 

yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin 
oltava vähintään kolme. 

 
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on 
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jä-
senten sijaan. Vaalilautankunta ja vaalitoimikunta ovat 
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että 
niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edus-
taa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita 
asettaneita äänestäjäryhmiä.  
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä va-
rajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, si-
saruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan 
jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan 
aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja 
rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Huom. 
vaalitoimikunnan kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus 
tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa. Vaalivi-
ranomaisen on tehtävässään toimittava puolueettomasti. 
(Vaalilain viranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteel-
lisyyssääntelyä täsmennettiin 1.6.2016 voimaan tulleel-
la vaalilain muutoksella 361/2016.)  
 
Muutoin vaalikelpoisuus määräytyy kuntalain(365/1995) 
33 ja 36 §:n mukaan. Sinänsä ei ole estettä valita sa-
maa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, 
kunhan henkilö on vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan. 
 
Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tar-
kastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa 
tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että va-
rajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähin-
tään 40 %.  
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2017 KUNTAVAALEJA 
VARTEN (jatkoa) 

Kunnassa on yksi äänestysalue; Reisjärvi 001, jota var-
ten tulee nimetä vaalilautakunta. Laitosäänestyspaikat 
ovat terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelukeskus 
Honkalinnassa ja Palvelukoti Rantaniemessä. Lai-
tosäänestystä varten on ollut yksi vaalitoimikunta. 
Kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017 ja ennakkoäänestyksen 
ajanjakso on kotimaassa 29.3.-4.4.2017. 
 
Edellisissä kunnallisvaaleissa kunnassa ehdokkaita 
asettivat seuraavat äänestäjäryhmät: Suomen Sosiaalide-
mokraattinen Puolue r.p., Vasemmistoliitto r.p., Kan-
sallinen Kokoomus r.p., Perussuomalaiset r.p. ja Suomen 
Keskusta r.p. 

 
 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee vuoden 2017 kuntavaa-

leja varten: 
 

Reisjärven 001 vaalilautakunnan 
- puheenjohtajan 
- varapuheenjohtajan 
- kolme jäsentä 
- vähintään kolme varajäsentä ja päättää heidän sijaan-

tulojärjestyksen 
 

Vaalitoimikunnan 
- puheenjohtajan 
- varapuheenjohtajan 
- yhden jäsenen 
- vähintään kolme varajäsentä ja päättää heidän sijaan-

tulojärjestyksen 
 

 
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, va. kunnan-
johtaja Mauno Ranto antoi uuden ehdotuksen:  
Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. 

 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöy-
dälle. 
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KUNNANHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017 
 
KHALL § 5 Hallintosäännön 72 §:n mukaan kunnanhallitus 
Hallintosiht. tai lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttö-

suunnitelmat. Ehdotus kunnanhallituksen alaisiksi käyt-
tösuunnitelmiksi vuodelle 2017 on liitteenä 3. 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alai-

set käyttösuunnitelmat vuodelle 2017 liitteen 3 mukai-
sesti. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MAKSAMINEN VUONNA 2017 
 
KHALL § 6  Opiskelija-avustuksia maksettiin vuonna 2016 
Hallintosiht. 48 opiskelijalle, yhteissummaltaan 8.160 euroa.  

Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 61 opiskelijaa ja 
10.370 euroa. Liitteenä 4 ehdotus opiskelija-
avustushakemus -lomakkeeksi vuodelle 2017. Avustus on 
170 euroa/myöntämisehdot täyttävä opiskelija. 

 
Va. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy opiskelija-avustuksen 

myöntämisehdot vuodelle 2017 liitteenä 4 olevan hake-
muslomakkeen mukaisesti. Hakuaika vuoden 2017 avustuk-
seen päättyy 28.2.2017.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2017 
 
KHALL § 7 Vuonna 2016 kesätyöllistämistukea maksettiin 56:sta 
Hallintosiht.  koululaisesta/opiskelijasta ja kustannukset oli 11.870 

euroa. Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 59 koululais-
ta/opiskelijaa ja 14.135 euroa.  

  Suomenselän Osuuspankki on tukenut reisjärvisten nuorten 
alle 18-vuotiaiden työllistämistä kesätyöntekijöiksi 
vuodesta 2012 lukien ja vuonna 2016 tuki oli 2.400 eu-
roa. 

   
  Vuonna 2016 kunta työllisti PPKY Selänteen yksiköihin 

kesätyöntekijöiksi 10 koululaista/opiskelijaa, palkka-
kustannukseltaan sivukuluineen n. 8.300 euroa. Vuonna 
2015 PPKY Selänteen yksiköiden kesätyöntekijöitä oli 10 
koululaista/opiskelijaa, palkkakustannukseltaan n. 7.000 
euroa. Ko. palkkakustannukset eivät sisälly kesätyöllis-
tämismäärärahaan vaan ne on maksettu Ppky Selänteen me-
nokohdalta. 

 
  Vuoden 2017 budjetissa kesätyöllistämiseen on varattu 

12.000 €. Liitteenä 5 ehdotus periaatteista, joita kou-
lulaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisessä nouda-
tetaan.  

 
   
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy työllistämissuunnitel-

mat kesätyöllistämisen osalta liitteiden 5 mukaisesti. 
Ppky Selänteeseen työllistettävien tulee täyttää liit-
teistä ilmenevät ehdot. Mahdollisissa tulkintatapauksis-
sa kunnanhallitus antaa ratkaisuvallan päätöksen teke-
välle viranhaltijalle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ESITYS ELY-KESKUKSELLE REISJÄRVEN TIESTÖN KUNNOSSAPIDOSTA JA HOITOLUOKITUK-
SESTA 
 
KHALL § 8 Reisjärven tiestön talvikunnossapidosta on tullut kun-

talaisilta runsaasti palautetta. Mm. ulosajoja on kulu-
vana talvena ollut useita. Ongelmia on ollut etenkin 
seuraavilla tieosuuksilla: 

 
 VT 58 välillä Leppälahti – Lestijärven kunnan raja 
 Tie 760 välillä Leppälahti – Sievin kunnan raja sekä 

välillä Köyhänperä – Pihtiputaan kunnan raja 
 Tie 7594 välillä Kinnulanranta – Lestijärven kunnan ra-

ja 
 
 Ko. teiden osalta kunnossapidosta vastaa Pohjois-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(ELY-keskus).  

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskukselle liitteen 6 mukaisen esityk-
sen tiestön kunnossapidosta ja hoitoluokituksesta. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 8.11.2016 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
KHALL § 9  

§ 60 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2017. Ilmoitus 
verohallinnolle veroprosenteista tehty 15.11.2016. Il-
moitus Reisjärvi-lehdessä julkaistu 23.11.2016. 

 
§ 61  Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2017. 

Ilmoitus verohallinnolle veroprosenteista tehty 
15.11.2016. Ilmoitus Reisjärvi-lehdessä julkaistu 
23.11.2016. 

 
§ 62 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle 

maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeik-
si. Lausuntoon vastattu sähköisesti 9.11.2016. Ote pää-
töksestä on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriöl-
le. 

 
§ 63  Sijoitusten purkaminen ja uudelleen sijoittaminen. Ote 

päätöksestä on lähetetty varainhoitaja Matti Bymanille 
sekä laskentasihteeri Maritta Haikolalle. 

 
§ 64 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2016 talousarvion 

käyttötalousosan kohtaan C633 Peruspalvelukuntayhtymä 
Selänne. Ote päätöksestä on toimitettu Ppky Selänteen 
yhtymähallitukselle ja laskentasihteeri Maritta Haiko-
lalle. 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 

8.11.2016 päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 10 Va. kunnanjohtaja Mauno Rannon tekemät viranhaltijapää-

tökset: 
- § 1-3 
-  

 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhalti-
japäätökset (asuntojen vuokraukset): 
- § 16-18, 1 

 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viran-

haltijapäätökset: 
- § 56-59, 1-9 

 
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapää-

tökset: 
- § 20, 21 

 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asi-
oissa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 11 Keski-Pohjanmaan liitto 

- maakuntahallituksen kokouskutsu 23.1.17, 1/17 
- maakuntahallituksen kokousptk 12.12.16, 13/16 

Aluehallintovirasto 
- ohjauskirje 4.1.17: Kunnan tulee edistää kuntalaisten 

terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuoltolain mukai-
sesti 

- Lupapäätös 23.12.2106: Eläinsuojan ympäristöluvan lu-
pamääräysten tarkistaminen/Kokkoniemi Juha ja Sanna 
sekä Kokkoniemi Jarkko ja Tarja 

Valtiovarainministeriö 
- päätös 30.12.2016: Päätös kunna peruspalvelujen val-

tionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustu-
van valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kun-
nille vuonna 2017 sekä laskelma kunnan peruspalvelu-
jen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus vuonna 
2017 / 10.888.594 euroa/vuosi. 

Alajärven kaupunki 
- Järviseudun jätelautakunnan kokousptk 14.12.16, 5/16 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- maakuntavaltuuston kokousptk 7.12.2016, 2/16 

 
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspal-
velukuntayhtymä 
- hallituksen kokousptk 19.12.2016, 12/16 

Ppky Selänne 
- Ympäristölautakunnan kokousptk 14.12.16, 4/16 
- kuntayhtymähallituksen kokouskutsu 26.1.17, 1/17 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedok-

seen. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN 
 
KHALL § 12 Maatalouslomittaja Jukka Saarela on irtisanoutunut  
Lomituspalv.pääll. toimestaan 13.1.2017 saapuneella kirjeellä siten, että 

työsuhde päättyy 31.1.2017.  
 
 Jukka Saarelan työsuhde on jatkunut alle 5 vuotta, jo-

ten irtisanomisaika on vähintään 14 päivää (KVTES VIII 
luku 5 § 2 mom.). 

 
Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päät-
tää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työnteki-
jän työsopimussuhteeseen. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Jukka Saarelan työsuh-

teen maatalouslomittajan toimessa päättyvän 31.1.2017. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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REISJÄRVEN KUNNAN LAPE –RYHMÄ 
 
KHALL § 13 Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden 
Peruskoulujen reht. muutosohjelma (LAPE) on kutsunut mukaan kuntia ja maa-

kuntia tavoitteenaan parempien palveluiden kehittäminen 
lapsille, nuorille ja perheille. Pohjois-Pohjanmaalla 
osana PoPSTeria valmisteltu maakunnallinen lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelma sai maamme muiden maa-
kuntien tavoin valtionavustusta hallituksen kärkihanke-
rahoituksesta. Koko muutosohjelman tavoitteena ovat ny-
kyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, 
kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut pal-
velut. Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-
Pohjanmaalla – hankkeelle myönnettiin avustusta ehdol-
lisesti 1,1 milj. euroa vuosille 2017-2018; kuntien 
omavastuuosuus on 20 %. Summat tarkentuvat vielä hanke-
neuvotteluiden päätyttyä. Muutosohjelma PoPSTer -
valmisteluineen on selkeä jatkumo maakunnan kunnissa 
tehdylle Lapset puheeksi (LP) –toimintakokonaisuuden 
työlle. 

 
LAPE-muutosohjelman toteutusta ohjaavat ja tukevat kun-
tien ja maakuntien LAPE-ryhmät. Maakunnan LAPE-ryhmänä 
toimii hyvinvoinnin yhteistyöryhmä täydennetyllä edus-
tuksella. Kuntien LAPE-ryhmät rakennetaan hyödyntäen jo 
Lapset puheeksi –toiminnassa muodostuneita rakenteita. 
Kuntien ja kuntayhtymien ryhmissä tulee olla edustus 
kaikilta palvelusektoreilta eli kunnan sote-, sivistys- 
ja nuorisotoimesta, ja keskeisten järjestöjen ja seura-
kuntien edustus sekä nuorten edustus.  
 
Selänteen kuntien LP-johtoryhmä esittää (16.12.2016), 
että kuntien HYTE-ryhmät toimivat jatkossa myös kunnan 
LAPE-johtoryhminä, sillä nykyisissä HYTE-ryhmissä on jo 
suurelta osin vaadittava kokoonpano.  Reisjärven HYTE-
ryhmä kokoontui 24.1.2017 ja totesi, että HYTE-ryhmä 
täydennettynä seurakunnan, nuorisopuolen, Nuorten vai-
kuttajien, neuvolan ja lastensuojelun edustajilla voi 
toimia jatkossa myös kunnan LAPE-ryhmänä. 

 
VA. kja Ehdotus: Reisjärven kunnan LAPE-ryhmänä toimii HYTE-

ryhmä täydennettynä seurakunnan, nuorisopuolen, Nuorten 
vaikuttajien, neuvolan ja lastensuojelun edustajilla. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Tällä Reisjärven kunnan (jäljempänä kunta) ja kunnanjohtaja Raija Potilan (jäljempänä kunnanjoh-
taja) välisellä johtajasopimuksella on tarkoituksena selkeyttää poliittisen ja ammatillisen johdon 
työnjakoa ja roolijakoa. Tällä sopimuksella sovitaan samalla niistä palvelusuhteen ehdoista, jotka 
tässä sopimuksessa on mainittu. Sopimuksella sovitaan kunnanjohtajan työn painopistealueista ja 
niistä odotuksista ja tavoitteista, joita kunnanjohtajan työlle painopistealueilla asetetaan. Sopi-
muksella määritellään myös tapa, jolla työn tuloksia ja yhteistyön toimivuutta tarkistetaan.  

Sopijaosapuolena kunnan puolesta on kunnanhallitus.  Sopimus viedään valtuuston hyväksyttäväk-
si. 

1. Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopistealueet   

Kunnanjohtajan tehtävät määräytyvät voimassaolevan kuntalain ja Reisjärven kunnan hallinto-
säännön mukaan. Kunnanjohtajan työn painopistealueet perustuvat valtuuston hyväksymiin kun-
tastrategiaan sekä talousarvioihin ja -suunnitelmiin.   

Painopistealueet määrittyvät strategian päivittämisen kautta valtuustokausittain ja työn tavoitteet 
vuosittain, jotka on johdettu edellä mainituista strategioista ja talousarviosta ja jotka kirjataan 
kehityskeskusteluista tehtyyn yhteenvetoon.   

2.  Työn edellytykset   

2.1. Toimivaltuudet   

Kunnanjohtajan toimivaltuudet määrittyvät voimassa olevan kuntalain ja sen yleisesti hyväksytyn 
tulkinnan mukaan sekä kunnan hallintosäännön, muiden sääntöjen sekä erillisten delegointipää-
tösten mukaisesti.   

2.2. Roolijako, työnjako poliittisen johdon kanssa   

Kunnan hallinto perustuu luottamushenkilöiden ja viranhaltijaorganisaation yhteistyöhön, jota 
kunnanjohtaja viraston päällikkönä johtaa. Kummallakin on omat tehtävänsä: luottamushenkilöor-
ganisaatiolla kunnan ylimmän päätösvallan käyttäminen ja viranhaltijaorganisaatiolla asioiden 
valmistelu, täytäntöönpano ja operatiivinen johtaminen.   

Kunnan luottamushenkilöt ja erityisesti toimielinten puheenjohtajat vastaavat kunnan poliittisen 
johtamisen toimivuudesta. Kunnanjohtaja vastaa kunnan operatiivisesta johtamisesta.  

Kokonaisuuden kannalta hyvään lopputulokseen päästään vain avoimella ja kummankin osapuolen 
tehtävän luonteen huomioon ottavalla yhteistyöllä.   

Kunnan organisaation toimivuudesta, operatiivisesta johtamisesta ja työn organisoinnista vastaa 
kunnanjohtaja. Kunnassa on johtoryhmä, joka avustaa kunnanjohtajaa toimintojen yhteensovitta-
misessa, asioiden valmistelussa sekä täytäntöönpanoa koskevissa asioissa. Kunnanjohtaja valitsee 
johtoryhmän jäsenet.   

Kunnanjohtaja edustaa kuntaa hallintosäännössä määritellyn toimivallan mukaan ja kun on kysy-
mys kunnanhallitukselle esittelyyn valmisteltavasta asiasta tai kun kyse on yhteistyökumppaneista. 

Kunnanjohtaja käyttää kunnan puhevaltaa ja vastaa kunnan edunvalvonnasta.  
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2.3. Täydennys- ja jatkokoulutus   

Kunnanjohtajalla on oikeus harkintansa mukaan osallistua virka-asemaansa vastaavaan jatko- ja 
täydennyskoulutukseen talousarvioon varattujen määrärahojen ja koulutussuunnitelman mukai-
sesti.   

Kunnanjohtaja valitsee itse tavanomaisiksi katsottavat koulutustilaisuudet. Tavanomaista poikkea-
vasta ja laajemmasta täydennyskoulutuksesta päättää kunnanhallitus (yli 5 pv kestävistä).  

Tavoitteena on, että kunnanjohtaja voi osallistua laajempaan täydennyskoulutukseen noin viiden 
vuoden välein.   

Kunnanjohtajalla on tarvittaessa oikeus työnohjaukseen.  

3. Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot   

3.1. Virkasuhteen kestoaika   

Kunnanjohtaja on valittu kunnan toistaiseksi voimassa olevaan kunnanjohtajan virkaan. Viranhoi-
don kunnanjohtaja aloittaa 15.2.2017.  Virkasuhteen alussa noudatetaan kuuden (6) kuukauden 
mittaista koeaikaa.  

3.2 Palkkaus   

Kunnanjohtajan palkka on kokonaispalkka, joka virkasuhteen alkaessa on 6000 € kuukaudessa  

Koti- ja matkatyöskentelyn mahdollistamiseksi kunnanjohtajalla on käytössään kunnan puolesta  
kannettava tietokone ja siihen soveltuva tietoliikenneliittymä.  

Kunnanjohtajalla on käytössään kunnan luottokortti viranhoitoon liittyvien kustannusten maksa-
mista varten. 

3.3. Palkkauksen tarkistaminen   

Kunnanjohtajan palkkauksen taso ja vastaavuus vertailukohteisiin otetaan tarkasteltavaksi vuosit-
tain arviointikeskustelujen yhteydessä ensimmäisen kerran vuonna 2019.   

Kunnanjohtajalle kuuluu KVTES:n mukaiset yleiskorotukset.  

Kunnanjohtajan palkkauksen kilpailukykyisyydestä suhteessa muihin henkilöstöryhmiin huolehdi-
taan. Vertailua suoritetaan myös muiden kuntien johtajien ja muun julkisen sektorin johtajien 
palkkaukseen ja huolehditaan siitä, että kunnanjohtajan palkkaus on vähintään hyvää keskitasoa 
edellyttäen, että sekä toiminnalliset, laadulliset ja taloudelliset tulokset ovat sen mukaiset.   

3.4. Tulosten arviointimenettely ja ajankohta  

Kunnanjohtajan työn tulosten arvioinnissa käytetään kehityskeskustelumenetelmää. Vuosittaises-
sa keskustelussa tarkennetaan tavoitteita kullekin toimintakaudelle. Luottamukselliseen kehitys-
keskusteluun kunnan puolesta osallistuvat kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtaja. Luot-
tamuksellinen yhteenveto annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 
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3.5. Työaika ja vuosiloma   

Kunnanjohtajan palkkaukseen siltä osin kuin siitä ei ole sovittu tässä sopimuksessa, työaikaan, 
vuosilomiin ja muihin virkasuhteeseen liittyviin ehtoihin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja 
työehtosopimusta (KVTES).  

Kunnanjohtajalle ei ole määritetty säännöllistä työaikaa.  

3.6. Eläke-edut   

Eläke-edut määräytyvät KuEL:n eläkesäännön mukaisesti.   

3.7. Mahdollinen kuntaliitos  

Mikäli kuntaliitostilanteessa kunnanjohtaja ei saa palkkaukseltaan ja muilta eduiltaan vastaavan 
tasoista tehtävää uudessa kunnassa, niin hän on oikeutettu kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaa-
vaan korvaukseen.  

3.8. Irtisanomisaika  

Kunnanjohtajan irtisanomisaika on KVTES:n mukainen sekä kunnan että kunnanjohtajan puolelta.   

3.9. Muut palvelussuhteen ehdot   

Kunnanjohtajalle otetaan työnantajan toimesta kunnanjohtajan tehtävien hoitamista varten jul-
kisyhteisön vastuu-, varallisuus-, vahinko- ja oikeusturvavakuutus.  

Sivutoimen osalta on haettava kunnanhallitukselta sivutoimilupa, jos sivutoimi edellyttää työajan 
käyttöä.  

Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää virka- ja virantoimitusmatkoillaan itse valitsemaansa tarkoituk-
senmukaista matkustusmuotoa. Kunnanjohtaja tekee kotimaan matkat oman harkintansa mu-
kaan.   

Kunnanjohtajan puolison matka- ja osallistumiskulut kuuluvat virka- ja virantoimitusmatkakustan-
nuksiin silloin, kun kutsu on esitetty myös puolisolle tai tilaisuuden luonne edellyttää puolison läs-
näoloa.  

Virkamatkoihin tai virantoimitukseen kuuluvat ulkomaanmatkat hyväksyy kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja. 

4. Johtamisen ristiriitatilanteet   

Jos kunnanhallitus ja kunnanjohtaja yhdessä toteavat, ettei kunnanjohtaja nauti poliittisen johdon  
luottamusta, ja sen johdosta on perusteltua käynnistää uuden kuntalain 43 §:n mukainen irtisa-
nomismenettely, osapuolet sopivat kunnanjohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Siinä ta-
pauksessa, että kunnanjohtaja edellä mainitussa tilanteessa irtisanoutuu virastaan vapaaehtoises-
ti, hänellä on oikeus saada kahdeksan (8) kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus. 

Tässä tarkoitettu erokorvaus maksetaan ilman työvelvoitetta ja se sisältää irtisanomisajan palkan.  

Edellä mainittua sopimusehtoa ei sovelleta koeaikana.  
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5. Muut ehdot  

Tämä sopimus on julkinen julkisoikeudellinen sopimus ja sen mahdolliset ristiriitatilanteet ratkais-
taan toimivaltaisessa hallinto-oikeudessa ja viime kädessä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.  

Sopimus on julkinen asiakirja. Sopimuksen sisältö kerrotaan uusille luottamushenkilöille uuden 
valtuuston aloittaessa toimintansa.  

6. Allekirjoitukset  

Allekirjoittajat ja tästä sopimuksesta päättäneet sitoutuvat omalla toiminnallaan ja käytöksellään 
edistämään kunnassa poliittisen ja ammatillisen johdon keskinäistä luottamusta ja hyvää, avointa 
keskustelukulttuuria.   

Reisjärvellä   . päivänä             kuuta 2017 

Reisjärven kunnanhallitus  

 

Teuvo Nyman   Raija Potila 
kunnanhallituksen puheenjohtaja      kunnanjohtaja 



KHALL 25.1.2017  LIITE 3, § 5    

KUNNANHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT V. 2017

MENOT 2017 TULOT 2017 NETTO 2017

6020 VALTUUSTO 25 000 € 0 € 25 000 €

6021 KUNNANHALLITUS 129 000 € 0 € 129 000 €

6022 HALLINTOTOIMI 293 000 € 10 000 € 283 000 €

6025 MUU YLEISHALLINTO 118 000 € 2 000 € 116 000 €

6040 TYÖTERVEYSHUOLTO 46 000 € 20 000 € 26 000 €

6042 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO 15 000 € 0 € 15 000 €

6050 JOUKKOLIIKENNE 39 000 € 3 000 € 36 000 €

6051 VEROTUS 70 000 € 0 € 70 000 €

6052 VELKANEUVONTA 2 000 € 0 € 2 000 €

6053 TOIMIKUNNAT 4 000 € 0 € 4 000 €

6058 KESÄTYÖLLISTÄMINEN 14 000 € 2 000 € 12 000 €

6061 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA 142 000 € 30 000 € 112 000 €

C631 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 897 000 € 67 000 € 830 000 €

C632 ELINKEINOTOIMI 164 000 € 2 000 € 162 000 €

C64 MAASEUTUTOIMI 4 423 000 € 4 278 000 € 145 000 €

C633 PPKY SELÄNNE 11 720 000 € 90 000 € 11 630 000 €

0 €

C65 PALO- JA PELASTUSTOIMI 220 000 € 0 € 220 000 €

KAIKKI YHTEENSÄ 17 424 000 € 4 437 000 € 12 987 000 €



KHALL 25.1.2017 LIITE 4 § 6         

REISJÄRVEN KUNTA
Reisjärventie 8 OPISKELIJA-AVUSTUSHAKEMUS
85900 REISJÄRVI

Saapunut pvm:

Vastaanottaja:

HAKIJAA KOSKEVAT TIEDOT
Hakijan suku- ja etunimet Henkilötunnus

IBAN/tiliyhteystieto: Puhelinnumero(t)

Sähköpostiosoite Kotikunta 31.12.2016

Tutkinto/Opintosuunta

Opiskelu alkanut pvm

Onko opiskelu: (katso myöntämisehdot)

      □      PÄÄTOIMISTA

Paikka ja aika

1.
opiskelija on oikeutettu 170 euron suuruiseen avustukseen.

2.

3.

päivä 31.12. Opiskelijan tulee opiskelun aikana asua muualla kuin Reisjärvellä.

4.

5.

6.

Hakemus toimitetaan 28.2.2017 mennessä osoitteella Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI. 

Kuoreen merkintä "Opiskelija-avustus".

Hakemuksesta tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella.

Opiskelija-avustusten hallinnoinnista vastaa kunnanhallitus. Opiskelija-avustukset myöntää kunnanjohtaja.

korkeakoulututkinnon suorittaminen. Myös ammatillisten opintojen tulee olla tutkintoonjohtavia. Opinnot katsotaan
päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on vähintään 2-3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Kun opintojen laajuutta ei ole
mitoitettu opintoviikkoina, edellytetään opetus- ja koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan 
hajoitteluun osallistumista vähintään 20 viikkotuntia. Etä- ja monimuoto-opiskeluna suoritettuja opintoja ei katsota
päätoimisiksi, jos säännöllistä kontaktiohjausta tai  -opetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen viikko
kalenterikuukaudessa.

Avustus maksetaan hakemusten perusteella maaliskuussa.

Osoite 

Reisjärvellä henkikirjoilla oleva ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva tai lukion jälkeisiä opintoja suorittava

Avustuksensaajan kotikunnan tulee tilastointipäivänä olla Reisjärven kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n,
väestölain 18 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Tilastointipäivä on edellisen vuoden viimeinen

Avustus tulee hakea 28.2.2017 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

OPISKELIJA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEHDOT

Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos niiden tavoitteena on 

Hakijan allekirjoitus
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS, YLLÄOLEVAT TIEDOT VAKUUTAN OIKEIKSI

    □    SIVUTOIMISTA

ASUMINEN OPISKELUPAIKKAKUNNALLA

OPISKELUA KOSKEVAT TIEDOT
Oppilaitoksen nimi

Opiskelupaikkakunta

Opintojen arvioitu päättymisaika

Hakijan osoite kotikunnassa
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KKOOUULLUULLAAIISSTTEENN  JJAA  OOPPIISSKKEELLIIJJOOIIDDEENN  KKEESSÄÄTTYYÖÖLLLLIISSTTÄÄMMIINNEENN  ((kkeessää  22001177))  
 
 

TYÖNANTAJANA MUU KUIN KUNTA 
 

 
Reisjärven kunta tukee nuorten kesätyöllistämistä myöntämällä kesätyöllistämistukea työnantajalle, joka 
2.5.–31.8.2017 välisellä ajalla työllistää 2001 tai aiemmin syntyneen reisjärvisen (asuu henkikirjan mukaan 
viimeistään 1.1.2017 alkaen Reisjärvellä) koululaisen tai opiskelijan (ollut koulussa/opiskelemassa kevät-
lukukaudella 2017).  
 
1) Vuonna 2001 syntyneet (= pääasiassa peruskoulun 9. luokkalaiset) 

 työllistämisaika kaksi viikkoa  
(tai enemmänkin, mutta tuki maksetaan vain kahdelta viikolta) 

 tuki maksetaan vain yhden kerran yhtä henkilöä kohden  
 tuen määrä on 140 €/2 viikkoa/henkilö  

 
2) Vuonna 2000 tai aiemmin syntyneet 

 työllistämisaika kolme viikkoa  
(tai enemmänkin, mutta tuki maksetaan vain kolmelta viikolta) 

 tuki maksetaan vain yhden kerran yhtä henkilöä kohden 
 tuen määrä on 255 €/3 viikkoa/henkilö 

 
 

Työnantaja huolehtii palkanmaksusta ja sotu- yms. palkan sivukuluista. Kesätyö 2017 -
ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta tai lomakkeen voi  täyttää ja tulostaa kunnan  
nettisivuilta osoitteesta www.reisjarvi.fi. Ilmoittautumislomakkeet tulee jättää kunnantalon neuvontaan 
2.5.2017 mennessä tai viimeistään ennen sovitun kesätyön aloittamista.  
 
Kunnantalon neuvonnassa pidetään luetteloa kesätyöpaikkahakijoista, joista työnantajat voivat tiedustella 
ja varata kesätyöntekijöitä. Pääsääntöisesti nuori hakee itse työpaikan ja sen saatuaan nuoren tulee il-
moittaa siitä kunnantalon neuvontaan. Tukea ei makseta perheenjäsenen työllistämisestä.  
 
Työnantaja hakee kesätyöllistämistuen Reisjärven kunnalta sen jälkeen, kun työsopimus työntekijän kans-
sa on tehty ja yli puolet työsopimuksen kestoajasta on kulunut. Lasku ja kopio työsopimuksesta lähete-
tään Reisjärven kuntaan ja kuoreen merkintä ”kesätyöllistäminen” tai tuomalla ne kunnantalon neuvon-
taan. Jotta tukikelpoisuus voidaan tarkistaa, kunnalla tulee olla ilmoittautumislomakkeen tiedot käytettä-
vissä ennen tuen maksamista työnantajalle. 
 
 
Tammikuu 2017 

 
Reisjärven kunnanhallitus    
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KKOOUULLUULLAAIISSTTEENN  JJAA  OOPPIISSKKEELLIIJJOOIIDDEENN  KKEESSÄÄTTYYÖÖLLLLIISSTTÄÄMMIINNEENN  ((kkeessää  22001177))  
 

 
TYÖNANTAJANA KUNTA (=eri hallintokunnat) 

  
 
Periaate: 
 
1) Vuonna 2001 syntyneet (= pääasiassa peruskoulun 9. luokkalaiset) 

 työllistämisaika kaksi viikkoa  
(tai enemmänkin, mutta tuki maksetaan vain kahdelta viikolta) 

 tuki maksetaan vain yhden kerran yhtä henkilöä kohden 
 tuen määrä on 140 €/2 viikkoa/henkilö 

 
2) Vuonna 2000 tai aiemmin syntyneet 

 työllistämisaika kolme viikkoa   
(tai enemmänkin, mutta tuki maksetaan vain kolmelta viikolta) 

 tuki maksetaan vain yhden kerran yhtä henkilöä kohden 
 tuen määrä on 255 €/3 viikkoa/henkilö 

 
3) Tehdään normaali viranhaltijapäätös tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta 
 
4) Kunta maksaa kesätyöntekijöille palkkaa 986,00 euron kuukausipalkan mukaisesti (KVTES luku II 3 

§ 2 mom.) tai alaa opiskellulle ko. tehtäväkohtaista palkkaa vähennettynä 10 %:lla (KVTES luku II 9 
§ 2 mom.). 
 

5) Hallintokunta voi laskuttaa kohdissa 1) ja 2) mainitut korvaukset hallintotoimelta sen jälkeen kun 
viranhaltijapäätös palkkaamisesta/työsopimus työntekijän kanssa on tehty ja yli puolet työ-
sopimuksen kestoajasta on kulunut. Lasku toimitetaan hallintotoimelle varustettuna merkinnällä  
"kesätyöllistäminen". 
 
Tammikuu 2017  
    

 
Reisjärven kunnanhallitus  
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Kunnanvirastossa pidetään luetteloa kesätyöpaikkahakijoista, joista työnantajat voivat tiedustella ja varata 
kesätyöntekijöitä.  
Suostun siihen, että työnantajalle voidaan antaa nimeni ja yhteystietoni esittelyä ja yhteydenottoa varten 
sekä tarpeellisia tietoja, kun minut esitellään ehdokkaana.        � kyllä 
        
Reisjärvi ___/___ 2017  __________________________________ 
  allekirjoitus    

KESÄTYÖ 2017 – ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
  

Palauta/postita täytetty lomake kunnantalon neuvontaan 2.5.2017 mennessä tai  
viimeistään ennen sovitun kesätyön aloittamista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

Nimi: _________________________________________ Henkilötunnus: ______________________ 
 
Osoite: ___________________________________________________________________________ 
 
Puhelinnumero: ________________________________  

 
Koulu/oppilaitos__________________________________________________________________________ 
 
Opiskelulinja ja opintojen päättymisvuosi______________________________________________________ 

 

Työkokemus____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Olen sopinut kesätyöstä kesälle 2016 
    Työnantaja ja työn alkamisaika_____________________________________________________________ 

 

 

Toiveeni kesätyöstä 
___ maataloustyö 
___ puutarhatyö 
___ asiakaspalvelutyö 
___ hoitotyö 
___ siivoustyö 
___ metallialan työ 
___ rakennustyö 

 

Ajokorttiluokka: 
Ajoneuvo käytössä: 
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