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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto    22.11.2017  144 1 

 

 

 

 

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 

 

VALT § 86 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa 

nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liit-

teenä 1. 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraavaa:  

valtuutettu Jarno Saaranen on estynyt tulemaan kokouk-

seen ja hänen tilallaan on 1. ja 2. varavaltuutetun es-

tyneenä ollessa 3. varavaltuutettu Timo Kemppainen,  

valtuutettu Helena Kinnunen on estynyt tulemaan kokouk-

seen ja hänen tilallaan on 4.-7. varavaltuutetun esty-

neenä ollessa 8. varavaltuutettu Piia Haikola, 

valtuutettu Mikko Suontakanen on estynyt tulemaan ko-

koukseen ja hänen tilallaan on 1. varavaltuutettu Tiina 

Hirvinen ja että valtuutettu Simo Vedenpää on estynyt 

tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on varavaltuu-

tettu Asko Kestilä.  

 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto   22.11.2017  145 2 

 

 

 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

VALT § 87 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 puheoi-

keus.  

Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä 

tietoverkossa (kuntalaki 94 §). Kokouskutsussa on il-

moitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 

asiat. 

 

 Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, 

kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. 

 

 Kokouskutsu on jaettu valtuutetuille sekä annettu tie-

doksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjoh-

tajalle ja hallintosihteerille 16.11.2017. Kokouksen 

asialista on julkaistu kunnan internetsivuilla 

17.11.2017 ja ilmoitus Selänne-lehdessä on julkaistu 

18.11.2017. 

 

 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi 

ja päätösvaltaiseksi. 

 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto   22.11.2017  146 3 

 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

VALT § 88 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa 

perjantaina 24.11.2017 klo 9.00, sikäli kuin valtuusto 

ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

 

 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantar-

kastajaa. 

 

 Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Oili Kiviranta ja 

Pauli Niemi. 

 

 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teuvo Nyman 

ja Katri Parkkila. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös 

ääntenlaskijoina. 

 

  



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto   22.11.2017  147 4 

 

 

 

 

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

VALT § 89 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asia-

luettelon mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   6.9.2017  255 14 

Valtuusto    19.9.2017  118 13 

Keskusvaalilautankunta  7.11.2017  71 2 

Kunnanhallitus   20.11.2017 326 1 

Valtuusto    22.11.2017 149 5 

 

UUDEN VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN PERUSSUOMALAISET R.P.:LLE/TIEDOKSIANTO 

ERON MYÖNTÄMINEN SAARA WECKSTRÖMILLE VARAVALTUUTETUN SEKÄ KASVATUS- JA KOU-

LUTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN LUOTTAMUSTOIMISTA 

 

KHALL § 164 Saara Weckström pyytää eroa Perussuomalaiset r.p.:n 

2.varavaltuutetun sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan 

jäsenen luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton 

vuoksi 1.10.2017 lukien. 

 

 Kuntalain 71 §:n (yleinen vaalikelpoisuus) 1 kohdan mu-

kaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, 

jonka kotikunta kyseinen kunta on. 

 

 Kuntalain 78 §:n (vaalikelpoisuuden menettäminen) en-

simmäinen momentti kuuluu: ”Jos luottamushenkilö menet-

tää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimitelin to-

teaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta 

päätöksen tekee valtuuston.” 

 

 Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaa-

lilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuus-

ton toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaa-

lilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä 

määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntain 17 §:n mu-

kaisesti. Varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalitulok-

sen mukaisesti. Jos asianomaisen vaaliliiton, puolueen 

tai yhteislistan varavaltuutetut loppuvat eikä kaikkia 

varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi, määrä jää va-

jaaksi. 

 

 Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto 

1. myöntää Saara Weckströmille eron kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan jäsenen luottamustehtävästä 1.10.2017 

alkaen 

2. toteaa Saara Weckströmin luottamustoimen Perussuoma-
laiset r.p.:n 2. varavaltuutettuna päättyvän 

1.10.2017  

3. merkitsee tiedokseen, että vaalilain 93 §:n mukaan 
valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakun-

taa määräämän uuden varavaltuutetun 1.10.2017 alkaen 

kuntalain 17 §:n mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

TH/SH 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto    19.9.2017  119 13 

Keskusvaalilautankunta  7.11.2017  72 2 

Kunnanhallitus   20.11.2017 327 1 

Valtuusto    22.11.2017 150 5 

 

UUDEN VARAVALTUUTETUN MÄÄRÄÄMINEN PERUSSUOMALAISET 

R.P.:LLE/TIEDOKSIANTO(jatkoa) 

ERON MYÖNTÄMINEN SAARA WECKSTRÖMILLE VARAVALTUUTETUN SEKÄ KASVATUS- JA KOU-

LUTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN LUOTTAMUSTOIMISTA (jatkoa) 

 

VALT § 72  Päätös: Valtuusto yksimielisesti 

1. myönsi Saara Weckströmille eron kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan jäsenen luottamustehtävästä 1.10.2017 

alkaen 

2. totesi Saara Weckströmin luottamustoimen Perussuoma-
laiset r.p.:n 2. varavaltuutettuna päättyvän 

1.10.2017  

3. merkitsi tiedokseen, että vaalilain 93 §:n mukaisesti 
valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakun-

taa määräämän uuden varavaltuutetun 1.10.2017 alkaen 

kuntalain 17 §:n mukaisesti. 

SH/HK 

 

 

Keskusvaali- Keskusvaalilautakunta on vahvistanut kokouksessaan 

ltk § 37 12.4.2017 § 33 kuntavaalien 2017 tuloksen, jonka perus-

teella äänimäärän ja vertauslukujen mukaisessa järjes-

tyksessä Perussuomalaiset r.p.:n seuraava Weckström 

Saaran jälkeen vuorossa oleva ehdokas on Tikkanen Timo. 

 

 Valmistelija: toimistosihteeri, p. 0403008202 

 

Pja Ehdotus: Valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaa-

lilautakunta määrää Perussuomalaiset r.p.:n uuden vara-

valtuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mu-

kaan. 

 

 Päätös: Keskusvaalilautakunta määräsi yksimielisesti 

Perussuomalaiset r.p.:n uudeksi 2. varavaltuutetuksi 

Timo Tikkasen, joka oli kuntavaalien 2017 tuloksen pe-

rusteella vertausluvun mukaan seuraavana vuorossa oleva 

asianomaisen puolueen ehdokas. 

 PP/AK 

 

 

KHALL § 197  

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee keskusvaalilautakun-

nan päätöksen tiedokseen saatetuksi ja saattaa sen 

edelleen tiedoksi valtuustolle. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

VALT § 90 Päätös: Merkittiin tiedoksi.  



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   13.6.2017  186 2 

Kunnanhallitus   15.8.2017  209 5 

Kunnanhallitus   10.10.2017 274 3 

Kunnanhallitus   25.10.2017 300 1 

Kunnanhallitus   31.10.2017 313 6 

Kunnanhallitus   20.11.2017 328 2 

Valtuusto    22.11.2017 151 6 

 

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

  

KHALL § 114 Reisjärven kunnan toistaiseksi voimassa oleva sivistys-

johtaja-rehtorin virka on tullut avoimesti haettavaksi. 

Valtuusto päättää hallintosäännön 66 § mukaan johtoryh-

män jäsenen, kuten sivistysjohtaja- rehtorin valinnas-

ta. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on 

valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, jo-

hon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuiten-

kin haettavaksi kunnanhallitus, Hall.sääntö § 69. 

 

Virkaan valittavalta vaaditaan koulutuksen lainsäädän-

nössä määritelty rehtorin viran pätevyys ja sivistys-

toimen johtamiseen tarvittava riittävä hallinnollinen 

kokemus. Sivistysjohtaja-rehtori toimii sivistystoimen 

vastuualueen päällikkönä, kunnan johtoryhmän jäsenenä 

ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijänä. Si-

vistystoimen vastuualueeseen kuuluvat opetuspalvelut 

(esi- ja perusopetus sekä lukio), varhaiskasvatus. Va-

paa-aikatoimen lautakunnan alaisten palveluiden osalta 

(liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoimi,) si-

vistysjohtaja-rehtori toimii vapaa-aikalautakunnan pal-

velujohtajien esimiehenä.  

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan 

hakuaika tulee olla vähintään 14 vuorokautta siitä, kun 

ilmoitus on julkaistu kuntalain mukaisesti. Hakuilmoi-

tus julkaistaan Sanomalehti Kalevassa, Opettaja-

lehdessä, Kuntalehdessä, TE-hallinnon sivuilla ja kun-

nan omilla internet-sivuilla.  

 

Tehtävän palkkauksessa noudatetaan 80 % Ovtes pk-

rehtorin palkkausta ja 20 % Kvtes palkkausta. Virkaan 

valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava 

hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Vi-

rassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaa ha-

keneista osalle tehdään soveltuvuusarvio. 

 

Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

 

Kunnanhallitus   13.6.2017  187 2 

Kunnanhallitus   15.8.2017  210 5 

Kunnanhallitus   10.10.2017 275 3 

Kunnanhallitus   25.10.2017 314 6 

Kunnanhallitus   20.11.2017 329 2 

Valtuusto   22.11.2017 152 6 

 

 

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 

 

Kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa si-

vistysjohtaja-rehtorin viran haettavaksi 11.8.2017 men-

nessä liitteenä 2 olevan hakuilmoitusluonnoksen mukai-

sesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista 

toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti-

lastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 

 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohta-

ja Raija Potila antoi uuden ehdotuksen: 

 Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa toistaiseksi 

voimassa olevan sivistysjohtaja-rehtorin viran haetta-

vaksi 4.8.2017 mennessä liitteenä 2 olevan hakuilmoi-

tusluonnoksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen vi-

ran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkä-

rintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 

kuuden kuukauden koeaikaa. 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 

ehdotuksen. 

 
Merkitään, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan pu-

heenjohtaja Oili Kiviranta oli paikalla asiantuntijana 

asioiden nro 2-4 käsittelyn ja päätöksenteon ajan, klo 

18.20–19.30. 

TH/SH 

 

 

KHALL § 130 Sivistysjohtaja-rehtorin virkaan saapui määräaikaan 

4.8.2017 klo 15 mennessä kahdeksan (8) hakemusta, jois-

ta yksi peruttiin. 

 

 Oheismateriaalina yhdistelmä virkaa hakeneista henki-

löistä.  

 

 Ensimmäinen hakuilmoitus ei hakuajan puitteissa ehtinyt 

Kuntalehteen eikä Opettaja -lehteen. Liitteenä 3 ha-

kuilmoitus. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistysjohtaja-

rehtorin viran hakuaikaa 4.9.2017 klo 15 saakka.  

Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä 

huomioon.  

Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettaja-

lehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla se-

kä kunnan omilla internetsivuilla. 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
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  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

 

Kunnanhallitus   15.8.2017  211 5 

Kunnanhallitus   10.10.2017 276 3 

Kunnanhallitus   25.10.2017 302 1 

Kunnanhallitus   31.10.2017 315 6 

Kunnanhallitus   20.11.2017 330 2 

Valtuusto   22.11.2017 153 6 

 

 

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 

 

 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohta-

ja Raija Potila teki muutetun ehdotuksen:  

Kunnanhallitus päättää jatkaa sivistysjohtaja-rehtorin 

viran hakuaikaa 29.9.2017 klo 15 saakka.  

Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä 

huomioon.  

Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettaja-

lehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla se-

kä kunnan omilla internetsivuilla. 

 

Keskustelun kuluessa Tiina Hirvinen ehdotti Sari Huus-

kosen kannattamana, että hakuaikaa ei jatketa. 

 

Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu 

ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee jär-

jestää äänestys. Äänestys päätettiin toteuttaa nimen-

huutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat poh-

jaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Hir-

visen ehdotusta äänestävät EI. 

Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta kannatti 4 

jäsentä (Mikko Kinnunen, Marko Paalavuo, Jouni Tilli ja 

Antti Vedenpää) ja Hirvisen ehdotusta 3 jäsentä (Tiina 

Hirvinen, Sari Huuskonen ja Katri Parkkila). 

 

Kunnanhallitus päätti äänin 4-3 hyväksyä kunnanjohtajan 

ehdotuksen ja jatkaa sivistysjohtaja-rehtorin viran ha-

kuaikaa 29.9.2017 klo 15 saakka.  

Virkaa aiemmin hakeneet otetaan virkaa täytettäessä 

huomioon.  

Hakuilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Opettaja-

lehdessä, Reisjärvi-lehdessä, TE-hallinnon sivuilla se-

kä kunnan omilla internetsivuilla. 

MK/KP 



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 
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  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

 

Kunnanhallitus   10.10.2017 277 3 

Kunnanhallitus   25.10.2017 303 1 

Kunnanhallitus   31.10.2017 316 6 

Kunnanhallitus   20.11.2017 331 2 

Valtuusto   22.11.2017 154 6 

 

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 
 

KHALL § 173 Määräaikaan mennessä 29.9.2017 klo 15.00 Sivistysjohta-

ja-rehtorin virkaa on hakenut 14 henkilöä. Liitteenä 2 

hakuilmoitus ja liitteenä 3 listaus hakijoista ja 

oheismateriaalina ansiovertailut. Hakemukset nähtävillä 

kokouksessa. 
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita haastateltavaksi 

KM Marika Hannulan Nivalasta, KM Paula Hartikaisen Ni-

valasta, KM Jouni Häkkisen Hollolasta, KM Soile Krank-

kala Oulusta, FT Juha Maijalan Reisjärveltä ja FM Mark-

ku Puronhaaran Soinista. 
 

Haastattelu järjestetään erikseen ilmoitettuna aikana 

ja haastatteluun osallistuvat kunnanhallituksen ja val-

tuuston jäsenet, kunnanjohtaja sekä hallintosihteeri. 
 

Rekrytoinnissa käytetään asiantuntijana Personell 

Oy:tä, joka vastaa haastattelusta. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Merkitään, että Kaarlo Paavola saapui kokoukseen tämän 

asian käsittelyn aikana klo 18.10. 

AV/MK 

 
KHALL § 184 Haastattelut pidetään maanantaina 30.10.2017 klo 12.00–

15.20 sekä tiistaina 31.10.2017 klo 13.00–16.00 kunnan-

talon kahviossa.  
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että haastatteluihin 

osallistuu 10.10.2017 päätettyjen osallistujien lisäksi 

kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajat. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  TH/KP 
 

KHALL § 190 Hakijoiden haastattelutilaisuudet on pidetty maanantai-

na 30.10.2017 sekä tiistaina 31.10.2017.  

Jouni Häkkinen ilmoitti 30.11.2017 ettei ole käytettä-

vissä sivistysjohtaja-rehtorin virkaa täytettäessä, ei-

kä näin ollen osallistunut haastatteluihin. 
 

 Liitteenä 4 hakuilmoitus ja liitteenä 5 listaus haki-

joista. 
  

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kutsua soveltuvuustes-

teihin KM Soile Krankkalan, Oulusta, FT Juha Maijalan, 

Reisjärveltä ja FM Markku Puronhaaran, Soinista. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.         

SH/TH 
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 

 

KHALL § 198 Personnel on suorittanut soveltuustestit. Soveltuvuus-

testeihin osallistuivat KM Soile Krankkala, Oulusta, FT 

Juha Maijala, Reisjärveltä ja FM Markku Puronhaara, 

Soinista. Testien tulokset on esitelty haastatteluryh-

mälle 20.11.2017. 

 

Liitteenä 1 viranhakuilmoitus ja liitteenä 2 listaus 

hakijoista. Ansiovertailu oheismateriaalina, hakemukset 

nähtävillä kokouksessa.  

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto suo-

rittaa sivistysjohtaja-rehtorin virkavaalin ehdollisena 

siten, että virkaan valitun on ennen viran vastaanotta-

mista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilas-

taan ja että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden 

kuukauden koeaikaa. 

  

 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, Mikko Kin-

nunen ehdotti Sari Huuskosen kannattamana, että kunnan-

hallitus tekee ehdotuksen sivistysjohtaja-rehtorin vir-

kaan valittavasta henkilöstä. 

 

 Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu 

ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee suo-

rittaa äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimen-

huutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat poh-

jaehdotusta äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat 

Mikko Kinnusen ehdotusta äänestävät ”EI”. Suoritetussa 

äänestyksessä pohjaehdotusta kannatti 3 jäsentä (Jouni 

Tilli, Antti Vedenpää ja Marko Paalavuo) ja Kinnusen 

ehdotusta kannatti 4 jäsentä (Mikko Kinnunen, Sari 

Huuskonen, Katri Parkkila ja Tiina Hirvinen). Puheen-

johtaja totesi, että äänin 4-3 kunnanhallitus päätti 

tehdä valtuustolle esityksen sivistysjohtaja-rehtorin 

virkaan valittavasta henkilöstä. 

 

 Keskustelun jatkuessa Tiina Hirvinen ehdotti Mikko Kin-

nusen kannattamana, että valtuustolle esitetään uudeksi 

sivistysjohtaja-rehtoriksi Markku Puronhaaraa. 

 

 Antti Vedenpää ehdotti Jouni Tillin kannattamana, että 

valtuustolle esitetään uudeksi sivistysjohtaja-

rehtoriksi Juha Maijalaa. 

 

 Puheenjohtaja totesi, että sivistysjohtaja-rehtoriksi 

esitettävästä henkilöstä tulee suorittaa äänestys ja 

äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä. 

  



 
 

REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 

  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   20.11.2017 333 2 

Valtuusto   22.11.2017 156 6 

 

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 

 

Suoritetussa äänestyksessä Markku Puronhaara sai 4 ään-

tä (Tiina Hirvinen, Mikko Kinnunen, Sari Huuskonen ja  

Katri Parkkila) ja Juha Maijala 3 ääntä (Antti Veden-

pää, Jouni Tilli ja Marko Paalavuo). 

  

 Keskustelun jatkuessa Tiina Hirvinen ehdotti Mikko Kin-

nusen kannattamana, että valtuustolle esitetään varalle 

valittavaksi Soile Krankkalaa, ja Antti Vedenpää ehdot-

ti Jouni Tillin kannattamana, että varalle valittavaksi 

esitetään Juha Maijalaa. 

 

 Varalle valittavasta henkilöstä päätettiin suorittaa 

äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Suoritetussa äänestyk-

sessä Soile Krankkala sai 4 ääntä (Tiina Hirvinen, Mik-

ko Kinnunen, Sari Huuskonen ja Katri Parkkila) ja Juha 

Maijala 3 ääntä (Antti Vedenpää, Jouni Tilli ja Marko 

Paalavuo).  

 

 

 Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus ehdottaa val-

tuustolle 

1. äänin 4-3, että valtuusto valitsee sivistysjohtaja-

rehtorin virkaan FM Markku Puronhaaran,  

2. äänin 4-3 että valtuusto valitsee Markku Puronhaa-

ran kieltäytymisen varalle Soile Krankkalan, 

3. että virkavaali suoritetaan ehdollisena siten, että 

virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista 

esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan  

ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden 

koeaikaa. 

TH/KP 

 

 

   

VALT § 91 Liitteenä 2 viranhakuilmoitus ja liitteenä 3 listaus 

hakijoista. Ansiovertailu oheismateriaalina, hakemukset 

nähtävillä kokouksessa. 

 

 Juha Maijala on perunut hakemuksensa 22.11.2017, eikä 

näin ollen ole käytettävissä sivistysjohtaja-rehtorin 

virkaa täytettäessä. 

 

Päätös: Puheenjohtaja avasi keskustelun kunnanhallituk-

sen ehdotuksesta valita sivistysjohtaja-rehtoriksi 

Markku Puronhaara. 

 

Antti Vedenpää esitti keskustan valtuustoryhmän esityk-

sen, että sivistysjohtaja-rehtorin virkaan valitaan 

Markku Puronhaara.  

 

Marko Paalavuo ehdotti, että sivistysjohtaja-rehtorin 

virkaan valitaan Soile Krankkala. 
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 

 

Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava 

esitys virkaan valittavasta, puheenjohtaja totesi, että 

tulee suorittaan virkavaali ja että ääniä voidaan antaa 

kaikille virkaa hakeneille. Puheenjohtajan ehdotuksesta 

virkavaali päätettiin suorittaa suljetuin lipuin. 

 

Suoritetussa äänestyksessä Markku Puronhaara sai 14 

ääntä ja Soile Krankkala 3 ääntä. 

 

Puheenjohtaja totesi, että sivistysjohtaja-rehtorin 

virkaan on valittu virkavaalissa enempi ääniä saanut 

Markku Puronhaara. 

 

Valtuusto valitsi yksimielisesti Markku Puronhaaran 

kieltäytymisen varalle Soile Krankkalan. 

 

Virkavaali suoritettiin ehdollisena siten, että virkaan 

valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hy-

väksyttävä todistus terveydentilastaan ja viran täyttä-

misessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 
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