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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN HALLINTOSÄÄNTÖ 

 

KHALL § 187 Hallintosääntö on kunnan ja kuntayhtymän hallinnon ja 

toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa 

ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka si-

sällön määrittelee kuntain (410/2015) 90 §. 

 

 Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 

21.9.2017 käsitellyt kuntayhtymän uuden hallintosäännön 

ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne hyväksy-

vät hallintosäännön kuntayhtymälle. 

 

 Pöytäkirjanote Kyhall 21.9.2017 § 107 ja hallintosääntö 

liitteenä 1. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväk-

syy liitteen 1 mukaisen Ppky Selänteen hallintosäännön. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  SH/TH 

 

 

VALT § 83 Pöytäkirjanote Kyhall 21.9.2017 § 107 ja hallintosääntö 

liitteenä 3. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  OK/PN 

 

 

 

KHALL § 16 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus 

on päättänyt 14.12.17 § 162 esittää jäsenkunnille muu-

toksia yllä hyväksyttyyn hallintosääntöön, koska Pyhä-

järven kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt aikaisempaa 

kuntayhtymähallituksen 21.9.17 § 107 tekemää esitystä. 

Reisjärven ja Haapajärven valtuustot ovat hyväksyneet 

aiemman esityksen. 

 

Kuntayhtymähallitus esittää, että jäsenkuntien valtuus-

tot hyväksyisivät aikaisemmin hyväksymäänsä hallinto-

sääntöön seuraavat muutokset.  

Hallintosäännön 12 §:ään lisätään lause: "Organisaation 

tulee edistää kustannustehokasta palvelutuotantoa ja 

toteuttaa jäsenkuntien ja osajäsenten kuntastrategioi-

den tavoitteita vuosisopimuksessa yksilöidyllä ta-

valla."  

Lisäksi hallintosäännön 85.1 §:ssä kohta kunnan verkko-

sivuilla on muutettu muotoon kuntayhtymän verkkosi-

vuilla. 

Liitteenä hallintosäännön luonnos, joka sisältää kun-

tayhtymähallituksen 14.12.17 § 162 esittämät muutokset. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN HALLINTOSÄÄNTÖ 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväk-

syy liitteen 1 mukaisen Peruspalvelukuntayhtymä Selän-

teen hallintosäännön. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PPKY SELÄNTEEN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN, PPKY SELÄNTEEN VUOSISOPI-

MUS JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 

 

KHALL § 17 Peruspalvelukuntayhtymän Selänteen perussopimuksen 5 

§:n mukaan jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitä-

vin päätöksen kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Saman 

pykälän mukaan jäsenkuntien valtuustojen tehtävänä on 

hyväksyä kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelma ja 

oman kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttävän kun-

takohtaisen vuosisopimuksen. 

 

 Reisjärven, Haapajärven ja Kärsämäen valtuustot ovat 

hyväksyneet Ppky Selänteen vuosisopimuksen ja talousar-

vion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-

2020. Pyhäjärven valtuusto on hyväksynyt ko. asiakirjan 

muutoksella.  

Ppky Selänteen perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäko-

kous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkun-

tien valtuustot eivät ole saaneet niille kuuluvassa 

asiassa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä. Jäsenkuntien 

hallituksen tehtävänä on valita mainitun yksittäisen 

asian ratkaisemista varten yhtymäkokousedustajat. Edus-

tajien toimikausi päättyy, kun koolle kutsumisen syynä 

ollut asia on tullut loppuun käsitellyksi. 

 

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus on 

liitteen 2 mukaisella päätöksellään 25.1.2018 § 6 kut-

sua koolle yhtymäkokouksen keskiviikkona 28.2.2018 klo 

14 ja pyytää jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituk-

sia nimeämään yhtymäkokousedustajat asukaslukujensa ja 

perussopimuksen muun määrittelyn mukaisesti. Reisjär-

veltä valitaan 3 edustajaa ja varaedustajaa. 

 

Yhtymäkokouksen paikkajaot on neuvotteluissa päätetty 

siten, että Reisjärven kunnan 3 edustajasta ja heidän 

varaedustajistaan 1 (1) on mies ja 2 (2) ovat naisia. 

Suluissa varaedustajat. Heidät nimetään Keskusta  

-puolueesta. Oheismateriaalina paikkajaot kunnittain. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kolme (3) yhtymäkokous-

edustajaa ja heille varaedustajat yllä mainitun paikka-

jaon mukaisesti. 

 

 Päätös: Kunnanhallitus nimesi yhtymäkokousedustajat ja 

varaedustajat seuraavasti: 

 

 Edustaja:   Varaedustaja: 

 Marjatta Mattila  Oili Kiviranta 

 Heli Kinnunen  Riina Kiiskilä 

 Teuvo Nyman  Jouni Tilli 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 

 

KHALL § 18 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. 

 

 Liitteenä 3 aloitteet nro 2-16. 

 

Kja Ehdotus: Kunnan aloiteluettelossa ovat seuraavat hank-

keet, joiden käsittelystä päätetään seuraavasti: 

 

 Ns. Levonperäntien kunnostaminen  

   

Keskustapuolueen valtuustoryhmän aloite, jossa esite-

tään kunnanhallitusta nopeuttamaan Levonperäntien kun-

nostamis- ja parannustöiden aloittamista vaikka Haapa-

järven kaupungin kanssa yhteistyössä. 

 

    ******** 

 

Kja Levonperäntien kunnostushanketta ei ole sisällytetty 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Tienpidon ja liiken-

teen suunnitelmaan vuosille 2016-2020 erikseen.  Kunnan 

ja Ely-keskuksen välisessä neuvottelussa 5.4.2017 so-

vittiin, että Levonperäntietä kunnostetaan seuraavin 

toimenpitein:  

 

Levonperäntie kunnostetaan soratienä tulevan kesän aikana. Kunnostustyöt sisäl-

tää materiaalin nostamisen luiskita takaisin tielle ja sen murskaamisen ns. sorare-

mix-menetelmällä, murskeen lisäämisen ajoradalle, ja sivuojien kunnostamisen. 

Kunnostamisen yhteydessä ajan myötä "latistunut ja leventynyt" tie muotoillaan 

oikeaan muotoon ja samalla tie kavennetaan normaaliin soratieleveyteen. Reisjär-

ven kunta onkin esittänyt Levonperäntien kunnostamista useiden vuosien ajan ELY-

keskuksen investointiohjelmiin. 

 

Paikoitellen tien kuivatuksessa on ongelmia laskuojien huonon kunnon vuoksi. 

Tienpitäjällä ei ole ns. vanhoilla teillä oikeutta kunnostaa laskuojia ilman maan-

omistajien suostumusta tai ojitustoimitusta, mikä hankaloittaa kunnostustoimien 

suorittamista. 

 
 Kunnostustyö on toteutettu kesän 2017 aikana. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tehdyt toi-

menpiteet hyväksytään, ja että aloite katsotaan loppuun 

käsitellyksi ja poistetaan aloiteluettelosta. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 Suojatien/kevyen liikenteen väylän rakentaminen / 

31.1.2005 

 
Valtuutettu Kaarlo Paavolan aloite koskien suoja-

tien/kevyen liikenteen väylän rakentamista. 

 

****** 

 

Kja Kunta on kunnostanut ja päällystänyt Halosen tien syk-

syllä 2017 talousarviossa osoitetusta määrärahasta. Ke-

vyen liikenteen väylän toteuttaminen Halosentien var-

teen olisi edellyttänyt maan hankintaa/lunastamista yk-

sityisiltä ja asemakaavan muutosta tiealueen leventä-

miseksi.  

 

Reisjärven kunta on mukana Pohjois-Pohjanmaan liikenne-

turvallisuustyössä ja kunnan oma työryhmä on aloittanut 

toimintansa. Aloitteessa esille nostettu suojatien te-

keminen vt 53 varteen on mukana liikenneturvallisuus-

työn parannusohjelmassa PIKA merkinnällä. 

 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tehdyt toi-

menpiteet hyväksytään, ja että aloite katsotaan loppuun 

käsitellyksi ja poistetaan aloiteluettelosta. 

 

 Liikenneturvallisuuden parantaminen Sievintiellä 

 

Kja Valtuutettu Markus Muuttolan aloite koskien liikenne-

turvallisuuden parantamista Sievintiellä välillä Leppä-

lahden koulu – kunnan taajama.  

 

****** 

 

Toiminta Leppälahden koululla on päättymässä vuoden 

2018 aikana.  

 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto merkitsee tehdyt 

toimenpiteet tiedokseen ja poistaa aloitteen aloite-

luettelosta. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 Levonperän risteyksen kiertoliittymän ja katuva-

laistuksen rakentamisen kiirehtiminen 

 

 Keskustan valtuustoryhmän aloite koskien Levonperän 

risteyksen kiertoliittymän ja katuvalaistuksen rakenta-

misen kiirehtimistä. 

 

****** 

 

Kja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on toteuttanut Levonpe-

räntien valaistuksen jatkamisen kesällä 2010.  

 

Kiertoliittymän rakentamista ei ole mainittu ELY-kes-

kuksen laatimassa Tienpidon ja liikenteen suunnitel-

massa vuosille 2016-2020.  

 

Kiertoliittymän rakentaminen on ollut esillä kunnan ja 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen välisessä neuvotte-

lussa 5.4.2017. Kunta on tuonut esille liittymän vaa-

ralliset tilannenopeudet ja rakentamisen kiireelli-

syyttä korostettiin kunnan ja ELY-keskuksen välisissä 

neuvotteluissa. 

 

Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksessa asiaa 

on käsitelty syksyllä 2017. Liikenneturvallisuustyö-

ryhmä tullee esittämään kt 58 nopeuden laskemisen kir-

konkylän kohdalla 60:stä 50:een tai 40:een ja vaaralli-

sen suojatien poistamista kyseisestä risteyksestä. 

 

Kiertoliittymän toteuttamistyö etenee ja esitetään to-

teutettavaksi Pohjois-Pohjanmaan ja Reisjärven kunnan 

yhteisessä liikenneturvallisuustyöryhmässä ja vuosit-

taisessa kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen vä-

lisessä viranomaisneuvottelussa. 

 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy tehdyt 

toimenpiteet ja poistaa aloitteen aloiteluettelosta. 

 

 

 Esitys tiepiirille suojakatoksen rakentamisesta 

 

Kja 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 py-

säkille.  

 

****** 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 

 Esitetty aloite on tuotu esille Pohjois-Pohjanmaan lii-

kenneturvallisuustyöryhmän kokouksessa 2017. 

 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto pitää aloitteen 

aloiteluettelossa. 

 

 Kotihoidon kuntalisän maksaminen  

 
Valtuutettujen Henna Haukipuron ja Katri Parkkilan 

aloite koskien kotihoidontuen kuntalisän maksamista.  

 

****** 

Kja Valtuusto ei ole sisällyttänyt määrärahaa vuoden 2018 

talousarvioon kotihoidon kuntalisän maksamista varten. 

Kunnanhallituksen ja valtuuston mahdollista ottaa kan-

taa vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä yh-

tenä lapsiperheisiin vaikuttavana strategisena tavoit-

teena. 

  

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto pitää aloitteen 

aloiteluettelossa. 

 

 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.  

 

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 paikallis-

yhdistys, joidenka kanssa em. kohteista on jo neuvo-

teltu. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 

 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. 

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite pide-

tään aloiteluettelossa. 

 

 

 Strategian ja suunnitelman laatiminen työssä-

käyvien asettumiseksi kunnan asukkaiksi 

  

Valtuutettujen Antti Vedenpää ja Markus Muuttola 

aloite, koskien strategian ja suunnitelman laatimista 

kuinka täällä työssäkäyvät saadaan asettumaan kuntaamme 

asumaan. Aloitteen on Vedenpään ja Muuttolan lisäksi 

allekirjoittanut 16 valtuutettua. 

 

****** 

 

Kja Reisjärven kuntastrategiatyön valmistelu ja toteutus on 

aloitettu kunnanhallituksen päätöksellä/KH 10.10.2017 § 

117. 

 

 Uusien vuokra-asuntojen rakentamisesta on tehty omista-

janohjauspäätös KH 31.10.2017 § 191 Kiinteistö OY Petä-

jälinnalle ja pääomasijoituspäätös hankkeen toteuttami-

sen tueksi yhtiölle on tehty talousarviossa 2018/ KV 

12.12.2017 § 96. 

 Kotihoidon kuntalisä käsitelty aloitteessa 6. 

 Uusien kuntalaisten vastaanottaminen, valmistellaan ke-

hitystoimenpiteenä tulevassa elinvoimasta vastaavassa 

jaoksessa tai toimikunnassa. 

 

  Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tehdyt toimenpiteet 

ja esittää valtuustolle, että aloite poistetaan aloite-

luettelosta.  
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 Valtuustoaloitteiden käsittelykäytäntöjen muutta-

minen  

 

Valtuutettu Markus Muuttolan aloite, koskien valtuusto-

aloitteiden käsittelyä koskevien käytäntöjen muutta-

mista siten, että yli 10 vuotta luettelossa olleet 

aloitteet poistetaan tai päivitetään vaikka niille ei 

ole tapahtunut aloitteessa esitettyjä toimenpiteitä. 

 

****** 

 

Kja KuntaL 23§:n mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa 

toimivilla yhteisöillä ja säätiöillä on oikeus tehdä 

aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloit-

teen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suo-

ritetut toimenpiteet. Lisäksi todetaan, että jos vähin-

tään 2 prosenttia kunnan asukkaista on tehnyt aloit-

teen, asia on otettava toimivaltaisen viranomaisen kä-

siteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille 

tulosta. 

 

 Koska jokaisen aloitteen käsittelystä on kuntalain mu-

kaan annettava tieto aloitteen tehneelle henkilölle, 

yhteisölle tai säätiölle, on aloitteet käsiteltävä en-

nen kuin ne poistetaan aloiteluettelosta. Päätös voi 

olla valmisteluun johtava tai ettei kunta lähde toteut-

tamaan aloitteessa esitettyä asiaa. Hallituksen toimi-

valtaan kuuluvat aloitteet päätetään yleensä kunnanhal-

lituksessa ja muutoinkin päätöksentekoa voidaan täsmen-

tää hallintosäännössä.  

  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy 

Markus Muuttolan tekemän valtuustoaloitteiden käsitte-

lyä koskevan käytäntöjen muuttamisen siten, että val-

tuustoaloitteiden käsittely kunnan toimielimissä saate-

taan päätökseen 10 vuoden aikana. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 Talviliikuntamahdollisuuksien monipuolistaminen  

 

 Valtuutettu Markus Muuttolan aloite, koskien talvilii-

kuntamahdollisuuksien monipuolistamista. 

 

****** 

Rakennusmestari Useana edellisenä vuonna Vuohtojärven jäälle on avattu 

retkihiihtolatu. Kuluvana talvikautena jäiden ollessa 

heikot, retkihiihtolatuverkosto on luotu välille Leppä-

lahti-Petäjämäki-Niemenkartano hyväksikäyttäen vilje-

lysmaita. Tämä ratkaisu on palautteen perusteella 

osoittautunut hyväksi ja jatkokehittelyyn soveltuvaksi. 

Retkiluisteluradan osalta tulee selvittää vastuu- ja 

kustannuskysymykset, lisäksi radan tekoon vaikuttaa 

olennaisesti jäätilanne. Tällä hetkellä kunnalla ei ole 

omaa kalustoa radan auraamiseen.  

Kaukaloiden ja latujen hoito pyritään pitämään nykyinen 

kalusto ja kiristyvät säästöpaineet huomioon ottaen 

mahdollisimman hyvällä tasolla.  

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää poistaa 

aloitteen aloiteluettelosta. 

 

 Hankerahoitusmahdollisuuksien selvittäminen   

 

Valtuutettu Markus Muuttolan aloite, koskien Leader- 

tms. hankerahoitusmahdollisuuksien selvittämistä uuden 

valmistuvan yläkoulun piha-alueen erilaisten liikunta- 

ja harrastemahdollisuuksien toteuttamiseen. 

 

****** 

 

Kja Vanhempainyhdistyksen Leader-hankkeena toteuttaman 

leikkivälinehankintojen valmistelun yhteydessä selvi-

tettiin keväällä 2017 mahdollisuutta, jolla leikkiväli-

nehankinta olisi ulotettu Kisatien koulun piha-alu-

eelle. Maaseuturahaston hankerahoitukseen sisältyvien 

sääntöjen vuoksi, leikkivälinehankintojen laajentamista 

kirkonkylän keskustaan Kisatien koululle ei voitu to-

teuttaa. Vanhempainyhdistys on selvittänyt tilanteen 

hakiessaan rahoitusta. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 

Kisatien koulun alueelle ja ympäristöön on mahdollista 

suunnitella ja toteuttaa muita hankkeita Leader tmv. 

rahoituksella. Edellytyksenä on, että kunnan talousar-

vioon varataan määräraha hankerahoitusta varten, hank-

keella on paikallisten järjestöjen ja kunnan yhteinen 

näkemys sen tarpeellisuudesta, ja että hanke hyväksy-

tään toteutettavaksi. 

  

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto merkitsee tehdyt 

toimenpiteet tiedokseen ja päättää poistaa aloitteen 

aloiteluettelosta. 

 

 Vuonna 2017 syntyneiden lasten muistaminen 

 

Valtuutettu Eila Järvelän aloite, koskien Suomen 100-

vuotisjuhlavuonna 2017 syntyneiden lapsien muistamista 

300 €/lapsi. 

 

****** 

 

Kja  Toimenpidettä ei toteutettu aloitteessa esitetyssä muo-

dossa Suomen itsenäisyyden juhlavuotena 2017. Aloite ei 

tässä muodossaan ole enää ajankohtainen.  Sen sijaan 

kunnanhallitus ja valtuusto voi päättää, että syntynei-

den lasten muistamien otetaan vuoden 2019 talousar-

viovalmistelussa huomioon kunnan strategisena linjauk-

sena. 

  

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää poistaa 

aloitteen aloiteluettelosta. 

 

 

 Työtehtävien kartoitus ja uudelleenjärjestely 

 

Kokoomuksen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien 

aloite, koskien kunnan työntekijöiden tehtävien kartoi-

tusta ja niiden jakamista tasaisesti suhteessa palk-

kaukseen. 

 

****** 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 
 

Kja Kunnanhallituksessa on päätetty aloittaa kunnan henki-

löstön tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastelun. Tavoit-

teena on selvittää työtehtävien vaativuuden arviointiin 

liittyvien kriteerien täyttyminen eri tehtävissä ja ar-

vioida sen perusteella tehtäväkohtaisten palkan vastaa-

vuus suhteessa muihin vastaaviin tehtäviin.  
 

Aloitteessa esitetyt toimenpiteet on käynnistetty. 

 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto merkitsee tehdyt 

toimenpiteet tiedokseen ja päättää poistaa aloitteen 

aloiteluettelossa. 

 

 Kevyen liikenteen väylä/ajokaistan levennys 

 

 Valtuutettujen Eila Järvelän, Oili Kivirannan ja Katri 

Parkkilan aloite kevyen liikenteen väylän/ajokaistan 

leventämistä Leppälahdesta Lestijärven risteyksestä 

Paavolanmäelle Saarisen risteykseen saakka. 
 

****** 
 

Kja Kunta ottaa asian esille Pohjois-Pohjanmaan liikenne-

turvallisuustyöryhmän kokouksessa. 

 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää pitää 

aloitteen aloiteluettelossa. 

 

Kunnanjohtajan uusi ehdotus: Kunnanhallitus esittää, 

että valtuusto päättää poistaa aloitteen aloiteluette-

losta. 

 

 Leikkipuiston ja viher-/virkistysalueen rakenta-

mista 

  

 Valtuutettujen Oili Kivirannan ja 11 muun allekirjoit-

taneen aloite koskien leikkipuiston ja viher-/virkis-

tysalueen rakentamista Maitorannan maastoon Salmensuun 

siltaa kohden. 

 

****** 

 

Kja Kunnan alueella ei ole toteutettu vuoden 2017 aikana 

mitään yleis- tai asemakaavoitusta, jossa yhteydessä 

olisi voitu käydä alueiden suunnitteluun liittyvää uu-

delleenarviointia kunnan virkistysalueiden lisäämisestä 

tai muuttamisesta kirkonkylän alueella. 

 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää pitää 

aloitteen aloiteluettelossa. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 Valtuuston kokouskutsujen toimitusaika 

 

 Valtuutettujen Oili Kivirannan ja 8 muun allekirjoitta-

neen aloite koskien valtuuston kokouskutsujen toimitta-

misesta valtuutetuille neljä arkipäivää ennen valtuus-

ton kokousta. 

 

****** 

 

Hallintosiht. Suurimmassa osassa Suomen kuntia kokouskutsujen toimit-

tamisaika on käytännön syistä 4 päivää kuten Reisjärven 

nykyisessä hallintosäännössä. 

 
Kuntalain (410/2015) 94.4 §:n mukaan kokouskutsu on lä-

hetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston ko-

kousta. Samassa ajassa valtuuston kokouksesta on tiedo-

tettava yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännössä voi-

daan määrätä pidemmästä ajasta. Uusi kuntalaki mahdol-

listaa myös sähköisen kokouskutsun, jos tästä on otettu 

tarvittavat määräykset kunnan hallintosääntöön.  

 

 Kuntalain 93 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on val-

misteltava valtuustolle tulevat asiat lukuun ottamatta 

asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä 

järjestelyä, taikka jotka kuntalain 35 §:ssä tarkoi-

tettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu 

tarkastuslautakunta on valmistellut.  

Kuntalain 29 §:n mukaisesti myös kunnanhallituksen ja 

lautakuntien kokousten esityslistat (yleisen tiedoksi-

saannin kannalta tarpeelliset tiedot) tulee julkaista 

yleisessä tietoverkossa, joten valtuustolle tulevat 

asiat ovat nähtävillä, kun kunnanhallituksen esitys-

lista on julkaistu.  

 

 Mikäli kokouskutsut toimitetaan 4 arkipäivää ennen val-

tuuston kokousta, kunnanhallituksen ja valtuuston ko-

kouksien väli muuttuisi viikosta kahteen viikkoon. 

 

 Hallintosääntöä tarkistetaan hallinnon rakenteissa ja 

kuntalaissa tapahtuneiden muutosten vuoksi kuluvana 

vuonna ja asiasta päätetään valtuustossa hallintosään-

nön hyväksymisen yhteydessä. 

 

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto päättää poistaa 

aloitteen aloiteluettelosta. 
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VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY (jatkoa) 

 

 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kohdasta 13 

Työtehtävien kartoitus ja uudelleenjärjestely, Marko 

Pohlman ehdotti, että aloite esitetään pidettäväksi 

aloiteluettelossa. Ehdotusta ei kannatettu. 

 

 Puheenjohtajan avattua keskustelun kohdasta 14. Kevyen 

liikenteen väylä/ajokaistan levennys, kunnanjohtaja 

Raija Potila teki aloitteesta uuden ehdotuksen: Kunnan-

hallitus esittää, että valtuusto päättää poistaa aloit-

teen aloiteluettelosta. 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 

ehdotukset. 
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LUNASTUSSOPIMUKSEN LIITTEEN HYVÄKSYMINEN 

REISJÄRVEN KUNNAN JA NY-TEK OY:N VÄLISEN LUNASTUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

KHALL § 123 Reisjärven kunnan ja Ny-Tek Oy:n kesken on neuvoteltu  

Va. kja yrityksen toiminnan siirtymisestä kokonaisuudessaan 

Reisjärvelle, ja neuvottelujen tuloksena Ny-Tek Oy on 

tehnyt kunnalle tarjouksen ns. Gasekin hallin ostami-

sesta lunastussopimusperiaatteella. Hallissa ei tällä 

hetkellä ole toimintaa. 

 

 Kuntalain (410/2015) 1.2 §:n mukaan kunnan tehtävänä on 

mm. edistää alueensa elinvoimaa. Kuntalain 7 §:n mukai-

seen kunnan yleiseen toimialaan on puolestaan katsottu 

kuuluvan mm. elinkeinoelämän yleisten toimintaedelly-

tysten luomisen ja parantamisen. Kunnan yleisen toi-

mialan kannalta lunastussopimusta voidaan perustella 

myös elinkeinorakenteen monipuolistamisella ja työlli-

syyden edistämisellä. 

 

 Kunnan omistaman kiinteistön luovutuksen tai vuokraso-

pimuksen markkinaehtoisuuden määrittelyä koskevan kun-

talain 130 §:n mukaan kunta voi luovuttaa tai antaa 

vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa 

kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle 

tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjous-

kilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava 

riittävästi. 

Mikäli kunta luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään 

kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman tar-

jouskilpailua, puolueettoman arvioijan on arvioitava 

kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuok-

rataso. Tällainen puolueeton arvioija voi olla esimer-

kiksi laillistettu kiinteistövälittäjä (LKV). Nyt koh-

teena olevan teollisuushallin ja maapohjan osalta tämän 

arvion on tehnyt LKV Kai Björndahl. Arviokirja on 

oheismateriaalina.  

 

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artik-

lassa säädetään. Nämä ns. valtiontukisäännökset koske-

vat julkisen tuen kanavoimista yrityksiin siten, että 

toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suo-

simalla tuensaajaa.  

 

Arviokirjassa määritellyn teollisuushallin ja maapohjan 

markkina-arvon ja lunastussopimuksen ehtojen perus-

teella lunastussopimus täyttää kuntalain 130 §:n ja Eu-

roopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 

artiklojen vaatimukset. 
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LUNASTUSSOPIMUKSEN LIITTEEN HYVÄKSYMINEN (JATKOA) 

REISJÄRVEN KUNNAN JA NY-TEK OY:N VÄLISEN LUNASTUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

(jatkoa) 

 

Lunastussopimuksen mukaan hallin mahdollisista muutos- 

ja perusparannustöistä aiheutuvat kustannukset lisätään 

uudella sopimuksella lunastushintaan.  

  

Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 

valtuusto hyväksyy liitteen 3 mukaisen kunnan ja Ny-Tek 

Oy:n välisen lunastussopimuksen, joka koskee 8 000 m² 

erottamatonta määräalaa tilasta Ahonpelto, kiinteistö-

tunnus 691-403-7-122, ja sillä sijaitsevaa teollisuus-

hallia.  

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

IK/KM 

 

 

VALT § 54 Liitteenä 2 Reisjärven kunnan ja Ny-Tek Oy:n välinen 

lunastussopimus 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  AV/EH 

 

 

KHALL § 19 Reisjärven kunta on toteuttanut Reisjärven kunnan  

Ny-Tek Oy:n välisessä sopimuksessa mainittuun teolli-

suushalliin ja sen piha-alueelle kohdan 2.4. Käyttömak-

sut, ylläpito, perusparannukset ja laajentaminen, toi-

menpiteet, rakentamalla ja hankkimalla yrityksen tar-

peisiin soveltuvan siltanosturin, piha-alueen trukki- 

ja varastokäyttöä parantavan päällystysteen ja yrittä-

jän itse toivoman nosto-oven. Kustannukset lisätään 

kohdassa 3.2. mainittuun lunastushintaan. Kustannusten 

lisäys ei muuta vuokra-aikaa. 

 

 Muutoksista tehdään Lunastussopimukseen liiteasiakirja, 

joka sisällytetään kiinteästi sopimukseen, ja joka hy-

väksyminen vahvistetaan allekirjoituksin. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 

valtuusto hyväksyy liitteen 4 mukaisen lunastusvuokra-

sopimuksen liiteasiakirjan ja liittää sen alkuperäisen 

lunastusvuokrasopimukseen.   

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
   
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   13.2.2018  41 5 

 

 

 

 

 

POIKKEAMISLUPAHAKEMUS  

 

KHALL § 20  

Liitteenä 5 poikkeamispäätösehdotus.  

Hakemus liitteineen on lähetetty sähköpostitse kunnan-

hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää haetun poikkeamisen ti-

lalle      liitteenä 5 olevan ehdotuksen mukaisesti. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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TARJOUS VUOKRARIVITALOKIINTEISTÖISTÄ 

 

KHALL § 21 Kunnanhallitus on päättänyt 16.5.2017 § 57 asettaa jul-

kiseen myyntiin Metsänreunantien 10 ja 12 sekä 14 ja 16 

vuokrarivitalokiinteistöt ulkorakennuksineen vaihtoeh-

toisesti kokonaisuutena kaikki 4 rivitaloa tai osittain 

2 rivitaloa (10 ja 12 tai 14 ja 16) ja pidättänyt it-

selleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. 

 

Kuntaan on saapunut yksi tarjous 4 rivitalon kokonai-

suudesta. Tarjous (30.10.2017) liitteenä 6. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä tarjouksen. Jat-

kotoimenpiteet käsitellään eri pykälässä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Merkitään, että Marko Pohlman poistui esteellisenä 

(osallisuusjääviys) kokoushuoneesta tämän asian käsit-

telyn ja päätöksenteon ajaksi. 
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Tekninen lautakunta   11.4.2017  30 13 

Kunnanhallitus   16.5.2017  103 3 

Kunnanhallitus   13.2.2018  43 7 

 

 

KUNNAN RIVITALOJEN MYYNTI  

 

Tekla § 21 Reisjärven kunta omistaa yhteensä neljä rivitaloa Met-

sänreunantien ja Sievintien välisellä alueella osoit-

teessa Metsänreunantien 10-16. Talossa nro 16 on to-

dettu asukkaiden sisäilmaoireilua syksyllä 2016 ja ky-

seinen talo on tyhjennetty asukkaista. Taloon on tehty 

kuntotutkimus ja tehdyn tutkimuksen perusteella laskel-

mat peruskorjauksen kustannuksista. Kuntotutkimusra-

portti ja kustannuslaskelmat liitteet 7-8. 

 

Talot nro 14 ja 16 on rakennettu yhtä aikaa ja valmis-

tumisvuosi on 1986. Niiden yhteyteen on rakennettu 

erillinen ulkorakennus, jossa sijaitsee mm. talojen yh-

teinen kaukolämpövaihdin. 

 

Reisjärven kunnassa on tällä hetkellä iso tarve vuokra-

asunnoille mutta samaan aikaan olisi tarkoituksen mu-

kaista pienentää kunnan omistamaa kiinteistökantaa. 

 

Tekninen lautakunta kokouksessaan 11.4.2017 keskusteli 

kyseisten rivitalojen tulevaisuudesta ja Sievintien 

puoleisen talon peruskorjaamisesta. Keskustelussa nos-

tettiin esille vaihtoehto rivitalojen myyntiin laitta-

misesta. Myyntiin asettamisen aikana peruskorjausta 

edelleen valmisteltaisiin teknisen toimiston toimesta. 

 

 

Tekn.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallituk-

selle ja edelleen kunnanvaltuustolle rivitalojen aset-

tamista myyntiin. Myynti koskisi rivitaloja osoitteessa 

Metsänreunantie 14 ja 16. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 M.A./J.M. 

 

KHALL § 57  Reisjärven kunnan suoraan omistamat vuokrarivitalokiin-

teistöt, jotka sijaitsevat Metsänreunantie 14 ja 16 

osoitteessa, voidaan asettaa myyntiin, joko kiinteistö-

pohjineen tai maanvuokrasopimuksella ja erillisellä ra-

kennusten kauppakirjalla. Vuokrasopimukset siirtyvät 

uudelle omistajalle. Rivitalokiinteistöjen myynnillä 

kunta tasapainottaa talouttaan ja saa lisäpääomaa uuden 

rivitalokohteen rakentamista varten. Samalla kunnan 

vuokra-asuntojen määrä paikkakunnalla lisääntyy.  

Maanvuokrasopimusvaihtoehdossa kauppa voidaan päättää 

kunnanhallituksessa ja kiinteistökauppana asia tuodaan 

valtuuston päätettäväksi. 

 

 Oheismateriaali, kuntotutkimusraportti ja kustannuslas-

kelmat, on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille sähkö-

postitse 12.5.17.  
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Kunnanhallitus   16.5.2017  104 3 
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KUNNAN RIVITALOJEN MYYNTI (jatkoa) 

 

Kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää asettaa jul-

kiseen myyntiin Metsänreunantien 14 ja 16 vuokrarivita-

lokiinteistöt ulkorakennuksineen ja pidättää itselleen 

oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Samanaikai-

sesti tekninen toimisto valtuutetaan valmistelemaan 

kiinteistöjen saneeraussuunnitelma, joka on käytettä-

vissä myös myyntitilanteessa. 

 Kunnanhallitus valtuutta kunnanjohtajan ja teknisen 

johtajan valmistelemaan myyntitoimet ja asia tuodaan 

kunnanhallituksen päätettäväksi ja tarvittaessa edel-

leen valtuuston päätettäväksi. 

 

 Päätös: Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun 

kuluessa kunnanjohtaja Raija Potila antoi uuden ehdo-

tuksen: 

 Kunnanhallitus päättää asettaa julkiseen myyntiin Met-

sänreunantien 10 ja 12 sekä 14 ja 16 vuokrarivitalo-

kiinteistöt ulkorakennuksineen vaihtoehtoisesti koko-

naisuutena kaikki 4 rivitaloa tai osittain 2 rivitaloa 

(10 ja 12 tai 14 ja 16) ja pidättää itselleen oikeuden 

hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Samanaikaisesti tekni-

nen toimisto valtuutetaan valmistelemaan kiinteistöjen 

saneeraussuunnitelma, joka on käytettävissä myös myyn-

titilanteessa. 

 Kunnanhallitus valtuutta kunnanjohtajan ja teknisen 

johtajan valmistelemaan myyntitoimet ja asia tuodaan 

kunnanhallituksen päätettäväksi ja tarvittaessa edel-

leen valtuuston päätettäväksi. 

 

 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 

uuden ehdotuksen. 

 TT/KM 

 

 

KHALL § 22 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on vapaut-

tanut päätöksillään 31.10.2017 aravarajoituksista kun-

nan omistamat Reviirin vuokra-rivitalot. Kohde on ollut 

myynnissä kunnanhallituksen asettamien ehtojen mukai-

sesti syksyn ajan. Metsänreunantie 14-16 kuuden (6) 

huoneiston vuokrarivitaloista on ollut vuoden 2017 lä-

hes kokonaan tyhjillään asuntojen huonon kunnon vuoksi.  

Rakennuksen huoneistoala on 657m2, yksi 79m2 kolmio ja 

loput kaksioita. Rakennukseen on tehty syksyllä 2016 

kuntotutkimus, jonka perusteella rakennuksessa todet-

tiin puutteita ja viitteitä osittaisesta sisäilmavau-

riosta, jotka vaativat korjaustoimia. Kuntotutkimusten 

jälkeen rakennuksesta poistettiin asukkaat mahdollisen 

sisäilmahaitan vuoksi. Kunnan vuokratulomenetykset ovat 

n. 2.161€/kk (25.932€/a).  
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KUNNAN RIVITALOJEN MYYNTI (jatkoa) 

 

Vaihtoehdot kohteen osalta ovat seuraavat: Kunta jatkaa 

rivitalokohteiden myyntiä. Mahdollista on myydä koko 

neljän rivitalon kokonaisuus, kahden rivitalon kokonai-

suutena tai ainoastaan tyhjänä oleva rivitalo. Ainoas-

taan tyhjänä olevan rivitalon myyntiä puoltaa muista 

käytössä olevista asunnoista saatava vuokratulo. Li-

säksi yhden kohteen myynnissä hintataso ei nouse niin 

korkeaksi, että se karsisi potentiaalisia ostajia. On-

gelmaksi yhden kohteen myynnin osalta voi tulla yhtei-

nen talotekniikka muiden rakennusten kanssa kuten yh-

teinen lämmönvaihdin. Koska kysymyksessä on Aravalai-

noitettu kohde, kunnalla on mahdollisuus hakea tyhjäksi 

jääneelle kohteelle myös purkuavustusta. Perustelut 

kohteen purkamiseksi on esitetty jo aravarajoitusten 

purkuhakemuksessa.  

 

Myyntiä varten kohde/kohteet voidaan asettaa myyntiin 

yleisellä myynti-ilmoituksella kuten aikaisemminkin tai 

vaihtoehtoisesti myyntityöhön voidaan hankkia kiinteis-

tönvälittäjä. Kiinteistönvälittäjää käyttämällä kohtei-

den tavoitehintataso tulee määritettyä ja myynti on ak-

tiivista. Kolmantena vaihtoehtona on kohteen myyminen 

huutokauppasivustolla. (esimerkiksi kiertonet.fi -si-

vustolle). Huutokaupalla kohteelle saadaan markkinoiden 

määräämä hinta. Toimivaltaisella toimielimellä on oi-

keus hylätä korkein tarjous, mikäli hintataso jää liian 

matalaksi. 

 

Jos kohdetta ei saada myyntiyrityksistä huolimatta koh-

tuullisessa ajassa kaupaksi tulisi kunnan valmistautua 

tyhjänä olevan kohteen kunnostukseen tai rakennuksen 

poistamiseen kokonaan käytöstä. Tekninen toimisto on 

teettänyt rivitalon kunnostuksesta budjettilaskelman. 

Laskelman mukaan kuntotutkimusraportissa esitettyjen 

töiden kokonaiskustannukseksi tulisi noin 1.000€/hm2 il-

man ulkoseinien alaosien uusimista, jota kuntotutkimuk-

sessa suositettiin. (Vertailuna laskennallinen neliö-

hinta uudelle kolmen asunnon 191hm2 rivitalokohteelle on 

1.869€/m2.) Kohteen saneeraaminen asumiskäyttöön sopi-

vaksi edellyttää nykyiseen investointiohjelmaan uutta 

määrärahavarausta vuodelle 2018 yhteensä x00.000 euroa. 

Mikäli ulkoseinien alaosia joudutaan laajasti uusimaan 

nousevat kustannukset siten, ettei korjaukseen ole ta-

loudellisesti järkevä lähteä.  

 

Valmistelija: tekninen johtaja, 040-3008250, kunnanjohtaja 

040-3008200 
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KUNNAN RIVITALOJEN MYYNTI (jatkoa) 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa Reviirin vuokra-

rivitalojen myyntiä kevään 2018 (n 2 kk) ajan huuto-

kauppamenettelyllä ja päättää rivitalojen tulevasta 

käytöstä talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä ja 

mahdollisesta määrärahan varaamisesta Reviirin 6 huo-

neiston peruskorjaukseen. 

 

 Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnan-

johtajan ehdotuksen Marko Pohlmanin ehdottamilla täy-

dennyksillä siten, että kunnanhallitus päätti jatkaa 

Reviirin vuokratalojen myyntiä kevään 2018 (n. 2kk) 

ajan huutokauppamenettelyllä. Pohjahinnaksi asetetaan 

tasearvo. Mikäli pohjahintaa ylittävää tarjousta ei jä-

tetä, rivitalojen tulevasta käytöstä ja mahdollisesta 

määrärahan varaamisesta Reviirin 6 huoneiston peruskor-

jaukseen päätetään talouden tasapainottamisohjelman yh-

teydessä. 
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TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 

 

KHALL § 23 Työsuojelupäällikkö yhdessä työterveyshuollon henkilös-

tön kanssa on käynyt läpi kunnan työterveyshuollon toi-

mintasuunnitelman kevään ja kesän 2017 aikana. Toimin-

tasuunnitelmaan on lisätty työntekijän oikeus olla 

omalla ilmoituksella pois työstä kunnanhallituksen pää-

töksen mukaisesti. 

 

Yhteistyöelin esittää työterveyshuollon toimintasuunni-

telman (liitteenä 7) hyväksyttäväksi kunnanhallituk-

selle ja esittää lisäksi, että opettajien ja varhais-

kasvatuksen henkilöstön terveystarkastukset suoritetaan 

kolmen vuoden välein. Seuraavan kerran vuonna 2019. 

 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 7 mukaisen 

työterveyshuollon toimintasuunnitelman yhteistyöelimen 

esittämällä muutoksella, että opettajien ja varhaiskas-

vatuksen henkilöstön terveystarkastusten suoritetaan 

kolmen vuoden välein. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2018 

 

KHALL § 24 Vuonna 2017 kesätyöllistämistukea maksettiin 41:sta 

  koululaisesta/opiskelijasta ja kustannukset oli 9.190 

euroa. Vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 56 koulu-

laista/opiskelijaa ja 11.870 euroa.  

  Suomenselän Osuuspankki on tukenut reisjärvisten nuorten 

alle 18-vuotiaiden työllistämistä kesätyöntekijöiksi 

vuodesta 2012 lukien ja vuonna 2017 tuki oli 2.000 eu-

roa. 

   

  Kesällä 2017 kunta työllisti PPKY Selänteen yksiköihin 

kesätyöntekijöiksi 5 koululaista/opiskelijaa, palkkakus-

tannukseltaan sivukuluineen n. 5.500 euroa. Vuonna 2016 

PPKY Selänteen yksiköiden kesätyöntekijöitä oli 10 kou-

lulaista/opiskelijaa, palkkakustannukseltaan n. 8.300 

euroa. Ko. palkkakustannukset eivät sisälly kesätyöllis-

tämismäärärahaan, vaan ne on maksettu Ppky Selänteen me-

nokohdalta. 

 

  Vuoden 2018 budjetissa kesätyöllistämistukeen on varattu 

12.000 €. Liitteenä 8 ehdotus periaatteista, joita kou-

lulaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisessä nouda-

tetaan.  

 

  Valmistelija: hallintosihteeri, p. 040 3008208 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy työllistämistuki- sekä 

työllistämisperiaatteet kesätyöllistämisen osalta liit-

teiden 8 mukaisesti.  

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SIJAISUUKSIEN TÄYTTÖLUPA / VARHAISKASVATUS 

 

KHALL § 25 Kunnan talouden tasapainottamistoimena, kunnanhallitus 

on ottanut täyttölupakäytännön käyttöön joulukuussa 

2017.  

 Tehtävän avauduttua lautakunnan alaisella toimialueella 

ja palveluissa suoritetaan arviointi, siitä millä vaih-

toehdolla palvelu voidaan toteuttaa. Palvelutarpeen ar-

vioinnissa otetaan huomioon myös muiden toimialueiden 

käytössä olevat resurssit. Sen jälkeen haetaan kunnan-

hallitukselta täyttölupa. Reisjärven kunnan täyttölupa-

käytäntö koskee sekä määräaikaisia että toistaiseksi 

voimassa olevia virka- ja työsuhteista.  

 Kunnanhallitus rajasi päätöksessään täyttölupamenette-

lystä pois maatalouslomituksen.  

 

Varhaiskasvatuksessa tulee täyttää varhaiskasvatuksesta 

annetussa laissa ja valtioneuvoston asetuksessa mää-

rätty hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön 

sekä lasten välinen henkilöstömitoitus. Mikäli henki-

löstömitoituksen täyttyminen sitä edellyttää, niin sai-

raustapauksissa ym. suunnittelemattomissa poissa-

oloissa, tulee lain täyttämiseksi palkata sijainen. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208  

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että täyttölupamenet-

tely ei koske varhaiskasvatusta siltä osin, kun sijai-

sen palkkaus on välttämätön varhaiskasvatuksesta anne-

tussa laissa ja Valtioneuvoston asetuksessa säädetyn 

henkilöstömitoituksen täyttämiseksi. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUTAKUNTIEN TÄYTTÖLUPAHAKEMUKSET, TEKNISEN JOHTAJAN VH-PÄÄTÖS 

 

KHALL § 26 Kunnan talouden tasapainottamistoimena, kunnanhallitus 

on ottanut täyttölupakäytännön käyttöön 13.12.2017.  

 Tehtävän avauduttua lautakunnan alaisella toimialueella 

ja palveluissa suoritetaan arviointi, siitä millä vaih-

toehdolla palvelu voidaan toteuttaa. Palvelutarpeen ar-

vioinnissa otetaan huomioon myös muiden toimialueiden 

käytössä olevat resurssit. Sen jälkeen haetaan kunnan-

hallitukselta täyttölupa. Reisjärven kunnan täyttölupa-

käytäntö koskee sekä määräaikaisia että toistaiseksi 

voimassa olevia virka- ja työsuhteista.   

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut 30.1., 

että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen 

johtajan vh-päätökseen 25.1.2018 § 1 teknisen toimen 

määräaikaisen työnjohtajan palkkaamisesta. Teknisen 

toimen sähköteknikon tehtäviin on viranhaltijapäätök-

sellä lisätty työnjohtajan tehtävät ja siitä maksetaan 

3 e/h palkkalisä. 

 

 Kunnanhallitus saa KuntaL § 92 perusteella ottaa käsi-

teltäväkseen em. päätöksen. Käsiteltävästä asiasta voi-

daan tehdä uusi päätös, aiemmin tehty päätös voidaan 

pysyttää, kumota tai muuttaa tai asia voidaan palauttaa 

päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. 

 Teknisellä johtajalla on hallintosäännön 68 § 7 perus-

teella oikeus päättää työvoiman käytöstä vastuualueen 

sisällä. Hallintosäännön viranhaltijan ratkaisuvalta 

säilyy ennallaan, sen sijaan kunnanhallitus on päättä-

nyt, että näille päätöksille on ennen niiden täyttä-

mistä viranhaltijan/lautakunnan pyydettävä kunnanhalli-

tuksen täyttölupa, ellei kunnanhallitus toisin päätä.  

 Kunnanhallitus otto-oikeutta käyttäessään voi myöntää 

tekniselle johtajalle työnjohtajan täyttöluvan tai 

kieltää täyttöluvan tai päättää KuntaL 92 §:n perus-

teella muusta toimintatavasta. 

 

Virka/toimi 
Määräaikaisuus/ tois-
taiseksi voimassa oleva 

Sijoituspaikka Täyttöperuste 

työnjohtajan tehtä-

vät oman toimen 

ohella sähköteknikon 

toimessa määräaikai-

sesti 

1.1.-31.12.2018 

tekninen 

toimi, kiin-

teistönhoito 

rakennusmestari 

toimii kunnan ra-

kennusprojekteissa, 

kunnan investointi-

hankkeiden määrä ja 

laajuus.  
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LAUTAKUNTIEN TÄYTTÖLUPAHAKEMUKSET, TEKNISEN JOHTAJAN VH-PÄÄTÖS (jatkoa) 

 

Työnjohtaja on käytännössä hoitanut teknisen toimiston 

kuntouttavassa työtoiminnassa olevan henkilöstön, palk-

katuella olevat määräaikaiset työntekijät ja osittain 

kunnan kiinteistönhoidon eri tehtävissä olevat vakitui-

set työntekijät. Toiminnan uudelleenorganisointi edel-

lyttää, että työnjohdolliset tehtävät hoidettaisiin ai-

nakin kevään ajan teknisen johtajan esittämällä ta-

valla. 

Liitteenä 9 vh-päätös 25.1.2018 § 1. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen 

teknisen johtajan vh-päätöksen 25.1.2018 § 1 koskien 

teknisen toimen työnjohtajan palkkaamista ja päättää 

myöntää täyttöluvan. Tehtävää hoitaa sähköteknikko oman 

tehtävän ohessa teknisen johtajan esittämin perustein. 

 

 Kunnanjohtaja Raija Potilan uusi ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen teknisen 

johtajan vh-päätöksen 25.1.2018 § 1 koskien teknisen 

toimen työnjohtajan palkkaamista ja päättää myöntää 

täyttöluvan 31.7.2018 saakka. Tehtävää hoitaa sähkötek-

nikko oman tehtävän ohessa teknisen johtajan esittämin 

perustein. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OSALLISTUMINEN KUNNIA- JA MUISTOLAATTAHANKKEESEEN 

 

KHALL § 27 Raahentienoon Suojeluskunta-, Lotta ja Sotilaspoikape-

rinne ry esittää kirjeellään 18.12.17, että kunta osal-

listuisi kunnia- ja muistolaattahankkeeseen, jossa ha-

lutaan kunnioittaa veteraanien, suojeluskuntien, Lotta 

Svärdin, Sotilaspoikien, lottatyttöjen sekä kotirinta-

man miesten ja naisten työtä. Laatta on tarkoitus si-

joittaa seurakuntatalolle ja sen kustannukset ovat noin 

800 euroa.   

Oheismateriaalina perinneyhdistyksen kirje.  

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua ko. kunnia- 

ja muistolaattahankkeeseen 200 eurolla. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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LAUSUNTO REISJÄRVEN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSMUUTOKSISTA 

 

KHALL § 28 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskus on pyytänyt Reisjärven kuntaa antamaan lausunnon 

Reisjärven kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja raja-

muutoksista 16.2.2018 mennessä. PPKY Selänteen ympä-

ristö- ja rakennusvalvontapalvelut antaa erillisen kan-

nanototon luokitusmuutoksen myös Reisjärven kunnan 

osalta. 

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta sääde-

tään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä anne-

tun lain (1299/2004) uudessa 2 a luvussa, joka on tul-

lut voimaan 1.2.2015. Lain mukaan alueelliset elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) 

vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokitte-

lusta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Tämän lain-

säädännön muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokitel-

tuja pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutar-

peen ja vedenhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta 

kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Pohjavesi-

alueiden määrittämistä ja luokittelua on tarkennettu 

16.11.2016 annetulla valtioneuvoston asetuksen muutok-

sella 929/2016. 

 

1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten 

tärkeitä pohjavesialueita, joiden vettä käytetään tai 

jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan 

taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk 

tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan 

luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjave-

sialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden omi-

naisuuksiensa perusteella soveltuvat 1-luokan mukaiseen 

käyttöön. Lisäksi E-luokkaan luokitellaan pohjavesialu-

eet, joiden pohjavedestä jokin pintavesi- tai maa-

ekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E, 2E tai E). Ai-

kaisemmin käytössä ollut luokka III poistuu käytöstä ja 

siihen kuuluvat alueet joko luokitellaan uudelleen 

luokkiin 1, 1E, 2, 2E tai E tai poistetaan pohjave-

sialuerekisteristä (POVET.) Aiemmin poistetut pohjave-

sialueet. (luokka IV) tarkastellaan uudelleen edellä 

mainitulla tavalla. Pohjavesialueluokat ilmaistaan jat-

kossa arabialaisin numeroin, jotta uusien säännösten 

perusteella luokitellut alueet voidaan erottaa aikai-

semmin luokitelluista alueista. Reisjärven kunnan alu-

eella ei ole E-luokkaan kuuluvia alueita, mutta kun-

nassa on 3-4 erillistä 1-luokkaan kuuluvaa aluetta. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö ja luo-

kitus- ja rajausmuutokset on liitteenä 10. Muu materi-

aali toimitettu sähköpostitse kunnanhallituksen jäse-

nille ja valtuuston puheenjohtajistolle. 
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LAUSUNTO REISJÄRVEN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSMUUTOKSISTA 

(jatkoa) 

 

Kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus esittää, että 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen Reisjärven kunnan pohjavesialueiden luokitus-

linjaukset varsinaisten muodostumisrajojen ja pohjave-

sialueiden rajojen välisistä alueista tulisi tarkentaa, 

koska nykyiset rajaukset on tehty pääasiassa kartta-

työskentelyn perusteella eivätkä perustu näin ollen 

riittäviin hydrogeologisten olosuhteiden selvityksiin.  

Valtioneuvoston asetuksen 1040/2006 (muutos 929/2016) 

mukaan pohjavesialueen raja määritetään hydrogeologis-

ten olosuhteiden perusteella kohtaan, jossa pohjavettä 

johtavien maaperäkerrosten päällä on riittävän tiiviit 

pohjavettä suojaavat maakerrokset tai jossa pohjavettä 

johtavat maakerrokset päättyvät kallioon tai vettä huo-

nosti johtavaan maaperään. Pohjaveden muodostumisalueen 

rajalla osoitetaan alue, jolla maakerrokset ovat hyvin 

vettä johtavia ja alueen maaperä mahdollistaa veden 

merkittävän imeytymisen pohjavedeksi. Tehdyt tutkimuk-

set sekä käytännön maastohavainnot Reisjärven kunnan 

pohjavesien muodostusalueista eivät tue kaikilta osin 

nykyisiä rajoja. 

 

Kunnanhallitus edellyttää, että maataloutta harjoitta-

vien yritysten oikeusturvan parantamiseksi pohjavesi-

alueiden ja pohjaveden muodostumisalueiden rajaukset 

alueilla Kantinkangas 1169101, Vierikangas 1169102, 

Köyhäjärvi 1169103 ja Pesokangas 1169151 tulee perustua 

geofysikaalisia tutkimuksia sisältäviin rakennetutki-

muksiin. Lisäksi aluerajausten määrittämisessä tulee 

hyödyntää jo saatavissa olevat maaperäselvitykset, 

joita maataloutta harjoittavat yritykset ovat alueilla 

teettäneet. 

 

Edelleen Reisjärven kunta esittää, että Pesokankaan 

(1169151) pohjavesialueen määrityksessä ollut lause 

”Peltoviljely alueen vettäläpäisevällä muodostumisalu-

eella kohottaa ennen kaikkea typpipitoisuuksia ja or-

gaanisen aineksen määrää ja vaarantaa pohjaveden laatua 

muutoinkin” muutetaan muotoon ” Peltoviljely alueen vet-
täläpäisevällä muodostumisalueella saattaa kohottaa en-

nen kaikkea typpipitoisuuksia ja orgaanisen aineksen 

määrää ja voi vaarantaa pohjaveden laatua muutoinkin” 
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LAUSUNTO REISJÄRVEN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSMUUTOKSISTA 

(jatkoa) 

Muilta osin Reisjärven kunnanhallituksella ei ole huo-

mautettavaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen Reisjärven kunnan pohjavesialueiden 

luokitus- ja rajaussuunnitelmasta ja muutoksista ja 

saattaa kunnan lausunnon myös peruspalvelukuntayhtymä 

Selänteen ympäristölautakunnalle tiedoksi.  

  

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 Merkitään, että Tiina Hirvinen ja Päivi Rossi poistui-

vat esteellisinä (intressijääviys) kokoushuoneesta tä-

män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, pöytäkir-

janpitäjänä toimi kunnanjohtaja Raija Potila ja että 

toisena pöytäkirjantarkastajana tämän asian kohdalla 

toimii Sari Huuskonen. 
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN 

 

KHALL § 29 Maatalouslomittaja       on irtisanoutunut 
toimestaan 3.1.2018 saapuneella kirjeellä.  

 

                  työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta 
keskeytyksettä, joten irtisanomisaika on vähintään yksi 

kuukausi (KVTES VIII luku 5 § 2 mom.). 

 

Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päät-

tää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työnteki-

jän työsopimussuhteeseen. 

 

Valmistelija: lomituspalvelupäällikkö, p. 044 4457741 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa            työ-
suhteen maatalouslomittajan toimessa päättyvän 

2.2.2018. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 12.12.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

KHALL § 30 

 

 § 96 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020. Ote 

toimitettu hallintokunnille ja laskentasihteerille. 

Kunnanhallitus antanut täytäntöönpano-ohjeen 16.2.2018. 

 

 § 97 Reisjärven kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2020. 

Ote toimitettu hallintokunnille ja HYTE-ryhmän sihtee-

rille. 

 

 § 98 Eläinlääkäreiden yhteisvastaanoton perustaminen. Ote 

toimitettu Ppky Selänteelle. 

 

 § 99 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali. Vaalitulos an-

nettu sähköisesti Suomen Kuntaliitolle. 

 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 
12.12.2017 päätökset laillisina täytäntöönpantaviksi ja 

täytäntöönpannuiksi. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 

 

KHALL § 31  

 Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätök-

set: 

 Yleispäätökset: § 1-5 

 Henkilöstöpäätökset: § 1 

 Poissaolopäätökset: § 1 

 Hankintapäätökset: - 

 

 Hallintosihteeri Päivi Rossin tekemät viranhaltijapää-

tökset: 

 Poissaolopäätökset: § 1, 2 

 

 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viran-

haltijapäätökset: § 1-12 

 

 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapää-

tökset: § 1, 2 

 

 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asi-

oissa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VUOHTOJÄRVEN KUNNOSTUSHANKE JA SEN TOTEUTUS 

 

KHALL § 32 Reisjärven kunta on aloittanut vuonna 2012 Vuohtojärven 

biotalous- ja virkistyskäyttökunnostuskartoituksen. 

Hankkeelle on saatu Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston 

ympäristölupa 15.9.2016. Hankerahoitusselvitys on käyty 

vuonna 2017 ja hakemus rahoituksesta on jätetty Maa- ja 

metsätalousministeriöön 29.9.2017. Hankerahoitus perus-

tuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankemuistioon, 

jossa on käyty läpi Vuohtojärven hankkeen keskeiset 

kohdat. 

 

  Hanke on suunniteltu toteutettavaksi tammikuu 2018 ja 

marraskuu 2020 välisenä aikana. 

 

 Hankkeen kokonaisrahoitusosuus 860000 euroa, josta ra-

hoitusosuudet jakaantuvat seuraavasti: 

 

 Reisjärven kunta 40 %  344.000 euroa 

   Vattenfall Sähkötuotanto 10 %   86.000 euroa 

   Maa- ja metsätalousministeriö 50 % 430.000 euroa 

 

  Hankkeen toteuttaja on Reisjärven kunta.  

Vattenfall rahoitusosuutta haetaan vuoden 2018 aikana. 

 

  Vuohto- ja Reisjärvi ovat Hautaperän tekoaltaan kanssa 

Kalajoen vesistöalueen suurimmat vesialtaat. Niitä 

säännöstellään tulvasuojelun ja voimatalouden tarpei-

siin. Säännöstely ja kuormitus on heikentänyt virkis-

tyskäyttöä ja järvien tilaa. Ennen säännöstelykäytännön 

muuttumista (2008), kymmenien vuosien ajan, kuollut 

kasvillisuusmassa jäi vuosittain hajoavaksi massaksi 

lahtien pohjille ilman aineksen luontaista ajautumista 

maalle. Se kiihdyttää edelleen umpeenkasvua, minkä 

ohella säännöstelty alhainen vesipinta lisäsi ongelmia 

ennestään matalilla lahtialueilla. Lisäksi järvien ti-

laa heikentää ulkoinen kuormitus. Järvillä harjoitetaan 

virkistys- ja jonkin verran ammattikalastusta, ja jär-

vet ovat tärkeitä virkistyskohteita alueellisesti sekä 

kuntakeskuksen lähialueen houkuttavuuden kannalta. Vuo-

desta 1999 lähtien Vuohto- ja Reisjärvellä on tehty 

vuosittain myös hoitokalastuksia. Vuoteen 2014 mennessä 

vähempiarvoista kalaa on poistettu yli 300 000 kg. 

Muussa kalastuksessa saalis on täällä aikajaksolla ol-

lut 80 000 kiloa kalaa. 

 

 Virkistyskäyttöön liittyvät hankkeen kunnostustoimet 

parantavat alueen vetovoimaisuutta, vesistön käyttömah-

dollisuuksia sekä maisemaa. Lisäksi niillä luodaan 

luontaisemmat olosuhteet muuttuneille alueille. Vesien-

suojelurakenteet ja virtavesien kalataloudelliset sel-

vitykset ovat vesienhoitosuunnitelman mukaisia toimia.  
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VUOHTOJÄRVEN KUNNOSTUSHANKE JA SEN TOTEUTUS (jatkoa) 

 

  Lisäksi poistettavilla sedimenttimassoilla parannetaan 

viljelyalueiden kuntoa ja ravinnetaloutta. Reisjärven 

kunnan (hankkeesta erillisenä) vuosittain toteuttaman 

poistokalastuksen ja vesikasvillisuuden vähentämisen 

tuottaman biomassan jatkokäyttömahdollisuuksien arvi-

ointi tuottaa tietoa myös alueellisesti hyödynnettä-

väksi. 

  Kunnostustoimille on aluehallintoviraston lupa ja to-

teutus voidaan aloittaa välittömästi. Maa- ja vesialu-

eiden omistajien suostumukset sekä järven että valuma-

alueen toimille on hankittu. 

  Suunnitelmat toteutuksesta ovat valmiit ja luvitettu. 

  Yhteistyötahojen sitoutuminen on saatu. Hankkeelle on 

alueen toimijoiden (mm. vesialueen omistajat) vahva 

tuki. Metsätalouden vesiensuojelutoimia kohdistetaan jo 

alueelle. Vattenfall Sähköntuotanto Oy:n rahoitusosuu-

desta (ns. ympäristörahan puitesopimus) ei vielä ole 

päätöstä. 

  Vattenfall rahoitushakemuksen saaminen Kalajoen vesis-

tön vaikutuspiiriin kuuluvien kuntien yhteiseen hanke-

ohjelmaan on perusteltua vesistön säännöstelystä Reis-

järven kunnalle aiheutuvien kohtuuttomien haittojen 

vuoksi. 

 

Reisjärven valtuusto on varannut hankkeelle vuoden 2018 

talousarvion investointiosaan 100.000 euroa kuntarahoi-

tusosuutta. Kohtaan on kirjattu, että kunta lähtee to-

teuttamaan hanketta, jos kuntarahoitusosuus ei muutu 

esitetystä. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt 

hankerahoitusta tälle vuodelle 150.000 euroa, jolla 

hanke päästäisiin aloittamaan. Myöntövaltuus on vuosi-

kohtainen. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Vuohtojärven kunnos-

tushankkeen aloituksen vuonna 2018 talousarvioon merki-

tyllä kuntarahaosuudella 100.000.ja päättää, että kus-

tannusosuus Vuohtojärven kunnostuksesta vuoden 2020 

loppuun mennessä voi olla enintään 344.000, edelleen 

kunta hakee Vattenfallin rahoitusosuutta hankkeelle. 
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VUOHTOJÄRVEN KUNNOSTUSHANKE JA SEN TOTEUTUS (jatkoa) 

 

 Päätös: Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun 

kuluessa puheenjohtaja Jouni Tilli ehdotti Katri Park-

kilan kannattamana, että asia jätetään pöydälle.  

Koska oli tehty kannatettu ehdotus pöydälle jättämi-

sestä, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee suorit-

taa äänestys. Äänestys päätettiin suorittaa nimenhuuto-

äänestyksenä siten, että ne jotka kannattavat pöydälle 

jättämistä äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat 

asian käsittelyn jatkamista äänestävät ”EI”. Suorite-

tussa äänestyksessä asian pöydälle jättäminen sai 6 

ääntä (Jouni Tilli, Antti Vedenpää, Katri Parkkila, 

Tiina Hirvinen, Sari Huuskonen ja Mikko Kinnunen) ja 

asian käsittelyn jatkaminen yhden (1) äänen (Marko 

Pohlman). 

  

Kunnanhallitus päätti äänin 6-1 jättää asian pöydälle. 
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Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS 63
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
valitusaika on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus puh. 029 56 42800 (vaihde)

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

 - 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

20 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite           Pykälät  Valitusaika

        14  päivää

Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
vaatimus-/   - päätös, johon haetaan muutosta
valituskirjelmän   - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sisältö ja   - muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuin-
maksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä.

Markkinaoikeus 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja 
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 
alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
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I OSA
HALLINNON JA TOIMINNAN JARIESTAMINEN

LUKU 7
KUNTAYHTYMAN JOHTAMINEN

1 § Soveltaminen

Peruspalvelukuntayhtymà Selänteen hallinnon ja toiminnan jãrjestàmisessã sekã päatoksenteko
ja kokousmeneffelyssa noudatetaan tämän hallintosäännön maärayksia, ellel laissa ole toisin
saãdetty.

Hallintosäannön ohella peruspalvelukuntayhtyman toimintaa ohjataan perussopimuksella, johon
nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena.

Kuntayhtymán tehtävät ja tavoite on maaritelty perussopimuksen 3 §:ssä. Kuntayhtyman
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetetaan kuntien kanssa tehtävissä vuosisopim uksissa,
talousarviossa ja taloussuunnitelmassa, sekä valtuustokausittain tehtävässä
palvelutasosuunnitelmassa. Tavoitteiden vuosittainen seuranta esitetäàn toimintakertomuksessa
tilinpaatoksen yhteydessa yhtymahallitukselle ja jäsenkunnille.

Tämän hallintosäännön nojalla siirretystä pããtösvallasta on pidettava keskitettya paatosluetteloa.

2 § Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä

Kuntayhtyman johtaja johtaa yhtymahallituksen alaisena kuntayhtyman hallintoa, taloudenhoitoa
ja m uuta toimintaa. Kuntayhtyman johtaja vastaa asioiden valmistelusta yhtymahallituksen
käsiteltäväksi.

3 § Esittely yhtymahallituksessa

Yhtymähallituksen esittehjänä toimii kuntayhtyman johtaja. Kuntayhtyman johtajan ollessa poissa
tai esteellinen, esiffelijänä toimii hänen sijaisekseen mäaratty.

Yhtymáhallitus vol erityisista syistä pàättäà, että asia kãsitellàän puheenjohtajan selostuksen
pohjalta ilman viranhaltijan esittelya.

4 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävàt

Yhtymãhallituksen puheenjohtaja

1.johtaa yhtymãhallituksen toimintaa
2. johtaa kuntayhtymän strategian sekà yhtymãhallituksen tehtãvien toteuttamisen edellyttämáä

yhteistyotã
3. vastaa kuntayhtymàn johtajan johtajasopimuksen valmistelusta
4.vastaa kuntayhtymän johtajan kanssa vuosittain käydyistà tavoite- ja arviointikeskusteluista
5. paattaa kuntayhtymàn johtajan vuosilomista, sairauslomista, koulutusvapaista ja enintään

kuukauden kestãvistã virkavapaista.

LUKU 2
TOIMIELIMET

5 Yhtymäkokous

Yhtymakokouksesta mäãrãtããn perussopimuksen 6 §:ssá.

6 Jäsenkuntien valtuustot

Jãsenkuntien valtuustot kãyttävät yhtäpitavin pããtoksin kuntayhtyman ylinta paatasvaltaa.
Jàsenkuntien valtuustojen peruspalvelukuntayhtymaan Iiittyvistä tehtävistã mããrätàän
perussopimuksen 5 §:ssã. Jäsenkuntien valtuustoihin sovelletaan kunkin kunnan
hallintosãäntöã.
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7 § Yhtymähallitus

Yhtymàhal!itus pããttãã perussopimuksen 5 §:n mukaisesti kuntayhtymãn muista kuin
jàsenkuntien valtuustoille mäãrãtyistä asioista.

Sen Iisàksi mitã yhtymähallituksen tehtávistä mãärãtäàn perussopimuksen 8 §:ssä, yhtymãhallituE
pãättãã myös seuraavista asioista:
1. viran lakkauttaminen ja perustaminen
2. virkojen ja tehtàvien nimikkeet ja kelpoisuusehdot
3. virka- ja tyoehtosopimusten yleinen tãytàntöOnpano ja soveltaminen sekà virka- ja

tyoehtosopimusten mukainen työnantajan harkintavalta, mm. palkkauksen
arviointijärjestelmãt (tehtãvãkohtaiset ja henkilokohtaiset yms. palkanosat)

4. kuntayhtymàn johtajaa koskevat harkinnanvaraiset henkilästöhallinnon asiat (muut kuin 4 §.n
5. kohdassa mainitut)

5. mahdolliset henkilöstön lomautukset
6. saatavien poistaminen kirjanpidosta
7. kuntayhtyman johtajan sijaisen määrääminen
8. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toimeenpanossa ja asiakasmaksuissa noudateffavat

perusteet, normit ja yleiset ohjeet
9. henkilöstö- tai muiden jaostojen nimeãminen

Yhtymahallitus vol siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen toimielimelle, viranhaltijalle tai
luoffamushenkilölle.

8 § Yksilöjaos

Yhtymahallituksessa on yksilöjaos, jossa on neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
Yhtymähallftus nimeää jäsenet ja varajasenet toimikaudekseen, joista vähintään puolet (2) ovat hallituksen
varsinaisia tai varajäseniä.

Yksilöjaos valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan
vuoroperiaatteella asukasluvun mukaisessa järjestyksessa suurimmasta alkaen.

Yksilöjaoksen tehtävànä on käsitellä yksiloon (asiakas tai potilas) kohdistuvia sosiaali- ja
terveydenhuollon paãtoksia ja toimenpiteitä.

Yksi löjaos kayttaä ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa:
1. asiakkaan tai potilaan viranhaltijapäataksestà tekemät oikaisuvaatimukset
2. tartuntatauti- ja muun lain mukaiset tahdonvastaiset yksiloon kohdistuvat toimenpiteet
3. muut lainsäädãnnön monijasenisille toimielimille määräämät yksiloa koskevat asiat
4. muut yhtymähallituksen jaostolle erillispaatoksellä siirtämät tehtãvät.

9 § Ympäristölautakunta

Ympãristolautakunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja toimikaudesta määrätään perussopimuksen 9
§:ssã.

Ympäristolautakunta vastaa perussopimuksen mukaisesti ymparistoterveydenhuollon,
ympãristonsuojelun, maa-aineslain ja rakennusvalvonnan palveluista.

Ympãristölautakunta kãyttãã ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa:

1. ympäristolupa- ja ymparistonsuojeluviranomaisen tehtävät (laki kuntien ympãristönsuojelun
hallinnosta 64/1 986, ymparistonsuojelulaki 527/2014, játelaki 646/2011, vesilaki 587/2011,
maastoliikennelaki 1710/1995, vesiliikennelaki 463/1996 sekà vesihuoltolaki 179/2001)

2. maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen tehtãvãt (maa-aineslaki 555/1981)
3. leirintãalueviranomaisen tehtävãt (ulkoilulaki 606/7973)
4. terveydensuojeluviranomaisen tehtãvät (terveydensuojelulaki 763/1994 ja vesihuoltolaki

119/2001)
5. elintarvikevalvontaviranomaisen tehtãvät (elintarvikelaki 23/2006)
6. kemikaalivalvontaviranomaisen tehtàvät (kemikaalilaki 599/2013)
7. luonnonsuojelulain mukaiset tehtãvãt (luonnonsuojelulaki 7096/1996)
8. ajoneuvojen siirtämiseen Iiiffyvat tehtàvät (laki ajoneuvojen siirtãmisestä 828/2008)
9. tupakkatuofteiden ja nikotiinikorvaushoitoon tarkoiteffujen valmisteiden vähiffàismyyntilupiin ja

myynnin valvontaan kuuluvat tehtävät (tupakkalaki 549/2016 ja lãäkelaki 395/1987)
10. elãinlãäkintãhuollon tehtãvàt (eläinlããkintãhuoltolaki 765/2009)
11. rakennusvalvontaviranomaisen tehtávãt (maankaytto- ja rakennuslaki 132/1999)
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12. rakentamista koskevien tietojen toimiffamisesta vãestötietojãrjestelmään Iiiffyvàt tehtävãt (Laki
vãestötietojãrjestelmàstã ja Vãestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2009)

13. maisematyoluvat (maankãytto- ja rakennuslaki 132/1999)
14. pelastuslain (379/2011) 75 §:n mukaisista poikkeamista váestösuojan rakentamisessa koskevat

asiat
15. luonnonsuojelulain (1 096/1 996) nojalla yksityisen maalla olevan luonnonmuistomerkin

rauhoiffamiseen ja rauhoituksen lakkauffamiseen koskevat asiat
16. maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:ssä (589/2011) ja ymparistonsuojelulain 156 d §:ssä

(19/2017) mainitulle viranomaiselle kuuluvat tehtävät
17. toimialaansa kuuluvien viranhaltijoiden paatoksista tehtyjen oikaisuvaatimusten kasittely
18. toimialaansa kuuluvien pakkokeinojen kaytto

Ympäristölautakunta vol siirtãã ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijae.

10 § ]ohtoryhmä

Kuntayhtyman johtoryhmàän kuuluvat kuntajohtajat, yhtymahallituksen puheenjohtaja, kuntayhtyman
johtaja, palvelujohtajat, talous- ja henkilöstöjohtaja ja henkilöstän edustaja. Kuntasektorin
sopijaosapuolet valitsevat henkilôstön edustajan yhteistyotoimikunnan jäsenistä. Johtoryhma on
valmisteleva ja keskusteleva ryhmä kuntayhtyman ja jãsenkuntien välillä.

Johtoryhmän muistio saatetaan tiedoksi yhtymahallituksen jäsenille.

11 § Yhteistyötoimikunta

Kuntayhtymãn yhteistoimintalain (2007/449) mukaisena tyonantajan ja henkilöstön vãlisen
yhteistoiminnan yhteistoimintaelimená toimli yhteistyotoimikunta, joka toimii myös tyoturvallisuuslain
(2002/738) tarkoiffamana tyonantajan ja henkilöstön yhteistoimintaelimena.

Yhteistyotoimikunnassa on yksi jàsen kuntasektorin kaikista sopimusosapuolia edustavista jãrjestöistà,
jotka kuntasektorin sopijaosapuolet nimeãvãt keskuudestaan. Kuntayhtymahallitus nimeàä työnantajan
edustajat. Lisäksi yhteistyotoimikunnassa ovat jãsenenã tyosuojelupãallikko ja tyosuojeluvaltuutetut.

Yhteistoiminnan tavoiffeena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessã työnantajan
kanssa osallistua kuntayhtymãn toiminnan kehiffämiseen. Yhteistoiminta antaa henkilöställe
mahdollisuuden vaikuffaa työtään ja tyoyhteisoáän koskevien páátösten valmisteluun sekä samalla
edistäá kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuffa ja henkilöstön tyäelámán Iaatua.

LUKU 3
HENKILOSTOORGANISAATIO ]A JOHTAMINEN

12 § Organisaatio ja henkilöstö

Kuntayhtymãn organisaation kokonaisuuden johtamisesta vastaa kuntayhtymãn johtaja.
Kokonaisjohtamisen ja toim intojen yhteensovittam sen tukena toimil johtoryhma.

Kuntayhtyman johtajan sijaisena toimii talous- ja henkilöstöjohtaja, jos yhtymàhallitus ei toisin
pããtà.

Kuntayhtyman organisaatiorakenteen Iãhtãkohtana on kuntayhtyman perustehtãvá ja hyvaksytyt
strategiset Iinjaukset. Kuntayhtymän organisaatiorakenne koostuu hyvinvointipalvelujen, terveys
ja vanhuspalvelujen ja ympäristö- ja rakennusvalvonnan palvelulinjoista. Kuntayhtymãllã on
tukipalveluyksikko, joka tuoffaa talous- ja henkilöstö- sekä atk-palveluita kuntayhtymalle ja
jäsenkunnille.

Organisaation tulee edistäã sosiaali- ja terveystoimen yhteen sulautumista sekä tuloksellista
kokonaisuuden johtamista. Organisaatiorakenteen tulee tukea palveluprosessien kehiffãmistã ja
voimavarojen oikeaa kohdentamista. Organisaation tulee edistäã kustannustehokasta
palvelutuotantoa ja toteuttaa jãsenkuntien ja osajäsenten kuntastrategioiden tavoitteita
vuosisopim uksessa yksiloidyllã tavalla.

Kuntayhtyman johtoryhmãn muodostaa kuntajohtajat, yhtymahallituksen puheenjohtaja,
kuntayhtymán johtaja, palvelujohtajat, talous- ja henkilöstöjohtaja ja henkilöstön edustaja.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimil kuntayhtymàn johtaja. Palvelulinjoilla on niiden toiminnan
johtamista palvelevia omia johtoryhmià ja muita yhteistoimintaryhmià. Nãiden asettamisesta ja
kokoonpanosta pààttàà palvelujohtaja.
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13 § Kuntayhtymän johtajan tehtàvät ja ratkaisuvalta

Kuntayhtymãn johtajan tehtävänä on:
1. kuntayhtyman johtaminen, toiminnan tuloksellisuudesta ja asetettujen tavoitteiden

saavuffamisesta huolehtiminen
2. yhtyman strategisen valmisteluprosessin ja toteutuksen johtaminen
3. sidosryhmãsuhteiden hoitaminen
4. sisãinen valvonta ja riskien hallinta
5. tiedotuksesta vastaaminen
6. pãättäâ kuntayhtymän palvelulinjojen yhteisistã hankinnoista, kun hankinnan arvo on alle

50.000 euroa (alv 0)
7. paaffäa tiedotus-, neuvoffelu- ja edustustilaisuuksien järjestàmisestã sekã merkkipaiviin ja

muihin vastaaviin liittyvistã huomioimisesta
8. päättaä laskujen hyvaksyjat
9. henkilöstöhallintoon kuuluvasta ratkaisuvallasta on maãrätty tämän hallintosäännön 4.

luvussa
10. Kuntayhtyman johtaja vol erillisellà kirjallisella pãätoksellä siirtáà toimivaltaansa alaiselleen

viranhaltijalle.

14 § Palvelujohtajien tehtävät ja ratkaisuvalta

Palvelujohtajia ovat palvelulinjajohtajat seka talous- ja henkilöstöjohtaja.

Palvelujohtajan tehtavänä on:
1. johtaa palvelulinjan toimintaa ja vastata toiminnasta ja taloudesta sekä huolehtia asetettujen

tavoitteiden saavuttamisesta
2. yhtyman strategisten tavoitteiden toteuttaminen palvelulinjallaan
3. huolehtia palvelulinjan ulkoisesta tiedotus- ja suhdetoiminnasta
4. vastata palvelulinjan sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta

Palvelujohtaja kayffaa ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa:
1. tavaroiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 50.000 euroa (alv 0)
2. palveluiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 150.000 euroa (alv 0), yksilopàãtöksissã ei

ole hankintarajaa
3. palvelulinjan talousarvion kayttosuunnitelma
4. laskujen hyvàksyjàt
5. asiakasmaksujen alentaminen tai poistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon

asiakasmaksulain (1992/734) tarkoiffamissa tapauksissa
6. palvelulinjansa Iainsãádãnnön mukaisten palveluiden antaminen, mukaan lukien hoito- ja

palvelusuunnitelma sekä erityishuolto-ohjelma
7. toimil palvelulinjansa osalta sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana ja kãyttãã

lainsããdãnnössä sàadeffyá toimivaltaa
8. toimipisteiden enintããn yukon (7vrk) tilapáinen sulkeminen tai toiminnan keskeyffaminen

yllãttävissã, ennalta arvaamaffomissa tilanteissa
9. henkilöstöhallintoon kuuluviasta ratkaisuvallasta on mäãrãffy tàmãn hallintosããnnön 4.

luvussa

Talous- ja henkilöstöjohtaja pããttãã vahingonkorvauksista, joissa kuntayhtymä on katsoffava
korvausvelvolliseksi eikä vaadittu korvaus ylitä 10.000 euroa.

Palvelujohtaja vol erillisellä kirjallisella paatoksellä siirtãã toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

15 § Palvelupäälliköiden tehtävät ja ratkaisuvalta

Palvelupäallikoiden tehtãvänä on
1. johtaa toiminnallisen palveluyksikkonsà toimintaa taloudellisesti ja tehokkaasti, vastata

palveluyksikkonsa taloudesta sekä huolehtii palveluyksikolle aseteffujen tavoiffeiden
saavuttam isesta

2. huolehtia kuntayhtymãn strategisten tavoitteiden toteuttamisesta palveluyksikkäkössáãn
3. vastata palveluyksikkonsa sisáisestà valvonnasta ja riskien hallinnasta.

Palvelupäãllikko kayttaä ratkaisuvaltaa seuraavissa asioissa:
1. tavaroiden hankinta, kun hankinnan arvon on alle 25.000 euroa (alv 0)
2. palveluiden hankinta, kun hankinnan arvo on alle 75.000 euroa (alv 0), yksilopaatoksissa

hankintaraja on 100.000 euroa vuodessa (alv 0) palveluja tarvitsevaa henkilöä kohti
3. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja niistã pàãttäminen yksilotasolla
4. henkilöstöhallintoon kuuluviasta ratkaisuvallasta on määrätty tàmän hallintosàãnnön 4.
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luvussa.

Palvelupàãllikko vol erHlisellã kirjallisella päätoksellã siirtãã toimivaltaansa alaiselleen
vi ranhaltijalle.

16 § Lähiesimiesten tehtävät

Lähiesimiesten tehtävänà on
1. johtaa toimipisteensa toimintaa taloudellisesti ja tehokkaasti, vastata toimipisteen taloudesta

sekä huolehtia toimipisteelle asetettujen tavoitteiden saavuffamisesta
2. huolehtia kuntayhtyman strategisten tavoitteiden toteuttamisesta toimipisteessään
3. vastata toimipisteensä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

LUKU 4
TOIMIVALTA HENKILOSTOASIOISSA

17 § Yhtymahallituksen yleistoimivaltahenkilöstöasioissa

Niistä virka- ja tyosopimussuhteeseen liittyvista asioista, joista on saadetty kunnallisesta
viranhaltijasta annetussa laissa (304/03), tyosopimuslaissa (55/01) tal muussa laissa, päättãä
yhtymàhallitus, ellei laissa tai tässä hallintosäännôssä ole toisin saadetty.

18 § Viran perustaminen ja Iakkauttaminen sekä virka-/tehtàvänimikkeen muuttaminen

Yhtymähallitus päattãa viran perustamisesta ja Iakkauttamisesta, virkasuhteen muuttamisesta
tyosuhteeksi ja nimikkeen muuttamisesta.

19 § Viran haku

Viran julistaa haeffavaksi Se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan.

Ilman julkista hakumeneffelya voidaan viranhaltija offaa virkaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun
lain 4 § 3 mom. tarkoiffamissa tapauksissa.

EdelIä 1 ja 2 momentissa lausuttua meneffelyä noudatetaan soveltuvin osin henkilöä työsuhteeseen
haeffaessa.

20 § Henkilöstön kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehdoista päättäa yhtymahallitus, ellei nhitä ole laissa tai muissa säädöksissä määrátty.

Palvelussuhteeseen ottava viranomainen pâãttaa henkilön ottamisesta mâärãaikaiseen virka-/
tyosuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain 6 §:n 2. momentin mukaisesti.

21 § Henkilöstövalinnatja koeaika

Yhtymahallitus valitsee kuntayhtymän johtajan, palvelujohtajat ja palvelupäallikot. Kuntayhtymän
johtaja ja palvelujohtajat valitsevat alaisensa muun henkilöstön. Valinnat saatetaan
yhtymahallituksen jäsenille tiedoksi otto-oikeuden mahdollistamiseksi.

Palvelupaàllikko valitsee alaisensa mäãrãaikaisen henkilöstön enintään kahdeksi
(2) vuodeksi.

Lãhiesimies pããttãä sijaisen ottamisesta enintäãn 12 kuukaudeksi.

Palvelussuhteeseen valiffaessa määrätããn pààsààntOisesti koeaika. Koeajanmããräämisestã tai
siità sopimisesta pãàttää Se, joka valitsee palvelussuhteeseen. Koeaika tyä- ja virkasuhteessa on
6 kk.

Toimielin tal viranhaltija, joka on valinnut viranhaltijan tai tyontekijän mãäràä myös virka- tai tyosuhteer
alussa makseffavan tehtävãkohtaisen palkan tyoehtosopimusten ja tyon vaativuuden
arviointijãrjestelmien perusteella.
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22 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen

Ehdollisen valintapaãtöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päàttänyt viranomainen.

Ehdollisen valintapããtoksen raukeamisen toteaa paätokselläan palvelussuhteeseen ottamisesta
pããttãnyt viranomainen.

23 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksenalkamista

Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen
alkamista, eikä varalle ole valiffu ketãàn, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta
hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa.

24 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain
24 §:ssã tarkoitetuissa tapauksissa päättäã se viranomainen, joka paãttãä molempiin
virkasuhteisiin ottamisesta. Muussa tapauksessa siirtämisestä päättaa yhtymahallitus.

25 § Harkinnanvarainen virka- ja työvapaa

Jollel 30 §:stä jãljempana muuta johdu, se viranomainen, joka valitse viranhaltijan tai ottaa
työntekijan palvelussuhteeseen, paättaa alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestà.

Sijaisen määrää tarviffaessa se viranomainen, joka myöntaã virka- tai työvapaan. Sama
viranomainen paaffaa myos sijaisen palkkauksesta.

26 § Sivutoimilupa

Sivutoimiluvan myontamisesta seká sivutoimen vastaanottamisen ja pitãmisen kieltämisestã
päättáä yhtymahallituksen puheenjohtaja kuntayhtyman johtajan osalta, kuntayhtyman johtaja
palvelujohtajien osalta ja palvelujohtajat alaistensa viranhaltijoiden osalta.

27 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Yhtymahallituksen puheenjohtaja päättäã kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa
koskevien tietojen pyytamisestà kuntayhtymán johtajalta sekä tämän mããräämisestä
terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Kuntayhtyman johtaja ja palvelujohtaja päattàä kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla
terveydentilaa koskevien tietojen pyytamisestä alaiseltaan viranhaltijalta sekã viranhaltijan
määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

28 § Virantoimituksesta pidättäminen

Viranhaltijan virantoimituksesta pidattämisestä päättaä viranhaltijan palvelussuhteeseen valinnut
vi ranomai n en.

29 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi

Virkasuhteen ja tyosuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi pààttàà palvelussuhteeseen ottava
viranomainen.

30 § Lomauttaminen

Yhtymahallitus pããttáà henkilökunnan lomauttamisesta.

31 § Palvelussuhteen päättyminen

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena
pitämisestä päättäa palvelussuhteeseen offava viranomainen.

Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja tyontekijan ilmoitus tyosuhteen
irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta pàãttãneen viranomaisen
hyvaksyttävaksi.
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32 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen

Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijan 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättãä talous
ja henkilöstöjohtaja.

33 § Palkan takaisinperiminen

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden
takaisinperinnasta pääffaa talous- ja henkilöstöjohtaja.

34 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa

Kukin paIveujohtaja ja — paallikka sekä Iähiesimiesasemassa oleva ratkaisee alaisiaan koskevat
seuraavat asiat:
1. myöntaä vuosiloman, vahvistaa Iomajarjestyksen ja päättää tehtävien hoidosta vuosiloman

aikana,
2. myöntaa sellaisen virkavapauden ja työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja tyontekijalla

on Iainsäädannön, tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, sekä
perhevapaista ja muista syistä johtuvan osa-aikaisen virka-/tyovapaan,

3. päättää virka- ja tyotehtavien edellyttamaan taydennyskoulutukseen osallistumisesta
talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa sekä yhtymahallituksen hyvaksyman
koulutussuunnitelman mukaisesti,

4. harkinnanvarainen palkaton virka- tai työvapaa henkilöstöhallinnon ohjeiden mukaisesti
5. hyväksyy työvuorolistat,
6. hyvaksyy matkalaskut,
7. määrää tarvittaessa sopimusten mukaisesti henkilöstön lisa-, yli-, Iauantai- ja sunnuntai

tyohon sekävarallaoloon.

Palvelujohtaja ratkaisee palvelualueensa henkilöstöä koskevat seuraavat asiat:
1. paaffaa henkilöstösiirroista oman tulosalueensa sisällä,
2. antaa virkamatkamaaraykset palvelupäallikoille
3. oman auton kãyttooikeus palvelupaallikoille
4. allekirjoiffaatyoharjoitteluun/tyaelämavalmennukseenliittyvät yIi6 kuukauden sopimukset, ja
5. myöntaa osa-aikaeläkkeen ja päãttää palvelussuhteen osa-aikaistamisesta

tyontekijän/viranhaltijan anomuksesta
6. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja

tutkimuksiin mããrããmisestà.
7. tyäntekiján tal viranhaltijan toimipaikan mäãräãminen
8. henkilökohtaisen Iisän vuosisidonnainen osa
9. henkilökohtainen lisa yhtymáhallituksen vahvistamien arviointiperusteiden mukaisesti
10. tehtãvákuvaus

Palvelujohtaja vol delegoida kohdissa 1 ja 4 main iffua ratkaisuvaltaa alaisilleen esimiehille.

Palvelupaãllikko ja ymparistojohtaja ratkaisee palveluyksikkonsa henkilöstöä koskevat seuraavat
asiat:

1. antaa virkamatkamaaraykset
2. oman auton kayttooikeus
3. tehtáväkuvaus
4. allekirjoittaa tyoharjoitteluun/tyoelamavalmennukseen liiffyvat alle 6 kuukauden sopimukset,
5. allekirjoittaa oppilaitosten opiskelijakohtaiset harjoittelu- ja tyossaoppimisjaksoja koskevat

sopimukset seká oppisopimukset, ja
6. allekirjoiffaa palkkatukeen, osa-aikalisàãn ja vuoroffeluvapaaseen liittyvät sopimukset.

Kuntayhtyman johtaja tekee edellã mainitut páátökset palvelujohtajien osalta.

Kuntayhtyman johtajan osalta matkalaskut hyvàksyy yhtymahallituksen puheenjohtaja.
Yhtymahallituksen puheenjohtaja hyvàksyy kuntayhtyman johtajan kolmen paivan ja sen alle olevan
taydennyskoulutuksen talousarvioon varaffujen mããràrahojen puiffeissa. Muissa asioissa pãätäksen
tekee yhtymahallitus.

LUKU 5
ASIAKIRJAHALLINNON JARJESTAMINEN

Julkisuusperiaaffeen mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, niiden salassapidosta säädetään
julkisuuslailla. Henkilötietolain velvoiffeilla toteutetaan yksityisyyden suojaa henkilätietoja
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kãsiteltãessà.

35 § Asiakirjahallinnon tehtävät ja vastuut

Asiakirjahallinnon tehtävãt ja vastuut on maäritelty yhtymahallituksen vahvistamassa
asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeessa.

36 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta

Yhtymakokouksen asiakirjoja koskevat tietopyynnãt ratkaisee kuntayhtyman johtaja.
Toimielin vol páàttãmãssáãn Iaajuudessa siirtäà asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen
ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

II OSA
TALOUS JA VALVONTA

LUKU 6
TALOUDENHOITO

37 § Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntayhtymãn talousarvio pohjautuu valtuustokausiffain Iaadiffuun palvelutasosuunnitelmaan sekà
kuntien kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin. Vuosisopimusten Iiitetiedot sisältàvät kaikki jäsenkuntien
talousarvioihin ja—suunnitelmiin sisallyteffavat tekstit ja määrãrahat. frtaimen omaisuuden
hankintasuunnitelma on osa yhtymãn talousarvioita ja jäsenkuntien kanssa tehtävien vuosisopimusten
ja palvelusopimusten Iiitetietoja. Yhtymahallituksen tehtävänä on paattaa vuosisopimuksista ja
toimiffaa talousarvio-ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäviksi 15.10. mennessä.

38 § Talousarvion täytäntöönpano

Yhtymahallitus hyväksyy erilliset talousarvion taytantoonpano-ohjeet.

39 § Toiminnan ja talouden seuranta

Yhtymahallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausiffain.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan yhtymahallitukselle perussopimuksen 14:n
mukaisesti.

40 § Talousarvion sitovuus

TalousaMon sitovuus yhtymähallitukseen nãhden ovat palvelulinjan kunniffaiset toimintakaffeet.
Palvelujohtaja voi siirtãã käyffäsuunnitelmassa tai sen tarkistuksessa toimintatuoffoja tai —kuluja
palvelulinjan sisãllã palveluyksikoiden välillã kunniffain. Palvelujohtaja hakee mäãrärahan ylitysoikeuffE
yhtymáhallitukselta, jos palvelulinjan kunniffainen toimintakate on yliffymãssä. Yhtymãhallitus päaffaa
palvelulinjojen välisten kunnittaisten mãärärahojen slirrosta. Yhtymähallitus hakee mäãrärahan
ylitysoikeuffa asianomaisen kunnan valtuustolta jos kunniffainen toimintakate on yliffymãssã. Kuntien
valtuustot pàäffävãt kunniffaisten kaikkien palvelulinjojen yhteenlasketun toimintakaffeen mããrãrahan
ylitysoikeudesta. Talousarvion kayttasuunnitelmat hyvaksytaän tammikuussa yIIã mainitun sitovuuden
mukaisesti.

41 § Talousarvionmuutokset

Yhtymähallituksen on tehtãvà talousarvioon esitettàvistà muutoksista jàsenkunnille ehdotus siten,
effã jãsenkuntien valtuustot ehtii kãsitellã muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Talousarviovuoden jálkeen talousarvion muutoksia voidaan kãsitellã vain poikkeustapauksissa.
Tilinpaätoksen allekirjoittamisen jälkeen yhtymähallitus ei voi enää tehdã talousarvion
muutosehdotusta.

Mãàrárahan muutosesityksessä on selvitettãvã myos muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin
ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessa on
selviteffãvã muutoksen vaikutukset mããràrahoihin.
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42 § Omaisuuden luovuttaminen javuokraaminen

Kuntayhtymàn omaisuuden luovuttam isesta ja vuokraamisesta päãttäã yhtymähallitus.
Yhtymahallitus vol siirtàá toimivaltaansa muille toimielimiNe ja viranhaltijoille.

43 § Poistosuunnitelman hyvaksyminen

Suunnitelmapoistojen perusteet hyváksyvàt jäsenkuntien valtuustot. Yhtymãhallitus hyvaksyy
hyodyke- tai hyodykeryhmakohtaiset poistosuunnitelmat. Yhtymãhallitus vahvistaa
poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

44 § Rahatoimenhoitaminen

Kuntayhtymän rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden yllapitaminen, maksuliikenteen hoito,
lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.

Yhtymahallitus paattäa lainan offamisesta ja lainan antamisesta ja muuta sijoitustoimintaa
koskevista periaaffeista.

Rahatoimen kaytannon hoitamisesta vastaa rahatoimesta vastaava viranhaltija talous- ja
henkilöstöjohtaja.

45 § Maksuista pàättäminen

Yhtymahallitus päättäa kuntayhtyman palveluista ja muista suoritteista perittàvien maksujen
yleisista perusteista.

Yhtymahallitus páättaä tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Yhtymähallitus voi
siirtää maksuista päättämiseen Iiittyvaà toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

46 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

Poytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.

Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteita, tiedonhausta peritään kiinteä perus
maksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin
kiinteän perusmaksun Iisãksi sivukohtainen maksu.

Yhtymahallitus paaffaa tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittavien maksujen perusteista ja
euromääristä.

LUKU 7
ULKOINEN VALVONTA

47 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Kuntayhtyman hallinnon ja talouden valvonta järjestetäàn siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta
yhdessä muodostavat kaffavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetáän toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta
vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Sisàinen valvonta on osa johtamista. Yhtymähallitus vastaa sisãisen valvonnan järjestãmisestã.

48 § Tarkastuslautaku n nan kokoukset

Tilintarkastajalla on Iásnáolo-ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja
lautakunnan määräãmillã Iuoffamushenkilöillà ja viranhaltijoilla on Iãsnäolovelvollisuus
lautakunnan kokouksessa lautakunnan nun päàffàessã.

Yhtymahallitus ei vol mãärãtä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunnan paatokset tehdàän ilman viranhaltijaesittelya puheenjohtajan selostuksen
pohjalta. Kokousmenettelyssà noudatetaan hallintosãànnön mäarayksiâ.
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49 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi

Sen Iisäksi mitä kuntalain 121 §:ssã sãàdetããn, tarkastuslautakunnan on

1. seuraffava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista seká muutoinkin seurattava
tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksia tilintarkastuksen
kehittämiseksi,

2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat
tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvan tilintarkastustavan edellyttämassa
Iaajuudessa, seka

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen
tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain jäsenkuntien valtuustolle annettavassa
arviointikertomuksessa.

50 § Sidonnaisuusilmoituksiin Iiittyvät tehtävät

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen
julkaisemisesta kuntayhtyman verkkosivuilla.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitajä ja vastuuviranhaltija on
kuntayhtyman talous- ja henkilöstöjohtaja.

Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymahallitukselle tiedoksi kerran
vuodessa.

51 § Tilintarkastusyhteisön valinta

Jasenkuntien valtu ustot valitsevat tarkastuslautakunnan esftyksestä kuntayhtyman tilintarkastusyhteison.
Yilintarkastusyhteiso valitaan enintään kuuden tilikauden tarkastamista varten.

52 § Tilintarkastajantehtävät

Tilintarkastajan tehtävistã sãädetään kuntalain 123 §:ssä.

53 § Tarkastuslautakunnan antamattehtävät

Tilintarkastaja voi offaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden
valmisteluun ja tãytãntöönpanoon Ilittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole
ristirlidassa julkishallinnon hyvan tilintarkastustavan kanssa.

54 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi

Tilintarkastuskertomuksesta sáãdetàãn kuntalain 125 §:ssã.

Tilintarkastaja ilmoiffaa havaitsemistaan olennaisista epakohdista viipymãttä yhtymahallitukselle
annettavassa tilintarkastuspoytäkirjassa. Tilintarkastuspoytakirja annetaan tiedoksi
tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan
tarkastuslautakunnan määráàmällä tavalla.

LUKU 8
SISAINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisàisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntayhtymãn johtamista. Sisäisellä
valvonnalla tarkoitetaan kuntayhtymän sisaisia menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritäãn
varmistamaan, ettã toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja ettã omaisuus ja
voimavarat turvataan.

Sisãinen tarkastus on osa sisàistã valvontaa. Sisãisen tarkastuksen tehtãvãnã on arvioida ja
varmentaa sisàisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riiffãvyyttã.
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Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia
tekijöitä. Sisãisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua jãrjestelmãliiseen ja
dokumentoituun toimintatapaan.

55 § Yhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Yhtymãhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan járjestãmisestá,
sekä

1. hyvãksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeetja menettelytavat,
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja

tuloksellisesti sekä
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan járjestämisestä ja

keskeisistä johtopäätoksista sekä selvityksen merkittävimmistä riskeistäja
epavarm uustekijöistä.

4. käsittelee vuosittain kuntayhtymàn johtajan laatiman raportin sisäisestá valvonnasta

Yhtymahallitus vol siirtää riskienhallintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja
viranhaltijoille.

56 § Viranhaltijoidenja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Palvelujohtajat vastaavat palvelulinjansa sisäisestä valvonnasta ja riskienhaflinnasta. Talous- ja
henkilöstöjohtaja suorittaa sisäistä valvontaa kuntayhtyman talouden ja henkilöstöhallinnon sekä
tukipalveluyksikon osalta.

Kuntayhtyman johtaja, palvelujohtajat sekä talous- ja henkilöstöjohtaja tekevät sisàistä valvontaa
jatkuvasti kuntayhtymän sisãisen valvonnan ohjeen ja valvontasuunnitelman mukaisista valvonta
kohteista seká muista tarvittavista kohteista. Valvontatoimenpiteet kirjataan sisäisen valvonnan
seurantaraporttiin, jonka perusteella laaditaan vuosittain vuoden loppuun mennessä sisäisen
valvonnan raportti. Kuntayhtyman johtaja esittäâ yhtymáhallitukselle vuosittain koko
kuntayhtymaa koskevan sisãisen valvonnan raportin helmikuun loppuun mennessä.

III OSA
PAATOKSENTEKO JA HALLINTOMENETTELY

LUKU 9 KOKOUSMENETTELY

57 § Luvun määräysten soveltaminen

Tämän luvun maarayksia noudatetaan kuntayhtyman toimielimissä. Luvun maarayksia
noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollel erikseen ole toisin
màärätty.

58 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellà asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat
äsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttaa sähköistä asiahallinta- tai
äanestysjarjestelmaa.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristossa, johon osallistutaan
sähköisen yhteyden avulla (sähkäinen kokous).

Toimielin voi myos tehdä paatöksiã suijetussa sähköisessä pããtoksentekomeneffelyssä ennen
kokousta (sähköinen paàtaksentekomenettely).

Yhtymàhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, ettã sàhköisiin kokouksiin ja sähköiseen
päatoksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmãt ja tietoliikenneyhteydet ovat
ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttámalla tavalla.

59 § Sähköinen kokous

Toimielin vol pitãã kokouksen sãhköisesti.
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60 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Toimielin voi päättäà asloita sãhköisessà pààtöksentekomenettelyssã kuntalain 100 §:n
mukaisesti. Päatoksentekomenettelyä voidaan käyttaä kaikkiin toimielimen pãátosvaltaan
kuuluviin asioihin.

61 § Kokousaika ja-paikka

Toimielin pããttãã kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetãan myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistä
toimielimen jãsenistã tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitàmisestã ilmoiffamansa asian
kàsiffelyä varten. Tätã mããrãystã ei sovelleta yhtymakokoukseen.

Puheenjohtaja vol perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

62 § Kokouksen koollekutsuminen

Yhtymãhallituksen, ympáristölautakunnan tai yksilöjaoksen kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hãnen estyneenã ollessaan varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen ja yksilojaoksen kokous
voidaan kutsua koolle myös kuntayhtymàn johtajan kutsusta. Ymparistolautakunnan kokous
voidaan kutsu koolle myos ymparistojohtajan kutsusta.

Yhtymakokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekã käsiteltàvãt asiat (asialista).
Kokouskutsussa on mainittava, mitã toimielimen pããtöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian
kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä paatoksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista,
mihin mennessä asia on kãsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältaä selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen paatoksiksi,
lähetetään kokouskutsun yhteydessa, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, Iiitteissä
tai oheismateriaalissa on salassa pideffãviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu ja esityslista lahetetään jäsenille ja muille, joilla on lasnäolo- olkeus tai -velvollisuus,
toimielimen paättämalla tavalla.

Kokouskutsu Iàhetetàãn tiedoksi myos jàsenkuntien hallituksille.

Toimielin päãttãä kokouskutsuajan. Yhtymakokouksen kokouskutsu on Iãhetettàvä viimeistãän
kaksikymmentàyksi (21) pãivãà ennen yhtymãkokousta.

63 § Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettãã sãhköisesti. Tãllöin
yhtymáhallitus tai sen nimeämà viranhaltija vastaa siitä, ettã tàhãn tarvittavat tekniset laitteet,
jãrjestelmãt ja tietoliikenneyhteydet ovat kaytettãvissa.

64 § Esityslistan ja Iiitteiden julkaiseminen kunnanverkkosivuilla

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan
salassa pidettãvãt tiedot sekã henkilötiedot, joihin el liity tiedoffamisintressiã. Verkossa
julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittàisia kokousasioita, joihin ei liity erityistä
tiedottamisintressià tai mikàli erityisestã syystã asian valmistelua ei julkisteta ennen
päätöksentekoa. Esityslistan liitteitá julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon
kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

65 § Jatkokokous

Jos kokousasioita el ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokoko
ukseen, johon ei tarvitse antaa en kutsua. Kokouksesta poissa olleille lãhetetààn sàhköinen viesti
jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen pàãtöksenteko tavasta.

66 § Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jãsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajãsen sijaansa.
Jãsenen tulee huolehtia siità, ettá varajàsen saa kokouskutsun. Milloin jãsen on esteellinen
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käsittelemãän jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei vol osallistua jonkin asian
käsittelyyn, han voi kutsua varajasenen kokoukseen sitá asiaa kàsittelemáän.

67 § Kokouksenjulkisuus

Kokouksen julkisuudesta sààdetããn kuntalain 101 §:ssä.

Jos toimielin pããttaà pitäa julkisen sähköisen kokouksen, yleisolle on jãrjestettávà mahdollisuus
seurata kokousta internetin kautta sekã kokouskutsussa mainitussa tilassa.

68 § Kokouksen Iaillisuusjapäätösvaltaisuus

Avaffuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa làsnâ olevat sekä onko kokous laillisesti koolle
kutsuffu ja päätosvaltainen.

69 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jasenen puheenvuoroista
saädetäàn kuntalain 102 §:ssà.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jarjestyksessä, jollei toimielin toisin paata.

70 § Tplapäinenpuheenjohtaja

Jos sekã puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat poissa tal esteellisiä jossakin asiassa,
valitaan kokousta tal asian kãsittelya varten tilapainen puheenjohtaja.Täma maärays ei koske
yhtymäkokousta.

71 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tal jasenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, offaa
enemmistopäätoksellä käsiteitäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian
paàtöksellaan vain perustellusta syysta.

72 § Läsnäolo toimielintenkokouksissa

Yhtymahallituksen kokouksessa on jäsenten lisäksi Iäsnäolo- ja puheoikeus jäsenkuntien
kuntajohtaj illa.

Yksilöjaoksen ja yhteistyotoimikunnan kokouksissa on jásenten Iisàksi Iãsnâolo- ja puheoikeus
yhtymãhallituksen puheenjohtajalla ja kuntayhtymãn johtajalla.

Muiden kuin edellá mainittujen henkilöiden asnäolosta ja puheoikeudesta paättää asianomainen
toimielin ja hänet kutsuu paikalle toimielimen puheenjohtaja tai kuntayhtyman johtaja.

Yhtymakokouksessa on jãsenten Iisäksi lásnáolo- ja puheoikeus kuntayhtyman johtajalla sekä
jasenkuntien kuntajohtajilla.

73 § Yhtymähallituksen edustus muissatoimielimissä

Yhtymähallitus voi määrätã muihin toimielimlin edustajansa, jolla on Iasnäolo ja puheoikeus
toimielimen kokouksessa.

74 § Esittelijät

Yhtymahallituksen esittelijästa määrãtããn 3 §:ssä.

Esittelijästä mãàrätãàn toimielimen pããtäksellä. Jos toimielimellä on useampia esittelljöità,
toimielin pãàttäà, miten esittelyvastuu jakautuu esiffelijöiden kesken.

Esiffelijän ollessa poissa tal esteellinen hänen sijaisekseen maarätty toimii esittelijânà. Esittelystä
tarkastuslautakunnassa maãrãtàan 48 §:ssã.

13 (2O



75 § Esittely

Asiat pàãtetãàn toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Yhtymakokouksessa asiat
pããtetãän yhtymãhallituksen esityksesta.

Esittelijã vastaa esittelemiensä kokousasiolden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen
tekemããn toimielimelle pàätösehdotuksen.

Esittelijãn ehdotus on kãsiffelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijà on muuttanut esityslistalla
olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt paatoksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu
ehdotus.

Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin pààtä.

Toimielin voi erftyisestä syystã pããttäã, ettã asia käsitellãän puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esiffelya. Tätã määräystä ei sovelleta yhtymakokoukseen.

76 § Esteellisyydentoteaminen

Ennen asian kasiffelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestaan ja
esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta seka vetaydyttavä asian kasittelysta ja poistuttava
kokouksesta.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen
ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla
merkitysta hãnen esteellisyytensa arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asian- omaisen
henkilön on poistuffava kokouksesta.

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttaan koskevan asian
käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.

Esteellisyytta koskeva ratkaisu on perusteltava poytakirjaan.

77 § Poydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi

Jos keskustelun kuluessa tehdãän kannateffu ehdotus asian poydallepanosta, palauttamisesta
valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttaisi asian kásittelyn,
seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan
vain tatä ehdotusta. Jos ehdotus hyvãksytãan yksimielisesti tai ããnestãmãllá, puheenjohtaja
keskeyffãã asian kãsittelyn. Jos ehdotus hylãtãän, asian kàsittely jatkuu.

78 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja nun vaatii. Kun kaikki puheenvuorot on
kãytetty, puheenjohtaja pááttáã keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt
ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

79 § Ilman äänestystä syntyvän paätöksen toteaminen

Jos keskustelun aikana el ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa
pohjaehdotuksen toimielimen pãàtökseksi.

Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtya ehdotusta,
puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen paatokseksi.

80 § Aänestykseen otettavat ehdotukset

Aànestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty
vaihtoehtoisena tai menee käsiteltãvãn asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta aanestykseen.

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla aänestyksen alkaessa, hãnen tekemänsä ehdotus katsotaan
rauenneeksi eikä sitã oteta ãànestykseen.
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81 § Aänestystapa jaäänestysjärjestys

Aanestys toimitetaan sãhkoisesti/ãänestyskoneellalnimenhuudolla tal yhtymàhallituksen
päàffämällä muulla tavalla. Aänestys toimitetaan avoimesti.

]os äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmàn kuin kaksi, puheenjohtaja esiffáä
yhtymàhallituksen hyvaksyttãvaksi äànestysjarjestyksen. Aánestysjãrjestys mãäräytyy seuraavien
periaaffeiden mukaan:

Ensin otetaan aànestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut
ehdotus asetetaan jãljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta
vastaan. Nãin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin
jos äãnestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkaãmista tarkoittava ehdotus, se on
asetettava viimeisenä àànestettãvãksi muista ehdotuksista voittanuttavastaan.

Jos asia koskee màãràrahan myOntãmistà, otetaan ensin áànestykseen määrältään suurimman
ehdotuksen hyväksyminen tal hylkaãminen ja nàin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa
jãrjestyksessã, kunnes jokin ehdotus hyvaksytàan, minkä jälkeen pienemmistã ehdotuksista ei
enàà àánestetã.

Jos ehdotuksen hyvàksyminen tai hylkááminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen
hyvàksymisestatai hylkáàmisesta on äãnesteffävä erikseen.

Jos àánestyksiä on toimitettava useampia, puheenjohtaja saattaa yhtymähallituksen
hyvaksyttàvàksi aänestysjarjestyksen sekä tekee ãanestysesityksen siten, ettã vastaus jaa” tal
‘el’ ilmaisee kannanoton ehdotukseen.

82 § Aänestyksen tuloksentoteaminen

Puheenjohtaja toteaa áànestyksen tuloksena syntyvàn päätoksen.

Jos paatoksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan mããràenemmistön kannatus tai yksimieiisyys,
puheenjohtajan on ilmoiteffava siitä ennen äanestyksen toimittamista ja oteffava se huomioon
aanestyksen tuloksen todetessaan.

83 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset

Varajásenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilö
kohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajàsenen muodostamat ehdokasparit on
hyväksyttava ennen vaalia.

Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan
ama suljetuin lipuin. Suijetussa Iippuaanestyksessa äãnestàjàn on taitettava aänestyslippu siten,
ettei sen sisãltö ole nãkyvissã.

Aànestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjã. Aanestysliput annetaan toimielimen
puheenjohtajalle puheenjohtajan mããràãmässã jãrjestyksessa.

Aänestysliput sekã arvonnassa kaytetyt liput on säilytettàvã vaalipàãtöksen lainvoimaisuuteen
saakka. Jos vaali on toimitettu suijetuin lipumn, liput on säilyteffava suijetussa kuoressa.

Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen poytakirjantarkastajat toimivat samalla
áàntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jotlei yhtymähallitus toisin päätã.

84 § Pöytäkirjan Iaatiminen, tarkastaminen ja náhtävänäpitäminen

Poytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla poytakirjanpitäja. Jos puheenjohtaja ja
päytákirjanpitaja ovat en mieltà kokouksen kulusta, poytakirja Iaaditaan puheenjohtajan
nakemyksen mukaan.

Poytãkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa poytãkirjanpitàja. Poytàkirja tarkastetaan
toimielimen pããffàmalla tavalla.

Poytakinja voidaan allekirjoittaaja tarkastaa sãhköisesti. Sähköisessá pàätöksentekomeneffelyssà
tehtyja paatoksia koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa enikseen ennen kokousta.

Poytäkirja pidetaãn yleisesti nähtãvânã toimielimen pããttàmänà aikana ja paikassa siten kuin siitä
vähintààn yhta päivãã aiemmin on ilmoiteffu.
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Toimielimen poytãkirjaan merkitààn:

1) järjestãytymistietoina:

toimielimen nimi;
merkintä kãytetyistã paatoksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksiloidäãn
pãätökset, jotka on tehty sãhköisessã päätöksentekomeneffelyssä)

kokouksen alkamis- ja pàattymisaika sekä kokouspaikka;

läsnä ja poissa olleet ja missã ominaisuudessa kukin on ollut läsnã; sekä kokouksen laillisuus
ja páãtosvaltaisuus.

2) asian kasittelytietoina:

asiaotsikko;
selostus asiasta;
paatasehdotus;
esteellisyys;
tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu;
áãnestykset:
ãänestystapa, ããnestysjãrjestys, äänestysesitys sekã
áanestyksen tubs;
vaalit: vaalitapa ja vaalin tubs;
päãtaksen toteaminen; sekã eriávà mielipide.

3) Iaillisuustietoina:

salassapitomerkinnat;
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus;
puheenjohtajan allekirjoitus;
pöytákirjanpitãjan varmennus;
merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; seká merkintá nähtävänàpidosta yleisessã
tietoverkossa, mikäli poytakirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytákirjaan liitettãvissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimukser
tekemiseksi. Poytakirjaan Iiitettävãssä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen,
valitusaika ja mità valituskirjaan on liitettävä.

Paätökseen, josta ei saa tehdã oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävã tãstä ilmoitus ja
samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin
paatoksiin.

85 § Päätästen tiedoksianto kunnan jäsenelle

Yhtymãhallituksen poytakirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai vabitusosoituksineen
pidetããn tarkastamisen jàlkeen nãhtãvãnä kuntayhtymãn verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140
§:ssã tarkemmin sããdetãän.

Muun viranomaisen poytakirja annetaan vastaavalla tavabla tiedoksi kunnan jàsenille, jos
asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Yhtymahallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomloon ottamisesta
annettaessa pãätoksiã tiedoksi yleisessa tietoverkossa.

86 § Yhtymähallituksen ja ympäristâlautaku nnan otto-oikeus

Asian ottamisesta yhtymàhallituksen kãsiteltäväksi voi pààttãà yhtymahallitus tai
yhtymàhallituksen puheenjohtaja sekä kuntayhtyman johtaja.

Asian oftamisesta ympäristölautakunnan kãsiteltãvãksi voi pããffää lautakunta, lautakunnan
puheenjohtaja tai ympàristojohtaja.

Ylemmãn toimielimen käsiteltãväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
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1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, valvonta- tai toimitusmenettelya koskevia asioita eikä,
2) yksiloon kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita eikä,
3) henkilöstöasioita, jotka koskevat

- vuosiloman myöntämistã,
- sellaisen sairausloman, virkavapauden ja työloman myöntämistä, jonka saamiseen

viranhaltijalla ja työntekijãlla on lainsäãdännön tai virka- ja tyoehtosopimuksen nojalla ehdoton
oikeus

4) päãtös sijaisen tai määräaikaisen tyontekijän ottamisesta enintään kuuden (6) kuukauden ajalle,
5) sellaisten virka- tai tyoehtosopimuksiin perustuvien palkanosien tai muiden korvusten ja etuuksien

myöntämistä, jotka eivät ole harkinnanvaraisia (esim. kilometrikorvaukset, paivarahat).

87 § Ottokelpoisen paätöksen ilmoittaminen

Kuntayhtyman viranomaisen on neljän arkipaivan kuluessa poytakirjan tarkastamisesta
ilmoitettava yhtymahallitukselle ja ympäristölautakunnalle tai nilden puheenjohtajille niiden
määrãämällä tavalla nhistä päätöksista, jotka voidaan ottaa yhtymahallituksen,
ymparistolautakunnan tai jaoston kãsiteltäväksi lukuun offamaffa sellaisia asiaryhmia, joista
yhtymahallitus tai ymparistolautakunta on päaffanyt, effei se káytä offo-oikeuffaan. Jos poytakirjaa
ei tarkasteta, mäarãaika lasketaan poytakirjan allekirjoittamisesta.

Otto-oikeuden käyttamisesta on ilmoitettava viimeistään sen ajan kuluessa kuin oikaisuvaatimus
tai valitus on tehtävä.

PäätOkset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna
täytäntöön, jollei yksittaistapauksessa ole ilmoitettu asiolden ottamisesta yhtymahallituksen
käsiteltäväksi.

LUKU 10
MUUT MAARAYKSET

88 § Aloiteoikeus

Kuntayhtyman alueen asukkaalla sekä kuntayhtymän alueella toimivalla yhteisölla ja säätiöllä on
oikeus tehdã aloifteita kuntayhtymän toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun kãyttàjàllä on oikeus
tehdà aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tulee tehdã kirjallisesti tai sãhköisellà asiakirjalla. Aloitteesta tulee kaydailmi, mitã asia
koskee seká aloitteen tekijàn nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

89 § Aloitteen käsittely

Aloitteen kãsittelee se kuntayhtymãn viranomainen, jolla on toimivalta tehdä pààtoksià aloitteen
tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloiffeiden
perusteella suoritetuista toimenpiteista on annettava toimielimelle tieto jaljempana maärätyllã
tavalla.

Yhtymahallituksen on vuosiffain joulukuun Ioppuun mennessã luettelo sen toimivaltaan kuuluvista
aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymahallitus voi samalla pääffãã,
mitkä aloiffeista on loppuun kãsitelty.

90 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Aloitteen tekijãlle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä
viranomaisessa aloite kàsitelläãn, arvioitu kàsittelyaika sekã keneltã saa lisãtietoja aloitteen
käsittelystá.

Sen jálkeen kun aloite on kasitelty loppuun, aloitteen tekijãlle on ilmoitettava, onko aloite johtanut
toimenpiteisiin.

91 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kuntayhtyman puolesta tehtävät sopimukset ja anneffavat sitoumukset allekirjoiffaa kuntayhtyman
johtaja tai yhtymahallituksen puheenjohtaja, jollei yhtymahallitus ole valtuuffanut toisia henkilöitä tai
jáljempàna muuta màãrãtä.

Palvelulinjaansa koskevissa asioissa sopimukset ja anneffavat sitoumukset allekirjoiffaa ao.
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palvelujohtaja.

VianhaItijan hãnelle annetun pãätosvallan nojalla tekemãt paãtokset, samoin kuin niihin perustuvat
sopimukset allekirjoiffaa pãätoksentekijä itse.

Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista anneffavat otteet ja jãljennäkset voi toimielimen
poytakirjanpitaja yksin todistaa oikeaksi.

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoiffaa asian valmistelija

92 § Asiakirjojen lunastus

Yhtymahallitus päãffaa perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoriteffava kuntayhtymalle
lunastusta.

93 § Todisteellisentiedoksiannon vastaanollaminen

Todisteellisen tiedoksiannon voi kuntayhtyman puolesta vastaanoffaa yhtymahallituksen
puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja sekä kuntayhtymän johtajan
valtuuffama viranhaltija.

94 § Viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen

Nähtàvillä pidettävãt viranhaltijapãátokset ovat yleisesti nähtävillã kunkin viranhaltijan
toimipaikassa jokaisen kuukauden ensimmàisenä arkipaiväna kb 9-12.

95 § Puheenjohtajan valinta erityistilanteissa

Tilanteessa, jossa toimielimellä ei ole valittua puheenjohtajaa, kokouksen avaa iältään vanhin
lãsnaoleva luottamushenkilö, joka johtaa puhetta kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on
valittu.

LUKU 11
PALKKIOT LUOTtAMUSTEHTAVISTA JA KOKOUKSISTA

96 § Yleistä palkkioista

Kuntayhtyman luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luoffamustoimen hoitamisesta ja
korvausta ansionmenetyksesta sekä kustannuksista, joita luoffamustoimen vuoksi aiheutuu laissa
mainituista syista ja matkakustannusten korvausta ja paivärahaa seuraavien mäàräysten mukaan.

97 § Kokouspalkkiot

Peruspabvelukuntayhtyma Sebänteen kokouspalkkiosaäntö:

Yhtymähallitus
Yhtymahallituksen jasen: 50 €/kokous
Yhtymahablituksen puheenjohtaja: 75 €/kokous
Yhtymahallituksen puheenjohtaja: vuosikorvaus 1000 €

Tarkastuslautaku nta
Tarkastuslautakunnan jasen: 45 €/kokous
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: 65 €/kokous
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: vuosikorvaus 750 €

Ympäristolautaku nta
Ymparistölautakunnan jäsen: 45 €/kokous
Ympäristolautakunnan puheenjohtaja: 65 €/kokous
Ymparistolautakunnan puheenjohtaja: vuosikorvaus 750 €

Yksilöjaos
Yksilöjaoksen jãsen: 45 €/kokous
Yksilöjaoksen puheenjohtaja: 65 €/kokous
Yksiböjaoksen puheenjohtaja: vuosikorvaus 750 €

Ybi kolme tuntia kestävàstä kokouksesta korotetaan palkkiota 7 € jokaista kolmen tunnin jãlkeen
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alkavaa tuntia kohden.

Saman vuorokauden sisällã pidetyt saman toimielimen kokoukset katsotaan yhdeksi kokoukseksi.

Kokouksella tarkoitetaan tãssà pykälàssä kuntalain tai muuan lain taikka asetuksen sããnnösten
mukaisesti asetetun toimielimen sellaista kokousta, joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja
páätösvaltainen ja josta laaditaan poytäkirja.

96 § Matkakustannusten korvaus

Luottamushenkilöiden kokousmatkoista ja m uista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyista
matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta, paivarahaa, ateriakorvausta,
majoittumiskorvausta, yomatkarahaa ja kurssipaivarahaa soveltuvin osin kunnallista yleista virka
ja tyoehtosopimusta noudattaen.

Luottamushenkilön on haettava Selänteen alueen kuntien ulkopuolelta tehdyistä matkoista
korvausta kuntayhtymalta kirjallisesti ja perusteltava korvaushakemus. Tällaisten matkojen
maksamisesta tulkinnallisissa tapauksissa päättäa kuntayhtymän johtaja.

99 § Erityistehtävät

Katselmuksesta, toimituksesta, neuvottelusta tai muusta vastaavasta tehtävästä, johon
kuntayhtyman luoffamushenkilö osallistuu toimielimen paätoksen perusteella tal josta laaditaan
poytakirja tai muistio, maksetaan 30 € palkkio.

Luottamushenkilölle maksetaan saman tehtävän hoitamisesta yhdelta paivalta vain yksi tämän
pykalan mukainen palkkio.

Sellaisista luottamustehtävistã, joita ei ole mainittu tässä säännossä, kuntayhtyman hallitus
mäãrãä tarvittaessa palkkiot erikseen.

100 § Ansionmenetysten korvaus

Luoffam ushenkilöille suoritetaan sãännällisen työajan ansionmenetyksesta ja luottamustoimen
vuoksj aiheutuvista kustannuksista tuntikorvaus, jonka enimmãismäärä on 30 euroaJtunti.
Tuntikorvaus maksetaan enintãân kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.

Saadakseen korvausta tyoansiomenetyksesta luottamushenkilän tulee esittáâ työnantajan
todistus siitä. Todistuksesta on kaytävá ilmi, ettã luoffamustoimen hoitamiseen káytetty aika olisi
ollut hànen tyoaikaansa ja ettà hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottam ushenkilöllã on olkeus saada ansionmenetyskorvausta kokouksiin osallistumiseksi
tehtàviin matkoihin kuluvaa työaikaa vastaavalta ajalta.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtã olematta tyosuhteessa tai virka- tai muussa
julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittäã kirjallisesti riittävã selvitys
ansionmenetyksestããn. Tällaiseksi katsotaan esimerkiksi yrittäjän sijaiselleen maksama korvaus.

Edellã 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystà ei vaadita, jos korvattava mãârä on
enintäàn 10 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tãllöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus
ansionmenetyksen ja luoffamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten mããrãstã.

Saadakseen korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen
palkkaamisesta, lastenhoidon jãrjestãmisestà tai muusta vastaavasta syystá, luottamushenkilön
tulee esittãã kirjallisesti riittävä selvitys tállaisista kustannuksista. Kustannusten
enimmäismããrããn noudatetaan mitä edellã 1 momentissa on mààrätty.

101 § Palkkioiden ja korvausten maksaminen

Tàmàn hallintosäãnnön 11 luvussa mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspoytãkirjoihin
ja luottamustehtãvàn hoitamisesta laadittuihin muistioihin.

Kuntayhtymàhallituksen, jaostojen ja lautakuntien puheenjohtajien luottamustoimipalkkioiden
maksupäiva on materiaalien palautuskuukauden viimeinen pãivã.

Luottamustoimipalkkiot ajalta Materiaalin palautus

Tammi-helmikuu 15.3. mennessà
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Maalis-huhtikuu 15.5. mennessä
Touko-elokuu 15.9. mennessã
Syyskuu-joulukuu 9.12. mennessä

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista sekà matkalaskua koskeva vaatimus on
esitettãvä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien mãàrãysten mukaar
laskun hyvãksyminen kuuluu.

LUKU 12
SOVELTAMINEN JA VOIMAANTULO

102 § Soveltaminen

Tarkemmat mäãràykset tàmàn hallintosàànnön soveltamisesta antaa tarvittaessa yhtymahallitus.

103 §Voimaantulo

Hallintosãäntö tulee voimaan, kun kaikkien jãsenkuntien valtuustot ovat sen hyvàksyneet.

Tämã hallintosääntö kumoaa 28.7.2009 voimaantulleen hallintosããnnön ja 1.1.2010
voimaantulleen palkkiosãännön.
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LIITE LUNASTUSSOPIMUKSEEN 

KH 

KV 

 

Vuokraaja: Reisjärven kunta, Y-tunnus 0189548-3  

 Reisjärventie 8 A, 85900 Reisjärvi 

 

Vuokralainen: Ny-Tek Oy, Y-tunnus 2300711-7, 

 Suonperäntie 219, 85900 Reisjärvi 

 

 

Muutokset kohtaan:  

2.4 Käyttömaksut, ylläpito, perusparannukset ja laajentaminen 

 

Reisjärven kunta on toteuttanut Reisjärven kunnan ja Ny-Tek Oy:n välisessä lunastussopimuksessa mainit-

tuun teollisuushalliin ja sen piha-alueelle sovitut toimenpiteet toteuttamalla yrityksen tarpeisiin soveltuvan 

siltanosturin, piha-alueen trukki- ja varastokäyttöä parantavan päällystetyön sekä hankkinut yrittäjän itse 

toivoman nosto-oven. Kustannukset lisätään kohdassa 3.2. mainittuun lunastushintaan. Kustannusten lisäys 

ei muuta vuokra-aikaa eikä muita sopimusehtoja. 

 

Sen lisäksi on sovittu, että kunta vastaa edelleen, että teollisuushalli on mahdollista liittää kunnan kauko-

lämpöverkostoon varsinaisessa lunastussopimuksessa sovitulla tavalla.  

Yritys hyväksyy sen, että kaukolämpöverkkoon siirto toteutetaan aikaisemmasta sopimuksesta poiketen 

vuoden 2018 loppuun mennessä. 

 

Lisäykset kohtaan: 

3.2 Lunastushinta ja sen maksaminen 

Uusi teollisuushallin lunastushinta on viisisataayhdeksänkymmentäyksituhatta (591 000) euroa   

(500.000 €+91.000 € = 591.000 €). Hintaan on lisätty edellä mainitut siltanosturista, maan kantavuuden paran-

tamisesta ja nosto-oven hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. 

Lunastushinnan muutos ei vaikuta lunastusmaksusta sovittuun maksuaikatauluun.  

 

Lunastuserät maksetaan tasasuuruisina kuukausierinä viimeistään kunkin kuukauden 5. päivään mennessä 

kunnan osoittamalle tilille. Lunastuserien maksaminen alkaa v. 2018. Ensimmäinen erä maksetaan 

05.11.2018 mennessä. Viimeinen lunastuserä erääntyy 05.10.2037. 

-- 
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Tällä sopimusliitteellä molemmat osapuolet hyväksyvät ja vahvistavat toteutetut toimenpiteet ja lunas-

tushinnan muutoksen. 

Tämä liite lisätään Reisjärven kunnan ja Ny-Tek Oy: n väliseen lunastussopimukseen ja tulee voimaan yrityk-

sen osalta allekirjoituksella ja kunnan osalta sen jälkeen, kun valtuuston päätös sopimusliitteestä on saanut 

lainvoiman. 

 

Tätä sopimusliitettä on laadittu kaksi (2) saman sisältöistä kappaletta, yksi molemmille sopijapuolelle. 

 

Reisjärvellä   x x x  

 

REISJÄRVEN KUNTA 

 

Raija Potila   Päivi Rossi 

kunnanjohtaja   hallintosihteeri 

 

NY-TEK OY 

 

Jari Huotari   Toni Nybacka 

toimitusjohtaja  hallituksen puheenjohtaja 
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KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN (kesä 2018) 

 
 

TYÖNANTAJANA MUU KUIN KUNTA 
 

 
Reisjärven kunta tukee nuorten kesätyöllistämistä myöntämällä kesätyöllistämistukea työnantajalle, joka 

2.5.–31.8.2018 välisellä ajalla työllistää 2002 tai aiemmin syntyneen reisjärvisen (asuu henkikirjan mukaan 

viimeistään 1.1.2018 alkaen Reisjärvellä) koululaisen tai opiskelijan, joka on ollut koulussa/opiskelemassa kevätlu-

kukaudella 2018 tai valmistunut ylioppilaaksi joulukuussa 2017.  

 

1) Vuonna 2002 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 2001 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 2018 -ilmoittautumislo-

makkeita saa kunnantalon neuvonnasta tai lomakkeen voi täyttää ja tulostaa kunnan  

nettisivuilta osoitteesta www.reisjarvi.fi. Ilmoittautumislomakkeet tulee jättää kunnantalon neuvontaan 

2.5.2018 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 

kanssa on tehty ja yli puolet työsopimuksen kestoajasta on kulunut. Lasku ja kopio työsopimuksesta lähe-

tetään Reisjärven kuntaan ja kuoreen merkintä ”kesätyöllistäminen” tai tuomalla ne kunnantalon neuvon-

taan.  

Jotta tukikelpoisuus voidaan tarkistaa, kunnalla tulee olla ilmoittautumislomakkeen tiedot käytettävissä 

ennen tuen maksamista työnantajalle. Työnantajan ei tarvitse olla reisjärvinen. 
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KKOOUULLUULLAAIISSTTEENN  JJAA  OOPPIISSKKEELLIIJJOOIIDDEENN  KKEESSÄÄTTYYÖÖLLLLIISSTTÄÄMMIINNEENN  ((kkeessää  22001188))  

 
 

TYÖNANTAJANA KUNTA (=eri hallintokunnat) 
  
 
Periaate: 
 
1) Vuonna 2002 syntyneet (= pääasiassa peruskoulun 9. luokkalaiset) 

✓ työllistämisaika kaksi viikkoa (60 h) 

(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 2001 tai aiemmin syntyneet 

✓ työllistämisaika kolme viikkoa (90 h) 

(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 työhönottopäätös tilapäisen henkilöstön palkkaamisesta 

 

4) Kunta maksaa kesätyöntekijöille palkkaa seuraavasti:    

2 viikon (60 h) palkka on 360 euroa ja 

3 viikon (90 h) palkka on 630 euroa. 

 

Puistotyöntekijöiden ja urheilualueiden hoitajien palkkaus määräytyy tuntipalkkaisten työehtoso-
pimuksen mukaisesti. 
 

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". 

 

Helmikuu 2018  

    

 

Reisjärven kunnanhallitus  
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puh. 040 3008 111 • y-tunnus: 0189548-3 

www.reisjarvi.fi • etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi 

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 ___/___ 2018  __________________________________ 
  allekirjoitus    

KESÄTYÖ 2018 – ILMOITTAUTUMISLOMAKE 
  

Palauta/postita täytetty lomake kunnantalon neuvontaan 2.5.2018 mennessä tai  
viimeistään ennen sovitun kesätyön aloittamista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

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

 
Koulu/oppilaitos__________________________________________________________________________ 
 
Opiskelulinja ja opintojen päättymisvuosi______________________________________________________ 

 

Työkokemus____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Olen sopinut kesätyöstä kesälle 2018 
    Työnantaja ja työn alkamisaika_____________________________________________________________ 

 

 

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

 

Ajokorttiluokka: 
Ajoneuvo käytössä: 

Paivi.Rossi
Konekirjoitusteksti
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