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PPKY SELÄNTEEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN LISÄYS VUODELLE 2016 
 
KHALL § 45 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus 

esittää päätöksellään 25.2.2016 § 28 jäsenkuntien val-
tuustoille hyväksyttäväksi investointimäärärahan lisää-
mistä vuodelle 2016 

 
 Investointimäärärahan lisäyksellä katetaan Pyhäjärven 

uuden terveyskeskuksen röntgenin suoradigitalisoiminen. 
Investointimäärärahan tarve on 72.000 euroa. 

 
 Lisäksi investointimäärärahaa tarvitaan Effica 2. vai-

heen edellyttämiin muutoksiin 32.450 euroa. Kuntayhty-
mähallituksen päätös Liitteenä 1 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 

hyväksyy Ppky Selänteen investointimäärärahan lisäyksen 
104.450 euroa vuodelle 2016. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 
 
KHALL § 46 Reisjärven kunnanjohtaja Pekka Leppäsen virkasuhde on 
Va. kja  päättynyt 14.3.2016. 
Matti Kiviniemi 

Kunnan johtamisjärjestelmästä on säädetty uudessa 
1.6.2015 voimaan tulevassa kuntalaissa. Kuntalain 38 
§:n mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alai-
sena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimin-
taa. Valtuusto voi päättää, että kunnanjohtajan sijasta 
kuntaa johtaa pormestari. Kunnanjohtajan viran lakisää-
teisyydestä johtuen virka tulee täyttää huolimatta mah-
dollisista kuntarakennetta koskevista ratkaisuista. 
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee val-
tuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi 
tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Kun-
talain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtä-
vä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen 
edellytyksistä. 
 
Reisjärven kunnan hallintosäännön 69 § mukaan Viran ju-
listaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viran-
haltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto 
valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi 
kunnanhallitus. Reisjärven hallintosäännön 71 § mukaan 
kunnanjohtajaksi voidaan valita henkilö, joka koulutuk-
sensa tai käytännössä saavutetun kokemuksensa perus-
teella on katsottava tehtävään päteväksi. Esittelijän 
esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti hallinto-
säännön 15 §:n nojalla käsitellä asian puheenjohtajan 
selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. 

 
Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti 
hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä asian puheen-
johtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esi-
tystä. 

 
 Ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa Reisjärven 
 kunnanjohtajan viran julkisesti haettavaksi siten, että 

haku päättyy 31.5.2016 klo 15.00. Virkaan valittavalta 
edellytetään hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon 
ja -talouteen sekä kokemusta vaativista johtamistehtä-
vistä. Virkaan voidaan valita myös henkilö, joka on en-
nen vaalin suorittamista antanut suostumuksensa vir-
kaan. 
 
Virka täytetään voimassa olevana virkana ja virkasuh-
teessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on 
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
todistus terveydentilastaan. Viranhakuilmoitus liittee-
nä 2. Ilmoitus julkaistaan Reisjärvi-lehdessä ja työ-
voimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla sekä Keskipoh-
janmaassa ja Kuntalehdessä. 
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN (jatkoa) 
 
KHALL § 46 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Merkitään, että va. kunnanjohtaja Mauno Ranto ilmoitti 
olevansa esteellinen asiassa ja poistui kokouksesta tä-
män asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkir-
jan pitäjänä tämän asian kohdalla kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja. 
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 
 
KHALL § 47 Tekninen johtaja Matti Kiviniemi on pyytäyt eroa viras-

taan 1.9.2016 lukien. Käytännössä hän kuitenkin jää 
pois virkatehtävien hoidosta vielä pitämättä olevien 
vuosilomien johdosta 6.6.2016. Hallintosäännön 65 §:n 
mukaan valtuusto päättää johtoryhmän jäsenten valinnas-
ta. Hallintosäännön 68 §:n mukaan valtuustossa valitta-
van viranhaltijan viran julistaa haettavaksi kunnanhal-
litus. 

 
Reisjärven kunnan hallintosäännön 71 §:n mukaan tekni-
seksi johtajaksi voidaan valita henkilö, jolla on tek-
nillisen korkeakoulun tai yliopiston rakennusinsinööri-
osastolla suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto sekä 
perehtyneisyys maa- tai talonrakentamisen tai vesihuol-
totekniikkaan tai teknillisen opiston rakennusosastolla 
suoritettu insinöörin tutkinto sekä käytännön kokemusta 
maa- tai talonrakentamiseen tai vesihuoltoon liittyvis-
sä tehtävissä. 

  
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa Reisjärven 

teknisen johtajan viran julkisesti haettavaksi siten, 
että haku päättyy 31.5.2016 klo 15.00. Virkaan valitta-
valta odotetaan hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaito-
ja, joustavuutta, kehittämismyönteisiä toimintatapoja, 
käytännön kokemusta kaavoituksesta ja maankäytöstä, 
projektien läpiviemisestä ja kunnallistekniikan raken-
tamisesta, kaukolämpötoiminnasta, julkisista hankin-
noista sekä kunnallishallinnosta ja taloudesta sekä 
muutosjohtajuutta. 
 
Virka täytetään voimassa olevana virkana ja virkasuh-
teessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on 
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
todistus terveydentilastaan. Viranhakuilmoitus liittee-
nä 3. Ilmoitus julkaistaan Reisjärvi-lehdessä ja työ-
voimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla sekä Keskipoh-
janmaassa ja Kuntalehdessä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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REISJÄRVEN KUNNAN OSTOLIIKENNEPALVELUT  
 
 
KHALL § 98 Reisjärven kunta ja Haapajärven kaupunki ovat suun- 
Peruskoulujen reht. nitelleet yhteisen tarjouksen pyytämistä kuntien koulu- 

sekä sosiaali- ja terveystoimen ostoliikennepalveluis-
ta. Ne sisältävät ko. kuntien ostoliikennepalvelut si-
sältäen myös peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ao. kun-
tien ostoliikenteen (mm. koululais-, vanhus-, vammais- 
ja mahdollisesti ateriakuljetukset sekä asiointiliiken-
teen). 

 
 Hankinta on kilpailutettava hankinta-asetuksen sääntöjä 

noudattaen. Ennakkoilmoitus on tarkoitus julkaista Hil-
massa 4.1.2016. Varsinainen kilpailuilmoitus on tarkoi-
tus julkaista Hilmassa 4.3.2016. 

  
 Sopimus on kolmivuotinen ja mahdollinen optiovuosi. En-

nakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa on 
3 000 000 – 3 500 000 euroa. 

  
 Tarjouspyyntö tehdään siten, että Reisjärven ja Haapa-

järven osalta voidaan tehdä ja hyväksyä myös osatarjo-
us. 

 
Kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää osallistua 

yhteiseen tarjouspyyntöön Haapajärven kaupungin kanssa 
koskien ostoliikennepalveluja ajalla 1.8.2016–31.7.2019 
ja mahdollisen optiovuoden. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  KM/MM 
 
KHALL § 48 Reisjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 15.12.2015 § 
Va. hall.joht. 98 päättänyt osallistua yhteiseen tarjouspyyntöön Haa-

pajärven kaupungin kanssa koskien ostoliikennepalveluja 
ajalla 1.8.2016- 31.7.2019 ja mahdollista optiovuotta. 

 Määräaikaan mennessä tuli Reisjärven osalta kaksi tar-
jousta: Pohjolan Matka/ Antti Kangas Oy ja MP-Matkat 
Ky. Pohjolan Matka teki tarjouksen kohteista 17 ja 18. 
Tarjoukset ovat liitteinä 4 ja 5. Tarjouspyyntö, tarjo-
usten avaamispöytäkirja ja tarjousten liitetiedot näh-
tävillä kokouksessa. 

 
 Pohjolan Matkan tarjous tarjouspyynnössä eritellyistä 

perusopetuksen ja esikoululaisten kuljetuksista on 1862 
euroa/koulupäivä alv 0%. Tarjous sisältää myös toimin-
takeskuksen kuljetukset kouluaikoina. 
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REISJÄRVEN KUNNAN OSTOLIIKENNEPALVELUT (jatkoa) 
 

MP-Matkat Ky:n tarjous tarjouspyynnössä eritellyistä 
perusopetuksen ja esikoululaisten kuljetuksista on 
2726,36 euroa/koulupäivä alv 0%. 

 
Va. kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää hyväksyä 

Pohjolan Matkan tarjouksen tarjouspyynnössä eritellyis-
tä perusopetuksen ja esikoululaisten kuljetuksista hin-
taan 1862 euroa/ koulupäivä alv 0%. Tarjous sisältää 
myös toimintakeskuksen kuljetukset kouluaikoina. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Merkitään, että Kirsi Muhonen ilmoitti olevansa esteel-
linen asiassa ja poistui kokouksesta tämän asian käsit-
telyn ja päätöksenteon ajaksi. 
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KIRSTI VILJASEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS 2.1.2016 
 
KHALL § 49 Kirsti Viljanen hakee poikkeamislupaa olemassa olevan 

loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Kil-
janjärven ranta-alueelle tilalle 691-403-23-19, liite 6 

 
 Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikki poik-

keamisvalta on siirretty kunnille 1.4.2016 alkaen. 
 
 Rakennuspaikka on tiekunnallisen tien varressa. Kiin-

teistö on liittynyt vesi- ja sähköverkkoon sekä järjes-
tettyyn jätehuoltoon. Jätevesihuolto on suunniteltu 
kaksivesijärjestelmän mukaan. WC-vedet umpikaivoon ja 
muut vedet on esitetty johdettavaksi maaperäkäsitte-
lyyn, jolle on rakennuspaikalla riittävästi tilaa. 

 
Tekninen johtaja on antanut kaavaviranomaisena lausun-
non poikkeamislupahakemukseen liite 7. Tekninen johtaja 
puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä hakemuksen mukai-
sesti. 
 

Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä hakemuksen mu-
kaisen poikkeamisluvan Kirsti Viljaselle kiinteistölle 
691-403-23-19 loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi 
asunnoksi. Poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa 
on haettava 2 vuoden kuluessa luvan antopäivästä luki-
en.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OIKAISUVAATIMUS REISJÄRVEN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN  OSALLISTUMINEN  
PERUSTETTAVAN TYÖNIMELTÄÄN JERMU OY:N TOIMINTAAN (15.3.2016, § 29) 
 

KHALL § 50 Lauri Kiviranta, Simo Parkkila, Reijo Kieränen, Jani 
Va.hall.joht. Kieränen ja Janne Jokela ovat tehneet 31.3.2016 oi-

kaisuvaatimuksen liite 8 kunnanhallituksen päätöksestä 
”Osallistuminen perustettavan työnimeltään Jermu Oy:n 
toimintaan” (khall 15.3.2016, § 29). Oikaisuvaatimuksen 
allekirjoittajana on myös Pauli Niemi, mutta hän on il-
moittanut 8.4.2016, että ei ole mukana tekemässä oi-
kaisuvaatimusta liite 9. 

 
Kuntalain (365/1995) 92 pykälän mukaan oikaisuvaatimuk-
sen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömäs-
ti vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Kuntalain (410/2015)kolmannen pykälän mukaan kunnan jä-
sen on  
a) henkilö, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitet-
tu kotikunta kyseinen kunta on (kunnan asukas)  
b) yhteisö tai säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa 
c) se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta 
kunnassa 

 
Edellä mainitut ehdot eivät täyty Jani Kieräsen kohdal-
la, joten hänellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaati-
musta (ei ole väestörekisterin mukaan kunnan jäsen eikä 
peruskartan eikä saapuneiden kauppakirjojen mukaan 
omista tai hallitse kiinteää omaisuutta kunnassa). 

 
Kunnanhallituksen päätös on asetettu nähtäville 
18.3.2016, joten oikaisuvaatimus on tehty määräajan 
puitteissa. 

 
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että ”Kunnanhallituksen 
on peruttava päätös, että Reisjärven kunta sijoittaa 
kyseiseen JERMU OY:n toimintaan 300 000 euroa.” Perus-
teina esitetään, että: 
 
a) ”Että koska ei ole selvitetty, mitä muiden sijoitta-

jien sijoitus on, onko se rahaa, henkistä pääomaa, 
materiaalia vai mitä? 

b) Jos muut yhtiön osakkaat käyttävät sijoituksena ai-
neetonta pääomaa, miten niiden arvo määritellään. 

c)  Kunnanhallituksen tiedossa ei ole ollut rahoituspää-
töstä tehdessään, mitä muotoa muiden sijoittajien 
vastapanos on perustettavaan yhtiöön. 
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OIKAISUVAATIMUS REISJÄRVEN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN  OSALLISTUMINEN  
PERUSTETTAVAN TYÖNIMELTÄÄN JERMU OY:N TOIMINTAAN (15.3.2016, § 29 jatkoa) 

 

d) Yhtiön muiden osakkaiden taustoja ei ole selvitetty. 

e) Ennen kuin tällaisia sijoituksia kunta tekee on sel-
vitettävä perusteellisesti mihin ollaan ryhtymässä.” 

 
Kunnanhallituksen (15.3.2016, § 29) esittelytekstissä 
mainitaan, että asiasta on saatu selvitys ja asiaa on 
lisäksi käsitelty ennen kunnanhallituksen kokousta val-
tuuston iltakouluissa 9.2.2016 ja 24.2.2016. Näin ollen 
kunnanhallituksella on ollut riittävästi tietoa ko. 
päätöstä tehdessään. 

Va. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuk-
sen perusteettomana esittelytekstissä mainituin perus-
tein. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Merkitään, että Teuvo Nyman ilmoitti olevansa esteelli-
nen asiassa ja poistui kokouksesta tämän asian käsitte-
lyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1 
vpj Markus Muuttola. 
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HYVINVOINNIN JA TERVEYDENEDISTÄMISEN TYÖRYHMÄN SIHTEERIN JA HYVINVOINTIKER-
TOMUKSEN PÄÄKÄYTTÄJÄN VALINTA 
 
KHALL § 41 Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän puheen- 
Hallintosiht. johtaja Matti Kiviniemi on lähettänyt kunnanhallituk-

selle liitteen 6 mukaisen otteen työryhmän kokousmuis-
tiosta. Projektipäällikkö Leena Ahola on toiminut HYTE-
työryhmän sihteerinä ja hyvinvointikertomuksen pääkäyt-
täjänä ja toimii edelleen Terveempi Pohjois-Suomi 2 -
hankkeen päättymiseen, heinäkuun loppuun saakka. HYTE-
työryhmän nykyisistä jäsenistä kukaan ei katso voivansa 
ottaa sihteerin tehtävää vastaan, joten on tarkoituk-
senmukaista valita työryhmään uusi jäsen, joka toimii 
työryhmän sihteerinä 1.8.2014 lukien. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee hyvinvoinnin ja ter-

veydenedistämisen työryhmään uuden jäsenen, joka toimii 
1.8.2014 lukien työryhmän sihteerinä sekä kunnan hyvin-
vointikertomuksen pääkäyttäjänä. 

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi hyvinvoinnin ja tervey-
denedistämisen työryhmään uudeksi jäseneksi kouluku-
raattorin. Koulukuraattori toimii 1.8.2014 lukien työ-
ryhmän sihteerinä sekä kunnan hyvinvointikertomuksen 
pääkäyttäjänä.  

  EJ/JS 
 
KHALL § 51 Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmä on esit-

tänyt kokouksessa 14.4.2016, että palvelusihteeri Päivi 
Paalavuo nimettäisiin HYTE-ryhmän uudeksi jäseneksi. 
Hän toimisi samalla ryhmän sihteerinä ja kunnan hyvin-
vointikertomuksen hallintaohjelman pääkäyttäjänä. 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee työryhmään uudeksi jä-

seneksi palvelusihteeri Päivi Paalavuon. Hän toimii 
1.5.2016 alkaen työryhmän sihteerinä sekä kunnan hyvin-
vointikertomuksen laadintaohjelman pääkäyttäjänä. Li-
säksi kunnanhaalitus esittää Ppky Selänteelle, että se 
nimeää HYTE-ryhmään edustajan terveydenhuollosta. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANTALON PITÄMINEN SULJETTUNA 
 
KHALL § 52  Kunnantalo oli vuoden 2015 aikana suljettuna 15.5.2015, 

6.-26.7.2015 sekä 28.-31.12.2015. 
 

Henkilökunnan vuosilomien järjestelyjen kannalta on 
tarkoituksenmukaista pitää kunnantalo suljettuna hela-
torstain jälkeinen perjantai 6.5.2016, heinäkuussa vii-
kot 28–30 eli 11.-31.7.2016 sekä joulukuussa itsenäi-
syyspäivää edeltävä maanantai 5.12.2016 ja 27.–
31.12.2016 Vuosilomia keskittämällä turvataan kunnanta-
lon palvelut muuna aikana. 

 
 Toimistot ja Ppky Selänne järjestää kuntalaisille tar-

vittavat päivystyspalvelut myös kunnantalon suljettuna 
ollessa.  

 
 Järjestelyistä tiedotetaan kunnan nettisivuilla ja 

Reisjärvi-lehdessä.  
 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnantalo pide-

tään suljettuna 6.5.2016, 11.–31.7.2016, 5.12.2016 sekä 
27.–31.12.2016. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2016 
 
KHALL § 53 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen IV  
  luvun 19 §:n 2 mom. mukaan lomaraha maksetaan elokuun 

palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin so-
vita. Vakiintuneen käytännön mukaan lomaraha on makset-
tu kesäkuussa tapahtuvan palkanmaksun yhteydessä. 

 
  Tuntipalkkaisten henkilöiden palkanmaksu tapahtuu kaksi 

kertaa kuukaudessa. 
 
Va. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää maksaa virka- ja työeh-

tosopimuksen mukaisen lomarahan kesäkuun palkanmaksun 
yhteydessä. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 1.3.2016 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
KHALL § 54 

§ 12  Hallintojohtajan viran perustaminen. Kunnanhallitus ju-
listaa perustetun viran haettavaksi. 

 
§ 13 Valtuustoaloitteiden käsittely. Päätös lähetetty tie-

doksi ao. hallintokunnille. 
 
§ 14 Peruskoulujen rehtorin viran täyttäminen. Ote 4.3.2016:  

viranhakijat, palkat, Juhani Tilli, Tuija Arkivuo, 
Jarkko Hyvönen 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 

1.3.2016 päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN 
 
KHALL § 55 Maatalouslomittaja Urpo Turpeinen on irtisanoutunut  
Lomituspalv.pääll. toimestaan 2.3.2016 saapuneella kirjeellä siten, että 

työsuhde päättyy 30.6.2016.   
 
 Urpo Turpeisen työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta, joten 

irtisanomisaika on 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. 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Urpo Turpeisen työsuh-

teen maatalouslomittajan toimessa päättyvän 30.6.2016. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KHALL 26.4.2016 § 56 

 
SALAINEN, JULKL 24 § 25 mom. 
 
 
 
Säilytetään toisaalla. 
 
 
 
Mauno Ranto 
va. kunnanjohtaja 
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 57  
 Va. kunnanjohtaja Matti Kiviniemen tekemät viranhalti-

japäätökset: 
- § 4-5 

 
Vs. kunnanjohtaja Juhani Tillin tekemät viranhaltija-
päätökset: 
- § 1-4 

 
 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhalti-

japäätökset (asuntojen vuokraukset): 
- § 3 

 
 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viran-

haltijapäätökset: 
- § 12-18 

 
va.kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  arkistonhoitaja 
  
 

Kunnanhallitus   26.4.2016  101 14
  
 
 
 
ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 58 Keski-Pohjanmaan liitto 

- Maakuntahallituksen pöytäkirja 11.4.2016, 5/2016 
 

Aluehallintovirasto 
- Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistami-

nen, Reisjärvi 
 

Millespakka 
- Pöytäkirja 19.1.2016, 1/2016 
- Pöytäkirja 23.3.2016, 2/2016 

 
Ppky Selänne 
- Kuntayhtymähallituksen esityslista 31.3.2016, 3/2016 

 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- Maakuntahallituksen ptk 14.3.2016, 3/2016 
 
Kaustisen kunta 
- Ote: Kpsote:n perussopimuksen muutos 31.3.2016 

 
 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedok-

seen. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedok-

seen. 
 
 
 



PERU$PALVELUKUNTAYHTYMA OTE POYTAKIRJASTA
SELANNE

Kuntayymäha11itus

________

28 - 25M2.2016 -

____________________

Investointimääräraha

30/02.02.02/20 16

KYHALL § 28 Jäsenkuntien valtuustot ovat paattäneet vuosisopimusta ja talousarviota
2016 ja taloussuunnitelmaa 2017-18 hyvaksyessaan Pyhajarven uuden
terveyskeskuksen rOntgenin suoradigitalisoimisesta. Kuntayhtyman
talousarvion mukaan taloudellinen varaus on Pyhajarven terveyskeskuksen
rakentarnisbudj etissa.

Pyhajarven kaupungin kanssa kaytyjen neuvottelujen mukaan
investointimaarärahaa ei ole varattu Pyhaj ärven kaupungin
rakentamisbudjettiin.

Jäsenkuntien hyvaksyman Peruspalvelukuntayhtyma Selänteen
perussopimuksen 1$ §:n mukaan irtaimiston hankinta kuuluu
kuntayhtyrnalle.

Pyhajärven rontgeniä esitetään suoradigitalisoitavaksi uuden
terveyskeskuksen valmistuttua kesällä 2016. Investointimäararahan tarve on
72.000 euroa.

Effica 2. vaiheen edellyttamiin muutoksiin oh varattu vuodelle 2015
yhteensä 5 5.250 euroa. Investointi toteutui 22.809 euron suuruisena vuonna
2015 ja loppuosa investoinnista siirtyi vuonna 2016 toteutettavaksi.
Esitetaan investointimaärärahan tarkistamista Effica 2. vaiheen muutosten
vuoksi vuodelle 2016 yhteensa 32.450 euroa.

(Valmistetija hoitotyon jobtaja Tarja Vaitiniemi ja talous- ja henkilOstöjohtaja Seija
Karkkäineni)

Ehdotus: Kuntayhtyman johtaj a: Kuntayhtymahahlitus paättaa

1) muuttaa investointisuuimitelmaa vuodehle 2016 nun, että Pyhajarven
röntgen suoradigitalisoidaan uuden terveyskeskuksen valmistumisen
yhteydessa kesählä 2016

2) hyvaksya investointimäarärahan lisayksen yhteensa 104.450 euroa,
3) esittää muutoksen jäsenkuntien valtuustojen hyvaksyttavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.



PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA OTE POYTAKIRJASTA
SELANNE

Kuntayhtymha11itus 28 25.02.2016

Asianmukaisesti allekirj oltetusta j a tarkastetusta poytikirj asta kirj oitetun ot
teen oikeaksi todistaa:
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Seija Koirikivi
poytakirj anpitäj a

Jakelu Haapaj ärven kaupunki
Pyhajarven kaupunki
Reisjärven kunta



  KHALL 26.4.2016 Liite 2 § 46  

 
 
 
 
Reisjärven kunta on n. 2900 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla.  
Nyt kunnassa on haettavana  

 
  kunnanjohtajan virka. 
 
Reisjärven kunnanjohtaja hoitaa kuntalakiin ja muuhun lainsäädäntöön perustuvia kunnanjohtajan 
tehtäviä. Työn keskeisiä painopistealueita ovat kunnan taloudenpito, kuntaorganisaation 
johtaminen ja yhteistyösuhteet sidosryhmien kanssa. Elinkeinoelämän kehittäminen on osa 
kunnanjohtajan tehtävänkuvaa.  
 
Reisjärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanjohtajaksi voidaan valita henkilö, joka 
koulutuksensa tai käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella on katsottava tehtävään 
päteväksi.  
Arvostamme johtajakokemusta, elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tuntemusta, hyviä 
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, yhteiskuntasuhteita sekä rohkeutta ja taitoa toimia 
muutostilanteissa. 
 
Kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Virassa noudatetaan 
koeaikaa, jonka pituus on 6 kk. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät soveltuvin osin kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Hakuprosessissa voidaan käyttää 
ulkopuolista arvioijaa. Kunnanjohtajalle tehdään johtajasopimus. 
 
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. 
 
Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 31.5.2016 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Reisjärven 
kunta, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI. Kuoreen merkintä; kunnanjohtajan virka tai sähköisesti 
osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi. Hakemuksen liitteenä pyydämme toimittamaan kopiot 
tärkeimmistä opinto- ja työtodistuksista sekä ansioluettelon. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä 
niitä palauteta. 
 
Lisätietoja tehtävästä antavat 
-valtuuston puheenjohtaja Jyrki Halonen, puh 0400 509 643, jyrki.halonen@reisjarvi.fi 
-kunnanhallituksen puheenjohtaja Teuvo Nyman, puh 0400 247 029, teuvo.nyman@reisjarvi.fi 
-tekninen johtaja Matti Kiviniemi, puh 040 3008 250, matti.kiviniemi@reisjarvi.fi 
 

 

 

  



  KHALL 26.4.2016 Liite 3 § 47 

 
 
 
Reisjärven kunta on n. 2900 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla.  
Kunnassa on haettavana  

 
  teknisen johtajan virka. 
 
Tekninen johtaja toimii teknisen toimen vastuualueen esimiehenä ja on johtoryhmän jäsen. 
Tekninen johtaja johtaa, kehittää ja huolehtii vastuualueen tehtävien hoidon toteutumisesta sekä 
hoitaa tulosvastuullisesti vastuualueensa. Tehtäväalue sisältää teknisen hallinnon, 
maankäytönsuunnittelun, kunnan omistamat kiinteistöt, ravintohuollon, liikunta-alueet, 
liikenneväylät ja yleiset alueet, liiketoimintalaitokset (viemäri- ja kaukolämpölaitos) sekä 
tiejaoston. 
 
Tekninen johtaja yhdessä hallinnon kanssa kehittää, ohjaa, johtaa ja valvoo toimialansa palveluita 
sekä avustaa kunnan keskushallintoa ja elinkeinotoiminnan kehittämistä. Vastaa kunnan 
talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden investointien suunnittelusta ja käytännön 
toteuttamisesta sekä avustaa muita hallintokuntia tilahankkeiden hanke- ja yleissuunnittelussa. 
Yhdessä lautakunnan kanssa vastaa kaavoituksen käytännön toteutuksesta. 
 
Reisjärven kunnan hallintosäännön mukaan tekniseksi johtajaksi voidaan valita henkilö, jolla on 
teknillisen korkeakoulun tai yliopiston rakennusinsinööriosastolla suoritettu diplomi-insinöörin 
tutkinto sekä perehtyneisyys maa- tai talonrakentamisen tai vesihuoltotekniikkaan tai teknillisen 
opiston rakennusosastolla suoritettu insinöörin tutkinto sekä käytännön kokemusta maa- tai 
talonrakentamiseen tai vesihuoltoon liittyvissä tehtävissä. 
Virkaan valittavalta odotetaan johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, 
kehittämismyönteisiä toimintatapoja, käytännön kokemusta kaavoituksesta ja maankäytöstä, 
projektien läpiviemistä ja kunnallistekniikan rakentamisesta, julkisista hankinnoista sekä 
kunnallishallinnosta ja –taloudesta sekä muutosjohtajuutta. 
 
Tekninen johtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.9.2016 alkaen. Virassa 
noudatetaan koeaikaa, jonka pituus on 6 kk. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot TS:n mukaan. 
Hakuprosessissa voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista arvioijaa. 
 
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. 
 
Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 31.5.2016 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Reisjärven 
kunta, Reisjärventie 8, 85900 REISJÄRVI. Kuoreen merkintä; teknisen johtajan virka tai sähköisesti 
osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi. Hakemuksen liitteenä pyydämme toimittamaan kopiot 
tärkeimmistä opinto- ja työtodistuksista sekä ansioluettelon. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä 
niitä palauteta. 
 
Lisätietoja tehtävästä antavat 
-va. kunnanjohtaja Mauno Ranto, puh. 040 3008 200, mauno.ranto@reisjarvi.fi 
-tekninen johtaja Matti Kiviniemi puh. 040 3008 250, matti.kiviniemi@reisjarvi.fi 
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