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PPKY SELÄNTEEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS 
 
KHALL § 113 Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus esittää liitteen 1 

mukaisella päätöksellään 18.5.2017 § 75 jäsenkuntien 
valtuustojen hyväksyttäväksi investointimäärärahan li-
säämistä vuodelle 2017. 

 
Investointimäärärahan lisäyksellä katetaan PVK -koneen 
hankinta Haapajärvelle laboratorionäytteiden analysoin-
tia varten. Haapajärvellä analysoidaan Haapajärven ja 
Reisjärven laboratorionäytteet. Tarvittava investointi-
määräraha, jota ei ole huomioitu vuoden 2017 talousar-
viossa on 24.800 euroa (alv 0%). 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuusto hyväksyttä-

väksi, että Ppky Selänteen investointimäärärahaa lisä-
tään 24.800 euroa (alv 0%) vuodelle 2017 PVK -koneen 
hankintaan Haapajärvelle. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
  
KHALL § 114 Reisjärven kunnan toistaiseksi voimassa oleva sivistys-

johtaja-rehtorin virka on tullut avoimesti haettavaksi. 
Valtuusto päättää hallintosäännön 66 § mukaan johtoryh-
män jäsenen, kuten sivistysjohtaja- rehtorin valinnas-
ta. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on 
valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, jo-
hon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuiten-
kin haettavaksi kunnanhallitus, Hall.sääntö § 69. 

 
Virkaan valittavalta vaaditaan koulutuksen lainsäädän-
nössä määritelty rehtorin viran pätevyys ja sivistys-
toimen johtamiseen tarvittava riittävä hallinnollinen 
kokemus. Sivistysjohtaja-rehtori toimii sivistystoimen 
vastuualueen päällikkönä, kunnan johtoryhmän jäsenenä 
ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijänä. Si-
vistystoimen vastuualueeseen kuuluvat opetuspalvelut 
(esi- ja perusopetus sekä lukio), varhaiskasvatus. Va-
paa-aikatoimen lautakunnan alaisten palveluiden osalta 
(liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoimi,) si-
vistysjohtaja-rehtori toimii vapaa-aikalautakunnan pal-
velujohtajien esimiehenä.  
 
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan 
hakuaika tulee olla vähintään 14 vuorokautta siitä, kun 
ilmoitus on julkaistu kuntalain mukaisesti. Hakuilmoi-
tus julkaistaan Sanomalehti Kalevassa, Opettaja-
lehdessä, Kuntalehdessä, TE-hallinnon sivuilla ja kun-
nan omilla internet-sivuilla.  
 
Tehtävän palkkauksessa noudatetaan 80 % Ovtes pk-
rehtorin palkkausta ja 20 % Kvtes palkkausta. Virkaan 
valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava 
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Vi-
rassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaa ha-
keneista osalle tehdään soveltuvuusarvio. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200 
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa) 
 
Kja Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa si-

vistysjohtaja-rehtorin viran haettavaksi 11.8.2017 men-
nessä liitteenä 2 olevan hakuilmoitusluonnoksen mukai-
sesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista 
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydenti-
lastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohta-

ja Raija Potila antoi uuden ehdotuksen: 
 Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa toistaiseksi 

voimassa olevan sivistysjohtaja-rehtorin viran haetta-
vaksi 4.8.2017 mennessä liitteenä 2 olevan hakuilmoi-
tusluonnoksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen vi-
ran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkä-
rintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 
kuuden kuukauden koeaikaa. 

 
 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 

ehdotuksen. 
 

Merkitään, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan pu-
heenjohtaja Oili Kiviranta oli paikalla asiantuntijana 
asioiden nro 2-4 käsittelyn ja päätöksenteon ajan, klo 
18.20–19.30. 
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SIVISTYSTOIMEN VÄLIAIKAISTILAJÄRJESTELYT SYKSYLLE 1.8.2017 
  
KHALL § 115 Tekninen toimisto on selvittänyt kunnan alakoulujen ja 

varhaiskasvatuksen toimitilajärjestelyjä syksylle 2017. 
Kevään aikana on ilmennyt kuntotutkimuksen tarve Kala-
jan ja Leppälahden alakouluilla ja esiopetuksen tilois-
sa. Kunnan yläkoulu ja lukio aloittavat uudella Kisa-
tien koululla ja sen yhteydessä olevat väistötilaraken-
nukset jäävät käyttämättä. 

 
 Teknisen toimiston esityksen mukaisesti Leppälahden 

koulun vanha osa poistetaan käytöstä tutkimusten ajaksi 
ja Leppälahden alakoulun ja esikoulun käyttöön siirre-
tään väistötiloja. Kalajan alakoulun käyttö mahdollis-
tetaan 1.8.2017 ilmanpuhdistuslaitteiden avulla. Osa 
väistötilarakennuksista irtisanotaan. 

 
 Varhaiskasvatukselle varataan tiloja tilapäisrakennuk-

silla, jotka sijoitetaan Leppälahden koulun pihapii-
riin.  

 
 Lisätietoja: tekninen johtaja, kunnanjohtaja 
 
Kja Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy väistötilojen käytön-

teknisen toimiston esityksen mukaisesti ja valtuuttaa 
johtavat viranhaltijat toteuttamaan tarvittavat järjes-
telyt. Mikäli toimenpiteet edellyttävät talousarviomuu-
tosta, tuodaan lisämääräraha-asia kunnanhallituksen ja 
valtuuston käsittelyyn syksyllä. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 Merkitään, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan pu-
heenjohtaja Oili Kiviranta oli paikalla asiantuntijana 
asioiden nro 2-4 käsittelyn ja päätöksenteon ajan, klo 
18.20–19.30. 
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TEHTÄVÄJÄRJESTELYT PK REHTORIN VIRKAVAPAUDEN AIKANA 
 
KHALL § 116 Aila Luikku on irtisanoutunut Peruskoulujen rehtorin 

tehtävästä 7.6.2017 ja valtuusto on hyväksynyt irtisa-
noutumisen ja viranhoito päättyy 6.8.2017. Tehtävästään 
Aila Luikku on virkavapaalla 6.8.2017 saakka. Virka ju-
listetaan haettavaksi kesäkuussa 2017. 

 
Peruskoulujen rehtori on myös Reisjärven kunnan sivis-
tysjohtaja ja johtoryhmän jäsen, jolla hallintosäännös-
sä määritellyt vastuualueen esimiehen tehtävät. Kunnan-
johtaja on vastuualueen johtajan sijainen tämän ollessa 
estynyt hoitamasta tehtäväänsä ja päättää sijaisen 
palkkaamisesta hall.säännön 67-68 §:n mukaisesti varsi-
naisen viranhaltijan virkavapaan ajaksi, tässä tapauk-
sessa 6.8.2017 saakka. Avoimesta, määräaikaisesta pk-
rehtorin ja sivistysjohtajan tehtävien hoitamisesta 
päättää kunnanhallitus. 

 
Reisjärven kunnassa on meneillään uuden koulun rakenta-
misprojekti ja siihen liittyvät mittavat kalustohankin-
nat, lukukausien 2017-2018 opetussuunnitelman valmiste-
lu ja tarvittavat henkilöstön valinnat. Edellä maini-
tusta syystä, tehtävään tarvitaan sijainen virantäyttö-
prosessin ajaksi ja siihen saakka, kun vakinainen uusi 
rehtori-sivistysjohtaja ottaa viran vastaan. 

 
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja kunnanjohtaja 
ovat haastatelleet 22.6.2017 lehtori Jarmo Viljamäen ja 
rehtori Juhani Tillin pk-rehtorin ja sivistystoimen 
johtajan väliaikaisen viran hoitajaksi siihen saakka, 
kun virka on täytetty ja uusi sivistysjohtaja-rehtori 
on ottanut viran vastaan. 
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja on kut-
suttu kunnanhallituksen kokoukseen asiantuntijaksi. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200 

 
Kja Esitys: Reisjärven kunnanhallitus täyttää pk-rehtorin 

viran, johon kuuluvat sivistysjohtajan tehtävät ajalle 
7.8.2017 siihen saakka, kun uusi sivistysjohtaja-
rehtori on ottanut viran vastaan. 

 Esitys määräaikaiseen pk-rehtorin ja sivistysjohtajan 
virkaan valittavasta annetaan kokouksessa keskustelun 
jälkeen. 
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TEHTÄVÄJÄRJESTELYT PK REHTORIN VIRKAVAPAUDEN AIKANA (jatkoa) 
 
 Päätös: Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja Raija Potila 

teki tarkennetun ehdotuksen: 
1. Kunnanhallitus valitsee Juhani Tillin määrä-

/väliaikaiseen pk-rehtorin ja sivistysjohtajan vir-
kaan 7.8.2017 alkaen siihen saakka kunnes uusi sivis-
tysjohtaja-rehtori on ottanut viran vastaan.  

2. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottele-
maan Juhani Tillin palkkauksen. 

3. Kunnanhallitus toteaa, että pk-rehtorin virkavapaan 
ajalle, 6.8.2017 saakka, Juhani Tilli palkataan kun-
nanjohtajan päätöksellä tuntipalkkaisena hoitamaan 
vs. pk-rehtorin virkaa.  

 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan 
ehdotuksen. 
 
Merkitään, että puheenjohtaja Jouni Tilli poistui es-
teellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi ja että puheenjohtajan toimi 1. va-
rapuheenjohtaja Antti Vedenpää. 
 
Merkitään, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheen-
johtaja Oili Kiviranta oli paikalla asiantuntijana asi-
oiden nro 2-4 käsittelyn ja päätöksenteon ajan, klo 
18.20–19.30. 
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VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA MUUTOS KIINTEISTÖ OY REISJÄRVEN SUUNTA 
 
KHALL § 117 Reisjärven kunta on tehnyt määräaikaisen vuokrasopimuk-

sen Kiinteistö Oy Reisjärven Suunta nimisen yhtiön 
kanssa eläinlääkärin vastaanottotiloista 11.8.2008. 
Eläinlääkintätoiminta on siirtymässä perustettavien 
maakuntien toiminnaksi 1.1.2019. Eläinlääkintätehtävis-
tä Reisjärven kunnan alueella vastaa Peruspalvelu ky 
Selänne ja sen ympäristöjohtaja/ ympäristölautakunta. 
Kuntayhtymästä on esitetty, että kunta irtisanoo nykyi-
sen eläinlääkinnän tiloja koskevan vuokrasopimuksen. 
Sopimus on irtisanottava 30.6.2017 mennessä, jotta se 
päättyisi 31.12.2017. Lisäksi kuntayhtymä on esittänyt, 
että kunta neuvottelee yrittäjän kanssa vuokrasopimuk-
sen toistaiseksi voimassa olevana ja 3 kk irtisanomis-
ajalla. Kunnanjohtaja on neuvotellut yrittäjän kanssa 
vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja vuokrasopimuksen 
tarkistamisesta. Neuvottelun perusteella vuokra säilyy 
vuoden 2017 tasossa ja sopimuksen irtisanomisajaksi tu-
lee 3 kk sekä vuokralaiselle että vuokranantajalle.  

  
Liite 3: uusi vuokrasopimusluonnos  
 
Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200 

 
Kja Esitys: Kunnanhallitus päättää irtisanoa Kiinteistö Oy 

Reisjärven Suunnan ja kunnan välisen eläinlääkintätilo-
jen vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2017 ja hyväksyy 
tehtäväksi uuden vuokrasopimuksen 1.1.2018 alkaen em. 
yhtiön kanssa liitteenä 3 olevan vuokrasopimusluonnok-
sen ehtojen mukaisesti. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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REISJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO STM:LLE MAATALOUDEN LOMITUSJÄRJESTELMIEN TOI-
MEENPANON UUDISTUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTISTA JA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOK-
SESTA LOMITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUSTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 
 
KHALL § 118 Maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudis-

tamistyöryhmän loppuraportti on valmistunut. Raportti 
sisältää työryhmän tehtävänannon mukaisesti myös hal-
lituksen esitysluonnoksen lomitusjärjestelmien uudis-
tusta koskevaksi lainsäädännöksi. 

 
Työryhmän tavoitteena on ollut arvioida maatalous-
yrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien lomi-
tusjärjestelmien toimeenpanon siirrosta maakunnille 
aiheutuvat uudistamistarpeet lomitusjärjestelmään. 
Lisäksi työryhmän tuli eduskunnan vastauksen mukai-
sesti (EV 108/2015 vp - HE 112/2015) tarkastella: a) 
yrittäjän tarpeiden ja lomittajan työajan yhteenso-
vittamista siten, että lomittajan työn osa-
aikaisuutta pystytään vähentämään, b) varallaolon 
maksullisuuden vaikutuksia lomituspalveluiden käyt-
töön ja käytänteisiin sekä siihen liittyviä muutos-
tarpeita sekä c) tuetun maksullisen lomituksen enim-
mäistuntimäärän riittävyyttä ja rajauksen vaikutuk-
sia maatalousyrittäjien jaksamiseen sekä tuntimääri-
en muutostarpeita. 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Reisjärven kun-
taa lomituspalvelujen paikallisyksikön hallinnointi-
kuntana antamaan lausuntonsa hallituksen esitysluon-
noksesta lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi 
lainsäädännöksi. Hallituksen esitysluonnos sisältää 
muun muassa ehdotukset laiksi maatalousyrittäjän lo-
mituspalveluista, laiksi turkistuottajan lomituspal-
veluista sekä laiksi poronhoitajan sijaisavusta. 

 
Lausunnot on toimitettava 3.7.2017 klo 16.15 mennessä 
osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Lausunnot pyydetään lä-
hettämään myös word-tiedostona. Pyydämme teitä viit-
taamaan lausunnossanne hankenumeroon STM 044:00/2016. 
 

Kja Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan 
lausuntoluonnoksen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  

mailto:kirjaamo@stm.fi
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA 
 
KHALL § 119 Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanhallitus  
  nimeää muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnä-

olo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Kunnanhal-
lituksen edustajaa ei nimetä keskusvaalilautakuntaan, 
vaalilautakuntiin eikä tarkastuslautakuntaan.  

 
  Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallituksen puheen-

johtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoike-
us muun toimielimen kokouksessa. 

 
  Kunnanhallituksen valitsema teknisen lautakunnan kun-

nanhallituksen edustaja on myös kunnanhallituksen edus-
tajana tiejaostossa.  

 
  Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajansa lautakun-

tiin kunnanhallituksen toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019. 
 
  Päätös: Kunnanhallitus valitsi edustajansa lautakuntiin 

toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019 seuraavasti: 
 

Lautakunta Edustaja 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta Sari Huuskonen 
Tekninen lautakunta Antti Vedenpää 
Vapaa-aikalautakunta Katri Parkkila 
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TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI REISJÄRVEN KUNNASSA 
  
KHALL § 120 Reisjärven kunnan työntekijöiden palkkausperusteita 

koskeva tehtävän vaativuuden arviointi on toteutettu 
2000-luvun alkupuolella. Tämän jälkeen, osa henkilös-
töstä ehtinyt vaihtua, osalla vaativuustekijöiden arvi-
ointi ei vastaa tehtävää ja palkkauseroja on ilmennyt 
vastaavaa tehtävää tekevien välillä. Osa henkilöstöstä 
on pyytänyt palkkauksen oikeellisuuden tarkistusta. 
Viimeisimpänä lomitustoimen hallinto on nostanut esille 
tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisen tarpeen, kun 
verrataan lomituspalvelujen paikallisyksiköiden palkka-
usta koko maassa. Kunnanhallituksen käsittelyssä on ol-
lut joulukuussa palkantarkistusesityksiä, jotka ovat 
jääneet pöydälle. 

Tehtävien vaativuuden arviointi perustuu tehtävänkuva-
ukseen. Se kuvaa tehtävän tarkoitusta, olennaista si-
sältöä ja keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia. Tehtävänku-
vaukset laaditaan yhdessä työnantajan edustajan ja ao. 
viranhaltijan/työntekijän kanssa ja mallitehtävien 
osalta ammattiyhdistyksen edustajan kanssa. Tehtävänku-
vausten on oltava yhteismitallisia, jotta objektiivinen 
arviointi on mahdollista. Reisjärven kunnassa on tarve 
tarkistaa ja kirjata henkilöstön toimenkuvat, jotta 
henkilöstön koulutustarpeet ja osaamistaso voidaan so-
vittaa kunnanvaltuuston hyväksymien henkilöstö- ja kou-
lutussuunnitelman mukaisesti. 

Yleiset vaativuustekijöitä on tarkasteltava kunnalli-
sessa virka- ja työehtosopimuksessa kuvatun (KVTES) mu-
kaisesti seuraavaa: 
1. Työn edellyttämä osaaminen tiedot (lähinnä koulu-

tusvaatimus) taidot (lähinnä työkokemuksella) tai 
muutoin hankittu osaaminen harkinta (itsenäinen 
harkinnan taso)  

2. Työn vaikutukset ja vastuu laajuus ja pysyvyys joh-
taminen ja vaikutukset toimintaedellytyksiin  

3. Työn edellyttämät yhteistyötaidot vuorovaikutustai-
dot ihmissuhdetaidot  

4. Työolosuhteet  

 Reisjärven kunnan henkilöstön TVA:n tarkistus toteute-
taan koko henkilöstön osalta KVTES, TS ja TTES sopimus-
ten alaisten työntekijöiden kattavasti kaikilla osas-
toilla ja toimialoilla. OVTES:n alaisten TVA toteute-
taan erillisessä prosessissa.  
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TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI REISJÄRVEN KUNNASSA (jatkoa) 
 

Työn vaativuuden ja tehtävänkuvien päivittämistä varten 
asetetaan työryhmä, johon valitaan jäsenet johtavista 
viranhaltijoista, henkilöstön edustajista ja kunnanhal-
lituksesta. Työryhmä opastaa tva:n toteuttamisessa ja 
esimiesten tukena, koostaa yhteenvedon kokonaisarvioin-
nin pohjalta ja tuo esityksen kunnanhallitukselle siltä 
osin kun tva arvioinnin kautta on tarvetta tehtäväkoh-
taisten palkkojen tarkistukseen. Prosessi aloitetaan 
alkusyksystä. 

Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Reisjärven kunnan teh-

täväkohtaisen vaativuuden arvioinnin toteutuksen ja va-
litsee arvioinnin toteutusta varten työryhmän, johon 
kuuluvat kunnanjohtaja, tekninen johtaja, lomatoimen 
edustaja, 1 henkilöstön edustajan ja hänen varaedusta-
jansa sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja. 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SALAINEN, JULKL 24 § KOHTA 25 
 
 
Säilytetään toisaalla 
 
 
 
Päivi Rossi 
Hallintosihteeri 
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 122  
 Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätök-

set: 
 Henkilöstöpäätökset: § 7 
 Poissaolopäätökset: § 51-55 
  
 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhalti-

japäätökset: 
 Asuntojen vuokraukset: § 15 
 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viran-

haltijapäätökset: 
- § 33 

 
  
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SALAINEN, JULKL 24 § KOHTA 20 
 
 
Säilytetään toisaalla 
 
 
 
Päivi Rossi 
Hallintosihteeri 
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RAKENTAMISPALVELUN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO 
 
KHALL § 124 Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä palve-

lun myyjä. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoit-
taa sitä, että palvelun myynnistä verovelvollinen on 
ostaja.    
 
Suomessa rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvolli-
suutta on sovellettava aina kun molemmat seuraavista 
edellytyksistä täyttyvät: 
1. Palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokraus-

ta rakentamispalvelua varten. 
2. Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan 

muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai 
vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten. Ostaja 
voi olla myös niin sanottu välimies eli elinkeinon-
harjoittaja, joka myy edelleen kyseisen palvelun 
edellä määritellylle elinkeinonharjoittajalle. 

 
Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan Suo-
messa myytävään rakentamispalveluun tai työvoiman vuok-
raukseen rakentamispalvelua varten, jos ostaja on elin-
keinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin sa-
tunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoi-
maa rakentamispalvelua varten.  
Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden 
myyntiin eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishen-
kilölle. 
 
Reisjärven kunta ei ole ollut käännetyn arvonlisäveron 
piirissä. Tämä on tarkoittanut mm. sitä, että kunta ei 
myöskään ole voinut myydä rakentamispalveluita esim. 
omistamilleen yhtiöille.  
Kunnan on tarkoituksen mukaista siirtyä käännetyn arvo-
lisäverovelvollisuuden piiriin. Reisjärven kunnalle ra-
kentamispalveluja myyville yrityksille tämä tarkoittaa 
sitä, että yritys ei maksa arvonlisäveroa, vaan Reis-
järven kunta.  
 
Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Reisjärven kunta 

on arvonlisäverolain 8 C §:n (686/2010) 1 momentissa 
tarkoitettu rakentamispalveluja harjoittava toimija ja 
Reisjärven kuntaan sovelletaan rakentamispalvelujen 
käännettyä verovelvollisuutta 1.8.2017 alkaen.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMIEN HYVÄKSYMISEN DELEGOINTI 
 
KHALL § 125 Kunnanjohtaja Raija Potilalla on kuntajohtajasopimus, 

mutta ko. sopimuksesta ei ole mainintaa vuosilomien hy-
väksymisestä. Vuosilomien hyväksymiset ovat olleet kun-
nanhallituksen käsittelyssä. Asioiden sujuvan käsitte-
lyn kannalta olisi tarkoituksen mukaista delegoida kun-
nanjohtaja vuosilomien hyväksyminen kunnanhallituksen 
puheenjohtajalle. 

 
Päätös: Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhalli-
tus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä 
asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viran-
haltijan esitystä.  
 
Kunnanhallitus yksimielisesti valtuutti kunnanhallituk-
sen puheenjohtajan hyväksymään kunnanjohtajan vuosilo-
mat.  
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              REISJÄRVEN KUNTA 

 
 
 
Tule mukaan kehittämään elinvoimaista sivistyspitäjää! Reisjärvi, vahvasti elämässä mukana, 

maatalouden, yrittäjyyden ja n. 2850 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalta hakee joukkoonsa: 

 

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIA  
 

Sivistysjohtaja-rehtori johtaa kunnan sivistystointa, toimii perusopetuksen rehtorina ja kunnan 

kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijänä. Reisjärven opetustoimeen kuuluvat lukio, yläkoulu 

ja 3 alakoulua, oppilaita on noin 400. Kuntaan valmistunut 2017 uusi yläaste-lukio, jossa on upeat 

puitteet ja osaava henkilökunta. Varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa noin 100 lasta.  

Vapaa-aikatoimella on oma lautakunta, joka vastaa kunnan kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja 

liikuntatoimesta. Sivistysjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen, kunnanjohtajan alainen ja oman 

toimialansa päällikkö. 

 

Viran kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun  

asetuksen 1998/986 mukaan ja sivistystoimen johtamiseen tarvittava riittävä hallinnollinen 

kokemus.  Odotamme sivistystoimen toimialan hyvää tuntemusta, vahvaa talousosaamista ja 

kokemusta johtamisesta. Arvostamme lisäksi innostavaa, strategista johtamisotetta sekä hyviä 

yhteistyö-ja vuorovaikutustaitoja.  

 

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, ansioluettelo sekä pedagoginen ja 

johtamisportfolio (enintään 3 sivua), josta käy ilmi hakijan opetusfilosofia sekä kuvaus johtamiseen 

ja hallintoon liittyvästä osaamisesta. 

 

Sivistysjohtaja-rehtori valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Viran palkkaus 

määräytyy perusopetuksen rehtorin 80 % (OVTES) ja KVTES:n 20 % mukaan, hakija voi myös esittää 

oman palkkatoivomuksensa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava 

hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 

selvittämisesti annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kuuden 

kuukauden koeaikaa. 

 

Hakemukset toimitetaan perjantaihin 4.8.2017 klo 15.00 mennessä kunnanvaltuustolle  

osoitteella Reisjärven kunnanhallitus, Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI 

tai sähköpostilla osoitteeseen reisjarvi@reisjarvi.fi. 

 

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Raija Potila, 040 3008200,  

kunnanhallituksen pj. Jouni Tilli 040 5906526 ja  

kasvatus- ja koulutuslautakunnan pj. Oili Kiviranta 050 4118793. 

 
 
Reisjärven kunnanhallitus  27.6.2017 
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Sosiaali- ja terveysministeriö  27.6.2017 
kirjaamo@stm.fi 
 
 
 

Viite: Lausuntopyyntö  STM 044:00/2016  

LAUSUNTO MAATALOUSLOMITUKSEN UUDISTAMISRYHMÄN LOPPURAPORTISTA 
JA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LOMITUSJÄRJESTELMIEN 
UUDISTAMISTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 

Reisjärven kunnanhallitus on ottanut kantaa maatalouslomituksen 
uudistustyöryhmän raporttiin ja hallituksen esitykseen lomitusjärjestelmää 
koskevaksi lainsäädännöksi. Reisjärven kunta toimii Haapajärven ja 
Pyhäjärven kaupunkien sekä Kärsämäen ja Reisjärven kuntien 
maatalouslomituksen paikallisyksikkönä. Lausunto on laadittu tämän yksikön 
kanssa yhteistyönä. 

Ensimmäisenä huomiona todetaan, että työryhmän aikaansaama raportti ja 
hallituksen lakiluonnosesitys lomituksen erityislainsäädännöksi, kannustaa 
yrittäjiä siirtymään 2019 alkaen maakunnan järjestämästä lomituksesta itse 
järjestettyyn lomitukseen. Mikäli lakiesitys etenee, korkeampi korvaus itse 
järjestettyyn lomitukseen, vuosiloman tuntisaldo ja lisävapaan subjektiivinen 
oikeus, muuttavat itse järjestetyn lomituksen vaihtoehdon suositummaksi kuin 
maakunnan järjestämän lomituksen. Haittana on se, että maakunnan 
järjestämän lomituksen vähenevät resurssit eivät ole käytettävissä äkillisten 
vuosiloma- ja varsinkin sijaisaputarpeiden järjestämiseen, kun lomitusvolyymi 
supistuu.  

Lakiesityksessä esitetty vuosilomahakemuksen yhteydessä esitettävä 
palvelun tarjoajan valinta, eli valinta maakunnallisen ja itse järjestetyn 
lomituksen välillä, tuo ongelmia työvoiman tarpeen arviointiin. Nykyinen malli 
lomituksen järjestämistavan valinnasta puoli vuotta ennen lomavuoden alkua 
on parempi vaihtoehto, koska Maakunta joutuu mahdottoman tehtävän eteen 
työntekijöiden riittävyyden tai saatavuuden kohdistuksessa.  Itse järjestetyn 
lomituksen suurempi suosio vie ammattitaitoisia lomittajia pois maakunnallisen 
lomituksen piiristä tilatyöntekijöiksi ja ammatinharjoittajiksi, mikä heikentää 
maakunnallisen lomituksen palvelun laatua. 
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Kysymystä herättää myös se, miksi subjektiivista lisävapaaoikeutta ei ole 
maakunnan järjestämässä lomituksessa? Subjektiivinen lisävapaaoikeus on 
tarjottava molemmissa vaihtoehdoissa tilojen tasapuolisuuden perusteella. 
Maakunnallisen lomituksen valinneita ei voi saattaa huonompaan asemaan 
kuin itse järjestetyn lomituksen valinneita. 

Vuosilomapäivien lisäys ja esitys lisävapaasta 200 tuntiin on tarpeellinen 
uudistus toimintaan. Lisävapaan suurempi määrä verrattuna nykyiseen tuetun 
maksullisen 120 tuntiin, antaa maatalousyrittäjälle enemmän mahdollisuuksia 
vapautua karjataloustöistä esimerkiksi koulutukseen, luottamustoimiin tai 
muiden ajankohtaisten asioiden hoitamiseen. Maksualennukset 
lomitusmaksuihin lisäävät lomituspalvelujen käyttöä ja yhtenäiset hinnat tuovat 
selkeyttä kaikille osapuolille. Vuosilomaan pitäisi vuonna 2019 sisältyä 4 
sunnuntaiksi luettavaa päivää. 

Tilakohtaiseen lomaoikeuteen siirtyminen ei tuo muutoksia suurimmalla osalla 
Reisjärven alueen tiloilla: yhden yrittäjän tiloja on 87 kpl ja kahden yrittäjän 
tiloista suuri osa käyttää lomansa tälläkin hetkellä yhtä aikaa. Lomat 
hoidetaan, joko yhden tai kahden lomittajan voimin. Useamman sukupolven 
yrityksiä ja useamman perheen yrityksiä/maatalousyhtymiä lakiluonnoksen 
tilakohtaiseen lomaoikeuteen siirtymisesitys kohtelee epäoikeudenmukaisesti. 
Vaihtoehtoina voisi olla tila-, talous- tai henkilökohtainen lomaoikeus eri 
vuosilomapäivämäärillä: tilakohtaisessa lomituksessa enemmän.  

Lakiesityksessä kaavailtu eläinyksiköihin pohjautuva työajan mitoitus ei vastaa 
työhön menevää aikaa. LIITE. Lypsykarjoja lukuun ottamatta mitoitus tuo 
lasketuissa esimerkeissä jopa 2,5 kertaisen työajan toteutuneisiin työaikoihin. 
Esimerkiksi, jos erittäin koneellistettu lihakarjatila siirtyy itse järjestettyyn 
tuntipohjaiseen vuosilomankäyttöön esitetyllä mitoituksella, tila käyttää 
vuosilomaa kolme kuukautta nykyisen toteutuneen työajan käytöllä. Tasa-
arvoisuus toisiin tiloihin verrattuna on kaukana, jos jokin tila saa itse 
järjestetyn lomituksen kautta lähes kolminkertaisen loma-ajan verrattuna 
tilaan, jonka laskennallinen/kaavamainen työaika ei riitä. Toinen esimerkki: 
lypsykarja tila, yksi yrittäjä, kaksi työntekijää 192 ky -> 18 h 38 min 
laskennallinen työaika vuosilomatunneiksi. Nykyinen hyvin pitkälle toteumiin 
pohjautuva ja työnjohtajien selvittämä työaika tuo kaavamaista laskentatapaa 
oikeudenmukaisemman mitoituksen työajaksi. Miksi itse järjestettyyn 
vuosilomitukseen tulisi tuntisaldo? Vuosiloman tuntisaldo eriarvoistaa yrityksiä 
entisestään maakunnallisen lomituksen ja itse järjestetyn lomituksen välillä 
valintaa mietittäessä. Mikäli tilakohtainen vuosiloma toteutuu, 3-18 tunnin 
vuosiloma/pv on lähes kaikilla tiloilla perusteltu.  
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Lomittajien eläköityminen tuo kustannuksia työnantajalle pitkien työvuosien 
jälkeen. Nykyisen mallin mukaan paikallisyksikön kunnat ovat voineet 
vyöryttää aikaisempien lomitusyksiköiden eläkemenoperusteisia ja 
varhaiseläkemenoperusteisia maksuja isäntäkunnalle. Isäntäkunta on saanut 
omiin ja vyörytettyihin eläkemaksuihin valtionkorvauksen. Lomituspalveluja 
ennen maakuntaa hoitaneiden kuntien on saatava vyörytettyä lomittajien 
eläkemaksut vuoden 2019 jälkeenkin, joko tulevan maakunnan tai suoraan 
valtion korvattaviksi. Tämä epäkohta on ehdottomasti korjattava 
lakiluonnosvaiheessa. Tuotantoeläinvaltaisen Reisjärven kunnan 
henkilöstöstä lomittajien määrä on yli ½ koko henkilöstömäärästä. Kunnalle 
jää liian suuri kustannus eläkemaksuista. Pääosa lomittajista on siirtynyt 
kunnan palvelukseen naapurikunnista ja ovat tehneet työnsä pääosin omien 
kuntiensa maatiloille, kun lomituksen paikallisyksikkö on perustettu. 

Esitetty laki ei tuo parannusta lomittajien työajan täysaikaistamiseen, mikäli 
maksetaan palkka tehdystä työstä eikä tekemättömästä. Jos tavoitteena on 
mitoittaa työaikaa todellisuudesta poikkeavasti ja siirtää mielenkiintoa itse 
järjestetyn suuntaan laki on asiansa ajava. 

 

Reisjärven kunnanhallitus 

 

Raija Potila   Urpo Åvist 
kunnanjohtaja  lomatoimenjohtaja 
 
 
 

LIITE Esimerkkilaskelma kotieläinyksikköpohjaisesta laskelmasta 
 



  
 

 

 

LIITE 1 

Esimerkkilaskelmia kotieläinyksikköpohjaisesta laskelmasta: 

   KY nyt   KY   Työaika nyt   Työaika laki- 
   lakiesityksen mukaan   esityksen mukaan 

lammastila     64 97  4,00 14,67 

mullipihatto     72 58  6,00 12,87 

Robottipihatto 187 182  21,70 18,00 

parsinavetta     18 18  7,75 7,53 

yhd.sikala     58 53  9,42 12,26 

lihasikala     120 90  7,50 14,38 

pihatto     111 108  15,60 15,25 

robottipihatto     93 91  14,10 14,42 

kanala     28 28  4,67 8,87 
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