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VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ 1.6.2017 ALKAEN
KHALL § 94
Va. kja

Uusi kuntalaki (410/2015)astui osittain voimaan
1.5.2015. Kaikilta osin uuden kuntalain säännökset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa
1.6.2017. Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017 siten, että varsinainen vaalipäivä on sunnuntai
9.4.2017.
Kuntavaaleja ja valtuuston toimikautta koskeva kuntalain 15.1 § kuuluu seuraavasti:
”Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan
kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuuston
toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.”
Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä
päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti:
Asukasluku
Valtuutettuja vähintään
13
enintään 5 000
5 001—20 000

27

20 001—50 000

43

50 001—100 000

51

100 001—250 000

59

250 001—500 000

67

yli 500 000

79

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä, mikä Reisjärven kunnan kohdalla tarkoittaisi
valtuutettujen määrän merkittävää vähenemistä nykyisestä 21 valtuutetusta.
Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä on ilmoitettava oikeusministeriölle vuoden 2016
loppuun mennessä.
Kuntalain 16 §:ssä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän
vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä olevien tietojen
mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ 1.6.2017 ALKAEN (jatkoa)
Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus tekee valtuustolle esityksen
vuonna 2017 valittavan valtuuston valtuutettujen lukumäärästä.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa,
että valtuusto päättää vuonna 2017 valittavan valtuuston valtuutettujen lukumääräksi 17.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT
KHALL § 95
Hallintosiht.

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen
suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä
muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n nojalla.
Rakennusvalvonnan tehtävien siirryttyä Ppky Selänteeseen 1.1.2010 lukien, Reisjärven kunnassa ei ole ollut
vahvistettua taksaa rakentamisen poikkeamisen viranomaistehtävistä.
Liitteenä 1 luonnos Reisjärven kunnan viranomaistehtävistä suoritettavista maksuista.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto vahvistaa viranomaistehtävistä suoritettavat maksut liitteen 1 mukaisesti. Maksutaksat tulevat voimaan
1.10.2016.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIO
KHALL § 96
Va. kja

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen talousseminaarissa
18.5.2016 käsiteltiin kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion valmistelutilannetta. Lisäksi kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, talous- ja henkilöstöjohtaja Seija
Kärkkäinen sekä terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski esittelivät vuoden 2017 talousarvion valmistelutilannetta valtuuston kokouksessa 21.6.2016 sekä ppky
Selänteen taloustyöryhmässä 1.8.2016.
Ppky Selänteen Reisjärven palveluiden talousarvioraami
vuodelle 2017 on seuraava:
Hallinto
Palvelulinjat

329 017 €
11 138 319 €
Yhteensä

11 467 336 €

Vuoden 2016 ppky Selänteen talousarvio Reisjärven osalta on 11 554 833 €. Verrattaessa lukua vuoden 2017 talousarvioraamiin tulee ottaa huomioon toimeentulotuen
siirto KELA:lle vuoden 2017 alusta. Lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuutta ei enää vuonna 2017 laskuteta ppky
Selänteen kautta. Nämä muutokset huomioituna vuoden
2016 talousarvion vertailukelpoinen luku on 11 415 680
€. Lisäystä talousarvioraamissa verrattuna vuoden 2016
talousarvioon on 51 656 €, joka tarkoittaa 0,45 % nousua.
Ppky Selänteen Reisjärven menot ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna 54,61 % ajalla 1.1.–30.6.2016.
Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Ppky Selänteen talousarvioraamin vuodelle 2017.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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JOHANNES JA MARJATTA MATTILAN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS
KHALL § 97
Hallintosiht.

Johannes ja Marjatta Mattila hakevat liitteen 2
mukaisesti poikkeamislupaa autotalli/varastorakennuksen
rakentamiseen Reisjärven kunnan Vasikkoniemen asemakaava-aleelle omistamalleen tilalle 691-403-10-163. Rakentaminen edellyttää poikkeamislupakäsittelyä, koska rakennuspaikka sijaitsee asemakaavaan merkityllä puistoalueella.
Hakijat omistavat asemakaavan mukaisesta n. 4000m2
puistoalueesta n. 500 m2. Tällä osalla puistosta ei ole
yleisen virkistyskäytön kannalta merkitystä, eikä kunnalla ole tarvetta lunastaa puistoalueeksi merkittyä
maa-aluetta rakennettavaksi puistoksi. Koska hakemus
koskee olemassa olevaan rakennuspaikkaan liittyvää täydentävää rakentamista, toimenpiteen ja kaavanmuutostarpeen voidaan katsoa olevan vähäinen.
Tekninen johtaja Matti Kiviniemen lausunto liitteenä 3.
Lausunnossa Kiviniemi toteaa, että hakijat omistavat
asemakaavan mukaisesta n. 4000 m2:n puistoalueesta n.
500 m2, eikä tällä osalla puistosta ole yleisen virkistyskäytön kannalta merkitystä ja että kunnalla ei ole
tarvetta lunastaa puistoalueeksi merkittyä maa-aluetta
rakennettavaksi puistoksi. Tekninen johtaja Matti Kiviniemi puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä hakemuksen
mukaisesti.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Johannes ja Marjatta
Mattilan poikkeamisluvan autotalli/varastorakennuksen
rakentamiseen hakemuksen mukaisesti tilalle 691-403-10163. Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta luvan antopäivästä lukien.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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STEEL-PRISMA-METALLIT OY:N HAKEMUS LIITTYMISMAKSUJEN ALENTAMISEEN
KHALL § 98
Va. kja

Steel-Prisma-Metallit Oy hakee 1.6.2016 lähetetyllä
kirjeellä 50 %:n alennusta viemärilaitoksen liittymismaksuun ja kaukolämpölaitoksen lisälämmöntoimitussopimuksen liittymismaksuun teollisuustilan laajennuksen
osalta.
Reisjärven vuosien 2015-2024 elinkeinostrategiaan kirjattujen toimintalinjausten mukaan kunta voi tukea uutta yritysrakentamista antamalla alennuksia kunnallisteknisistä liittymismaksuista.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Steel-PrismaMetallit Oy:lle 50 %:n alennuksen viemärilaitoksen ja
kaukolämpölaitoksen liittymismaksuihin teollisuustilan
laajennuksen osalta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN
KHALL § 99
Lomituspalv.pääll.

Maatalouslomittaja Eija Haapapuro on irtisanoutunut
toimestaan 23.6.2016 saapuneella kirjeellä siten, että
työsuhde päättyy 27.7.2016.
Eija Haapapuron työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta, joten irtisanomisaika on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5
§ 2 mom.).
Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Eija Haapapuron työsuhteen maatalouslomittajan toimessa päättyvän 27.7.2016.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN
KHALL § 100
Lomituspalv.pääll.

Maatalouslomittaja Väinö Wassholm on irtisanoutunut
toimestaan 15.6.2016 saapuneella kirjeellä siten, että
työsuhde päättyy 31.8.2016 vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Väinö Wassholmin työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta, joten irtisanomisaika on yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5
§ 2 mom.).
Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa Väinö Wassholmin työsuhteen maatalouslomittajan toimessa päättyvän 31.8.2016.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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SALAINEN,

JULKL 24 § 25 mom.

KHALL 9.8.2016 § 101

Säilytetään toisaalla.

Päivi Rossi
hallintosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KUNTALAIN MUUTTAMISESTA
KHALL § 102
Va. kja

Valtiovarainministeriö valmistelee hallituksen esitystä
laiksi kuntalain muuttamisesta. 9.6.2016 lausunnolle
lähtenyt esitysluonnos sisältää lain, jossa säädettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa
olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä.
Lakiesitysluonnoksessa säädetään myös tarkemmin kunnan
velvollisuudesta pidättää luottamushenkilö luottamustoimestaan sekä hallinnon järjestämisestä poikkeustilanteissa. Esityksen mukaan valtiovarainministeriöllä
olisi jatkossa oikeus asettaa henkilö tai ryhmä selvittämään, mihin toimenpiteisiin kunnan tulisi ryhtyä hallinnon poikkeuksellisten vaikeuksien selvittämiseksi.
Ministeriö voisi viime kädessä määrätä kunnan muuttamaan ilmeisen lainvastaisia päätöksiään tai toimintatapojaan lain vaatimukset täyttäviksi.
Lakiesitysluonnoksessa kunnalle tulee säädetyin edellytyksin velvollisuus luottamushenkilön pidättämiseen
luottamustoimesta. Valtiovarainministeriöllä olisi oikeus tehdyn selvityksen jälkeen pidättää kunnan luottamushenkilö luottamustehtävistään, jos kunta ei ole päätöstä tehnyt.
Lausuntoa pyydetään 6.9.2016 mennessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta lukien.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asiassa liitteen
4 mukaisen lausunnon
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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YHTEISTOIMINTAELIMEN JÄRJESTÄYTYMINEN
KHALL § 103
Va. kja

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007,ns. yt-laki) on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämiselle kunnissa.
Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat
1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä,
2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita,
jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta
3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasaarvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia
4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai
irtisanomista.
Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti
aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia,
lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.
Yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja
sen palveluksessa oleva henkilöstö. Henkilöstön edustajia ovat luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu
henkilöstön edustaja. Kuntasektorilla on ollut yleisesti
käytäntönä, että yhteistoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta on käytännössä yhdistetty siten, että niillä
on yhteinen yhteistoimintaelin. Tämä on mahdollista
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) nojalla. Em. lain 23
§:n 3 momentin mukaan työnantaja ja työsuojeluvaltuutettu tai henkilöstön valtuuttama henkilö voivat sopia
yhteistoiminnan järjestämisestä työpaikan olosuhteisiin
soveltuvalla tavalla, joka turvaa työntekijöille vähintään lain 5 luvussa säädettyjen osallistumismahdollisuuksien tasoiset mahdollisuudet osallistua yhteistoiminnassa työsuojelua koskevien asioiden käsittelyyn.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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YHTEISTOIMINTAELIMEN JÄRJESTÄYTYMINEN (jatkoa)
Reisjärven nykyisessä työsuojelutoimikunnassa jäseninä
ovat työsuojelupäällikkö sekä työsuojeluvaltuutetut.
Työsuojelutoimikunta ei kuitenkaan ole käsitellyt
yt-lain mukaisia asioita.
Kunnassa on tullut ajankohtaiseksi laatia tai päivittää
useita suunnitelmia ja ohjelmia, jotka on käsiteltävä
yhteistoimintamenettelyssä.
Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää:
1)että työsuojelutoimikunta toimii Reisjärven kunnan
yhteistoimintaelimenä,
2)nimetä työnantajan edustajat yhteistoimintaelimeen,
ja
3)pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään edustajansa yhteistoimintaelimeen.
Päätös: Kunnanhallitus yksimielisesti
1) päätti, että työsuojelutoimikunta toimii Reisjärven
kunnan yhteistoimintaelimenä,
2) nimesi työnantajan edustajiksi yhteistoimintaelimeen
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan
3) päätti pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään edustajansa yhteistoimintaelimeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN
KHALL § 104
Va. kja

Työsuojelun valvonnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 28 §:n mukaan työnantajan on
nimettävä edustajansa (työsuojelupäällikkö) työsuojelun
yhteistoimintaa varten, jollei hän itse hoida tätä tehtävää. Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön
työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä
tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä
tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi.
Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne
sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä
ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset työsuojelun valvonnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta annetun lain 26
§:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn ja yhteistoiminnan järjestämiseen.
Reisjärven kunnan työsuojelupäällikkönä toimii tekninen
johtaja Matti Kiviniemi, joka jää eläkkeelle 1.9.2016.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä Reisjärven kunnan työsuojelupäälliköksi 1.9.2016 alkaen vs. tekninen
johtaja Sami Puputin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

9.8.2016
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Asianro
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 105
Va. kunnanjohtaja Mauno Rannon tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 12-15
Hallintosihteeri Päivi Rossin tekemät viranhaltijapäätökset (Selänteen kesätyöntekijöiden työsopimukset):
- § 1-11
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 31-33
Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 11-12
Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat
ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

9.8.2016

175

Asianro
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 106

Maaseudun kehittämisryhmä (M-ryhmä)
- Esitys 6.6.2016, ote M-ryhmän esityksestä: ”Kunnioittavasti Reisjärven maatalouden kehittämisryhmä lausuu
Reisjärven kunnanhallitukselle kantanaan, että Reisjärven tulee aktiivisesti neuvotella suuntautumista
aluehallinnossa Keski-Pohjanmaan maakuntaan ja osallistua aluehallinnon valmisteluun” sekä M-ryhmän
muistio 6.6.2016.
Peruskoulujen rehtori Aila Luikku
- hankintapäätös 28.6.2016, oppilaskuljetukset, Levonperä
Opetus- ja kulttuuriministeriö
- päätös 29.6.2016, Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin,
eritysopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetustyhmäkoon pienentämiseen vuosille 2016–2017 /33.000 e
Aluehallintovirasto
- päätös 9.6.2016, Eritysavustuksen myöntäminen Liikkuva koulu-ohjelman kehittämishankkeelle lukuvuodelle
2016-2017 / 7.000 e
Opetushallitus
- päätös 11.5.2016, valtionavustushakemusta koskeva
päätös, Reisjärven kunnan koulutoimen kerhotoiminta /
10.000 e
JärviSelänne JHL ry
- JHL:n luottamusmiehet 2016-2017

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

9.8.2016

176

SALAINEN, JULKL 24 § KOHTA 20

KHALL 9.8.2016 § 107

sisältäen liitteen nro 5.

Säilytetään toisaalla.

Päivi Rossi
hallintosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016

Asianro
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REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

9.8.2016
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Asianro
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RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN PERUSTAMINEN VARHAISKASVATUKSEEN
KHALL § 108
Pk reht

Kunnan on huolehdittava lasten päivähoidon järjestämisestä asukkailleen varhaiskasvatuslaissa säädetyn sisällön ja laajuuden mukaisesti (Varhaiskasvatuslaki 4 §
(28.12.2012/909)). Varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää
lasten päivähoitopaikkoja, sillä olemassa olevat paikat
ovat täynnä ja 11 lasta odottaa hoitopaikkaa. Lisäksi
yksi perhepäivähoitaja jää eläkkeelle. Tämän vuoksi on
tarpeellista perustaa päiväaikainen (ma-pe) kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkoti mahdollisimman pian.
Arvioidut kustannukset:
- Hoitajien palkkakustannukset max n. 23 328,64 €
loppuvuoden osalta. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy samalla perusteella kuin olemassa olevien
varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkat (KVTES +
Selänteen vanha tva).
- Vuokrakustannukset n. 500-600 €/kk + sähkö- ja vesikustannukset. Tarjotuista vaihtoehdoista kartoitetaan sopivaa asuntoa tai muuta sopivaa tilaa.
- Elintarvikekustannukset n. 3200 € (ateriapalvelut
loppuvuodelle 2016)
- Kalustamiskustannukset n. 4000 €
- Päivittäiset käyttökustannukset loppuvuodelle n.
1500 €
- Kustannukset yhteensä loppuvuoden osalta n. 34 500
€
Arvioitu maksutuotto:
- Päivähoitomaksut loppuvuodelta n. 6000 €
Kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varattu määrärahaa
ryhmäperhepäiväkodin perustamiseen, joten asia on valtuuston ratkaistava.

Va. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että varhaiskasvatukseen perustetaan uusi kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkoti. Lisämäärärahan tarpeen määrä tarkentuu aloittamisajankohdan selvittyä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2016

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Hallitus / lautakunta

9.8.2016

94–108

178

Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

94, 95, 102, 105, 106, 108

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

96, 98-101, 103, 104

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärventie 8 A
85900 REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi
telefax: 08 776 010
Pykälät

96, 98-101, 103, 104

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

179

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
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
Isokatu 4, 3. krs
PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

fax: 029 56 42841
Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

97

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
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.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
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.
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.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

REISJÄRVEN KUNTA
VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT
Hyväksytty valtuustossa x.x.2016

POIKKEAMISPÄÄTÖS (MRL 171-174 §)
Poikkeamispäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä
- myönteinen
- kielteinen

400,200,-

SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖS (MRL 16 §, 137 §)
Suunnittelutarvepäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä
- myönteinen
- kielteinen

400,200,-

VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN (MRL 173, MRA 86 §)
Poikkeamislupahakemusta koskeva kuuleminen naapuria kohti.

Voimaantulo

30,-

REISJÄRVEN KUNTA
1 (2)
Reisjärven kunta
Reisjärventie 8 A
85900 REISJÄRVI
Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A
PL 28
00230 VALTIONEUVOSTO
REISJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KUNTALAIN MUUTTAMISESTA
Valtiovarainministeriö on pyytänyt 8.6.2016 lähetetyllä kirjeellä lausuntoa valmistelemastaan
hallituksen esityksestä laiksi kuntalain muuttamisesta. Lailla säädettäisiin mm. poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä. Esityksen
mukaan valtiovarainministeriöllä olisi jatkossa oikeus asettaa henkilö tai ryhmä selvittämään,
mihin toimenpiteisiin kunnan tulisi ryhtyä hallinnon poikkeuksellisten vaikeuksien selvittämiseksi. Ministeriö voisi viime kädessä määrätä kunnan muuttamaan ilmeisen lainvastaisia päätöksiään tai toimintatapojaan lain vaatimukset täyttäviksi.
Lakiesitysluonnoksessa säädetään myös tarkemmin kunnan velvollisuudesta pidättää luottamushenkilö luottamustoimestaan sekä hallinnon järjestämisestä poikkeustilanteissa. Lakiesitysluonnoksessa kunnalle tulee säädetyin edellytyksin velvollisuus luottamushenkilön pidättämiseen luottamustoimesta. Valtiovarainministeriöllä olisi oikeus tehdyn selvityksen jälkeen pidättää kunnan luottamushenkilö luottamustehtävistään, jos kunta ei ole päätöstä
tehnyt.
Perustuslain (731/1999) 121 §:n 1 momentin mukaan kunnan hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnallishallinnon kansanvaltaisuuden periaate määrittää
monin tavoin kunnan hallinnon organisointia. Valtuusto on kunnan asukkaiden suorilla vaaleilla valitsema. Valtuustolla tulee olla päätösvalta suhteessa kunnan muihin toimielimiin.
Valtuustolla on oltava myös yleinen toimivalta päättää kunnan asioista.
Kuntalain (365/1995) 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Uuden kuntalain (410/2015) 1.6.2017 voimaan tuleva 39 § vastaa sisällöltään näiltä
osin nykyistä säännöstä. Valtion viranomaisilla ei ole oma-aloitteisesti mahdollisuutta puuttua kunnalliseen päätöksentekoon.
Hallituksen esitysluonnoksen 132 a §:n tavoitteena on säätää valtiolle puuttumiskeinot tilanteessa, jossa kunta itse ei kykene ratkaisemaan hallinnon poikkeuksellisia vaikeuksia. Säännöksen olemassaolon arvellaan vaikuttavan siten, että kunnat pitäisivät huolen siitä, etteivät
ajaudu tilanteeseen, jossa säännöksen keinoihin jouduttaisiin turvautumaan. Selvityshenkilön tai selvitysryhmän asettaminen edellyttäisi, että on aloitettu esitutkinta kunnan viranomaisen tai kunnan toimielimen jäsenen tekemäksi epäillystä vakavasta virkarikoksesta taikka useasta virkarikoksesta.
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132 a §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan selvitysmenettely voitaisiin lisäksi käynnistää, jos on
ilmennyt muita kunnan hallintoa ja toimintaa vakavasti vaikeuttavia seikkoja. Säännös mahdollistaisi selvityksen käynnistämisen myös muissakin poikkeuksellisissa tilanteissa. Tällöinkin
edellytyksenä olisi se, että kunnan hallinto ja toiminta olisi 1 momentissa mainitulla tavalla
poikkeuksellisen suurissa vaikeuksissa, joista kunta ei omin toimenpitein kykene selviytymään.
Reisjärven kunta pitää esitettyjä muutoksia kuntalakiin joiltakin osin ongelmallisina. Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole huomioitu tilanteita, joissa rikosilmoituksia tehdään poliittisista
tai henkilösuhteisiin liittyvistä tarkoitusperistä. Esitetyt muutokset voivat pahimmillaan johtaa siihen, että kunnallishallinnon poikkeukselliset vaikeudet lisääntyvät.
Esitutkintalain (805/2011) 3.1 §:n mukaan esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty.
Esitutkinnan aloittamisen ”kynnys” on selkeästi matalampi kuin syytteen nostamiseen vaadittava. Laki oikeudenkäynnistä rikosasiassa (689/1997) 6.1 §:n kohta 3 määrää syytteen nostettavaksi epäillystä rikoksesta, jos syyttäjä katsoo, että on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.
Reisjärven kunta kiinnittää huomiota siihen, että esityksen 85.4 § on ristiriitainen 85.2 §:n
kanssa siten, että momentin 2 sanamuoto ”todennäköisin perustein epäillä” viittaa syytekynnyksen ylittymiseen ja momentin 4 sanamuoto ”syytä epäillä” puolestaan esitutkintakynnyksen ylittymiseen.
Reisjärven kunta pitää tärkeänä, että 132 a §:n 2 momentin 3 kohdan mukaiset muut kunnan
hallintoa ja toimintaa vakavasti vaikeuttavat seikat määritellään tarkemmin. Esitysluonnoksen mukaan säännös mahdollistaisi selvityksen käynnistämisen myös muissakin poikkeuksellisissa tilanteissa, mutta näitä tilanteita ei ole millään tavalla kuvattu esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa.
Reisjärven kunta katsoo, että nykyisessä muodossa 132 a §:n säännökset saattavat vaarantaa
kunnallisen itsehallinnon, joten säännösten suhde perustuslakiin tulee arvioida tarkoin.
Reisjärvellä 9.8.2016
Reisjärven kunnanhallitus

Mauno Ranto
va. kunnanjohtaja

Päivi Rossi
hallintosihteeri

