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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 lisäämistä vuodelle 2017.
Investointimäärärahan lisäyksellä katetaan PVK -koneen
hankinta Haapajärvelle laboratorionäytteiden analysointia varten. Haapajärvellä analysoidaan Haapajärven ja
Reisjärven laboratorionäytteet. Tarvittava investointimääräraha, jota ei ole huomioitu vuoden 2017 talousarviossa on 24.800 euroa (alv 0%).

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuusto hyväksyttäväksi, että Ppky Selänteen investointimäärärahaa lisätään 24.800 euroa (alv 0%) vuodelle 2017 PVK -koneen
hankintaan Haapajärvelle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
KHALL § 114

Reisjärven kunnan toistaiseksi voimassa oleva sivistysjohtaja-rehtorin virka on tullut avoimesti haettavaksi.
Valtuusto päättää hallintosäännön 66 § mukaan johtoryhmän jäsenen, kuten sivistysjohtaja- rehtorin valinnasta. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on
valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus, Hall.sääntö § 69.
Virkaan valittavalta vaaditaan koulutuksen lainsäädännössä määritelty rehtorin viran pätevyys ja sivistystoimen johtamiseen tarvittava riittävä hallinnollinen
kokemus. Sivistysjohtaja-rehtori toimii sivistystoimen
vastuualueen päällikkönä, kunnan johtoryhmän jäsenenä
ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan esittelijänä. Sivistystoimen vastuualueeseen kuuluvat opetuspalvelut
(esi- ja perusopetus sekä lukio), varhaiskasvatus. Vapaa-aikatoimen lautakunnan alaisten palveluiden osalta
(liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoimi,) sivistysjohtaja-rehtori toimii vapaa-aikalautakunnan palvelujohtajien esimiehenä.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan
hakuaika tulee olla vähintään 14 vuorokautta siitä, kun
ilmoitus on julkaistu kuntalain mukaisesti. Hakuilmoitus julkaistaan Sanomalehti Kalevassa, Opettajalehdessä, Kuntalehdessä, TE-hallinnon sivuilla ja kunnan omilla internet-sivuilla.
Tehtävän palkkauksessa noudatetaan 80 % Ovtes pkrehtorin palkkausta ja 20 % Kvtes palkkausta. Virkaan
valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaa hakeneista osalle tehdään soveltuvuusarvio.
Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN (jatkoa)
Kja

Ehdotus: Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa sivistysjohtaja-rehtorin viran haettavaksi 11.8.2017 mennessä liitteenä 2 olevan hakuilmoitusluonnoksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohtaja Raija Potila antoi uuden ehdotuksen:
Reisjärven kunnanhallitus päättää julistaa toistaiseksi
voimassa olevan sivistysjohtaja-rehtorin viran haettavaksi 4.8.2017 mennessä liitteenä 2 olevan hakuilmoitusluonnoksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan
ehdotuksen.
Merkitään, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Oili Kiviranta oli paikalla asiantuntijana
asioiden nro 2-4 käsittelyn ja päätöksenteon ajan, klo
18.20–19.30.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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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 Kalajan ja Leppälahden alakouluilla ja esiopetuksen tiloissa. Kunnan yläkoulu ja lukio aloittavat uudella Kisatien koululla ja sen yhteydessä olevat väistötilarakennukset jäävät käyttämättä.
Teknisen toimiston esityksen mukaisesti Leppälahden
koulun vanha osa poistetaan käytöstä tutkimusten ajaksi
ja Leppälahden alakoulun ja esikoulun käyttöön siirretään väistötiloja. Kalajan alakoulun käyttö mahdollistetaan 1.8.2017 ilmanpuhdistuslaitteiden avulla. Osa
väistötilarakennuksista irtisanotaan.
Varhaiskasvatukselle varataan tiloja tilapäisrakennuksilla, jotka sijoitetaan Leppälahden koulun pihapiiriin.
Lisätietoja: tekninen johtaja, kunnanjohtaja

Kja

Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy väistötilojen käytönteknisen toimiston esityksen mukaisesti ja valtuuttaa
johtavat viranhaltijat toteuttamaan tarvittavat järjestelyt. Mikäli toimenpiteet edellyttävät talousarviomuutosta, tuodaan lisämääräraha-asia kunnanhallituksen ja
valtuuston käsittelyyn syksyllä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Oili Kiviranta oli paikalla asiantuntijana
asioiden nro 2-4 käsittelyn ja päätöksenteon ajan, klo
18.20–19.30.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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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 irtisanoutumisen ja viranhoito päättyy 6.8.2017. Tehtävästään
Aila Luikku on virkavapaalla 6.8.2017 saakka. Virka julistetaan haettavaksi kesäkuussa 2017.
Peruskoulujen rehtori on myös Reisjärven kunnan sivistysjohtaja ja johtoryhmän jäsen, jolla hallintosäännössä määritellyt vastuualueen esimiehen tehtävät. Kunnanjohtaja on vastuualueen johtajan sijainen tämän ollessa
estynyt hoitamasta tehtäväänsä ja päättää sijaisen
palkkaamisesta hall.säännön 67-68 §:n mukaisesti varsinaisen viranhaltijan virkavapaan ajaksi, tässä tapauksessa 6.8.2017 saakka. Avoimesta, määräaikaisesta pkrehtorin ja sivistysjohtajan tehtävien hoitamisesta
päättää kunnanhallitus.
Reisjärven kunnassa on meneillään uuden koulun rakentamisprojekti ja siihen liittyvät mittavat kalustohankinnat, lukukausien 2017-2018 opetussuunnitelman valmistelu ja tarvittavat henkilöstön valinnat. Edellä mainitusta syystä, tehtävään tarvitaan sijainen virantäyttöprosessin 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 kutsuttu 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 sivistysjohtajarehtori on ottanut viran vastaan.
Esitys määräaikaiseen pk-rehtorin ja sivistysjohtajan
virkaan valittavasta annetaan kokouksessa keskustelun
jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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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 virkaan 7.8.2017 alkaen siihen saakka kunnes uusi sivistysjohtaja-rehtori on ottanut viran vastaan.
2. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan Juhani Tillin palkkauksen.
3. Kunnanhallitus toteaa, että pk-rehtorin virkavapaan
ajalle, 6.8.2017 saakka, Juhani Tilli palkataan kunnanjohtajan päätöksellä tuntipalkkaisena hoitamaan
vs. pk-rehtorin virkaa.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan
ehdotuksen.
Merkitään, että puheenjohtaja Jouni Tilli poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi ja että puheenjohtajan toimi 1. varapuheenjohtaja Antti Vedenpää.
Merkitään, että kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Oili Kiviranta oli paikalla asiantuntijana asioiden 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 vuokrasopimuksen Kiinteistö Oy Reisjärven Suunta nimisen yhtiön
kanssa eläinlääkärin vastaanottotiloista 11.8.2008.
Eläinlääkintätoiminta on siirtymässä perustettavien
maakuntien toiminnaksi 1.1.2019. Eläinlääkintätehtävistä Reisjärven kunnan alueella vastaa Peruspalvelu ky
Selänne ja sen ympäristöjohtaja/ ympäristölautakunta.
Kuntayhtymästä on esitetty, että kunta irtisanoo nykyisen 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 vuokrasopimuksen toistaiseksi voimassa olevana ja 3 kk irtisanomisajalla. Kunnanjohtaja on neuvotellut yrittäjän kanssa
vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja vuokrasopimuksen
tarkistamisesta. Neuvottelun perusteella vuokra säilyy
vuoden 2017 tasossa ja sopimuksen irtisanomisajaksi tulee 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 eläinlääkintätilojen vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2017 ja hyväksyy
tehtäväksi uuden vuokrasopimuksen 1.1.2018 alkaen em.
yhtiön kanssa liitteenä 3 olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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REISJÄRVEN KUNNAN LAUSUNTO STM:LLE MAATALOUDEN LOMITUSJÄRJESTELMIEN TOIMEENPANON UUDISTUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTISTA JA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LOMITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUSTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI
KHALL § 118

Maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportti on valmistunut. Raportti
sisältää työryhmän tehtävänannon mukaisesti myös hallituksen esitysluonnoksen lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.
Työryhmän tavoitteena on ollut arvioida maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien lomitusjärjestelmien toimeenpanon siirrosta maakunnille
aiheutuvat uudistamistarpeet lomitusjärjestelmään.
Lisäksi työryhmän tuli eduskunnan vastauksen mukaisesti (EV 108/2015 vp - HE 112/2015) tarkastella: a)
yrittäjän tarpeiden ja lomittajan työajan yhteensovittamista siten, että lomittajan työn osaaikaisuutta pystytään vähentämään, b) varallaolon
maksullisuuden vaikutuksia lomituspalveluiden käyttöön ja käytänteisiin sekä siihen liittyviä muutostarpeita sekä c) tuetun maksullisen lomituksen enimmäistuntimäärän riittävyyttä ja rajauksen vaikutuksia maatalousyrittäjien jaksamiseen sekä tuntimäärien muutostarpeita.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Reisjärven kuntaa lomituspalvelujen paikallisyksikön hallinnointikuntana antamaan lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi
lainsäädännöksi. Hallituksen esitysluonnos sisältää
muun muassa ehdotukset laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista, laiksi turkistuottajan lomituspalveluista sekä laiksi poronhoitajan sijaisavusta.
Lausunnot on toimitettava 3.7.2017 klo 16.15 mennessä
osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Lausunnot pyydetään lähettämään myös word-tiedostona. Pyydämme teitä viittaamaan lausunnossanne hankenumeroon STM 044:00/2016.

Kja

Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan
lausuntoluonnoksen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA
KHALL § 119

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kunnanhallitus
nimeää muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä keskusvaalilautakuntaan,
vaalilautakuntiin eikä tarkastuslautakuntaan.
Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muun toimielimen kokouksessa.
Kunnanhallituksen valitsema teknisen lautakunnan kunnanhallituksen edustaja on myös kunnanhallituksen edustajana tiejaostossa.
Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajansa lautakuntiin 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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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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 henkilöstöstä ehtinyt vaihtua, osalla vaativuustekijöiden arviointi 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 palkkausta koko maassa. Kunnanhallituksen käsittelyssä on ollut joulukuussa palkantarkistusesityksiä, jotka ovat
jääneet pöydälle.
Tehtävien vaativuuden arviointi perustuu tehtävänkuvaukseen. Se kuvaa tehtävän tarkoitusta, olennaista sisältöä ja keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia. Tehtävänkuvaukset laaditaan yhdessä työnantajan edustajan ja ao.
viranhaltijan/työntekijän kanssa ja mallitehtävien
osalta ammattiyhdistyksen edustajan kanssa. Tehtävänkuvausten on oltava yhteismitallisia, jotta objektiivinen
arviointi on mahdollista. Reisjärven kunnassa on tarve
tarkistaa ja kirjata henkilöstön toimenkuvat, jotta
henkilöstön koulutustarpeet ja osaamistaso voidaan sovittaa kunnanvaltuuston hyväksymien henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti.
Yleiset vaativuustekijöitä on tarkasteltava kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa kuvatun (KVTES) mukaisesti seuraavaa:
1. Työn edellyttämä osaaminen tiedot (lähinnä koulutusvaatimus) taidot (lähinnä työkokemuksella) tai
muutoin hankittu osaaminen harkinta (itsenäinen
harkinnan taso)
2. Työn vaikutukset ja vastuu laajuus ja pysyvyys johtaminen ja vaikutukset toimintaedellytyksiin
3. Työn edellyttämät yhteistyötaidot vuorovaikutustaidot ihmissuhdetaidot
4. Työolosuhteet
Reisjärven kunnan henkilöstön TVA:n tarkistus toteutetaan koko henkilöstön osalta KVTES, TS ja TTES sopimusten alaisten työntekijöiden kattavasti kaikilla osastoilla ja toimialoilla. OVTES:n alaisten TVA toteutetaan erillisessä prosessissa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

27.6.2017

195

Asianro
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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 kunnanhallituksesta. Työryhmä opastaa tva:n toteuttamisessa ja
esimiesten tukena, koostaa yhteenvedon kokonaisarvioinnin pohjalta ja tuo esityksen kunnanhallitukselle siltä
osin kun tva arvioinnin kautta on tarvetta tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukseen. Prosessi aloitetaan
alkusyksystä.
Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Reisjärven kunnan tehtäväkohtaisen vaativuuden arvioinnin toteutuksen ja valitsee arvioinnin toteutusta varten työryhmän, johon
kuuluvat kunnanjohtaja, tekninen johtaja, lomatoimen
edustaja, 1 henkilöstön edustajan ja hänen varaedustajansa sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

27.6.2017

196

SALAINEN, JULKL 24 § KOHTA 25

Säilytetään toisaalla

Päivi Rossi
Hallintosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

Asianro

9

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

27.6.2017

197

Asianro
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 122
Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätökset:
Henkilöstöpäätökset: § 7
Poissaolopäätökset: § 51-55
Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset:
Asuntojen vuokraukset: § 15
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset:
- § 33

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

27.6.2017

198

SALAINEN, JULKL 24 § KOHTA 20

Säilytetään toisaalla

Päivi Rossi
Hallintosihteeri

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

Asianro

11

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

27.6.2017

199

Asianro
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RAKENTAMISPALVELUN KÄÄNNETTY ARVONLISÄVERO
KHALL § 124

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä palvelun myyjä. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että palvelun myynnistä verovelvollinen on
ostaja.
Suomessa rakennusalan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta on sovellettava aina kun molemmat seuraavista
edellytyksistä täyttyvät:
1. Palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta 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 elinkeinonharjoittaja, joka myy edelleen kyseisen palvelun
edellä määritellylle elinkeinonharjoittajalle.
Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun tai työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten, jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten.
Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden
myyntiin eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle.
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 arvolisäverovelvollisuuden piiriin. Reisjärven kunnalle rakentamispalveluja myyville yrityksille tämä tarkoittaa
sitä, että yritys ei maksa arvonlisäveroa, vaan Reisjärven 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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kunnanhallitus

27.6.2017

200

Asianro
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMIEN HYVÄKSYMISEN DELEGOINTI
KHALL § 125

Kunnanjohtaja Raija Potilalla on kuntajohtajasopimus,
mutta ko. sopimuksesta ei ole mainintaa vuosilomien hyväksymisestä. Vuosilomien hyväksymiset ovat olleet kunnanhallituksen käsittelyssä. Asioiden sujuvan käsittelyn kannalta olisi tarkoituksen mukaista delegoida kunnanjohtaja vuosilomien hyväksyminen kunnanhallituksen
puheenjohtajalle.
Päätös: Esittelijän esteellisyyden vuoksi kunnanhallitus päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä
asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.
Kunnanhallitus yksimielisesti valtuutti kunnanhallituksen puheenjohtajan hyväksymään kunnanjohtajan vuosilomat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2017

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

Hallitus / lautakunta

27.6.2017

113–125

201

Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

113–115, 118–120, 122, 124, 125
Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

116, 117, 121, 123
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 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
85900 REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi
telefax: 08 776 010
Pykälät

116, 117, 121, 123

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

Sivu

202

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
puh. 029 56 42800 (vaihde)
Isokatu 4, 3. krs
PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

101, 102

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

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

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 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

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

REISJÄRVEN KUNTA

KHALL 27.6.2017 LIITE 4 § 118

LAUSUNTO
1 (3)

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

27.6.2017

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.

Reisjärven kunta • Reisjärventie 8 • 85900 Reisjärvi
puh. 040 3008 111 • fax 08 776 010 • y-tunnus: 0189548-3
www.reisjarvi.fi • etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi
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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. Tasaarvoisuus 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
kunnanjohtaja

LIITE

Urpo Åvist
lomatoimenjohtaja

Esimerkkilaskelma kotieläinyksikköpohjaisesta laskelmasta

LIITE 1
Esimerkkilaskelmia kotieläinyksikköpohjaisesta laskelmasta:
KY nyt

KY
lakiesityksen mukaan

Työaika nyt Työaika lakiesityksen 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

