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HAMMASHUOLLON TILOJEN HANKINTA
KHALL § 22
3.2.2020

Reisjärven kunnan hammashuollon tilat sijaitsevat Anjalantiellä vuonna 1958 valmistuneessa kunnan omistamassa kiinteistössä. Samassa rakennuksessa on toiminut kunnan ryhmäperhepäivähoitoyksikkö, joka on siirretty väistötiloihin mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennuksen kellari on aiemmassa vaiheessa
poistettu käytöstä ja alipaineistettu, jotta kellaritiloissa havaittu heikentynyt sisäilmanlaatu ei vaikuttaisi ylempien kerrosten toimitilojen ilmanlaatuun.
Hammashuollon tiloissa on koettu henkilökunnan oireilua. Tiloihin on sijoitettu
ilmanpuhdistimet vuoden 2019 kesällä. Ilmanpuhdistimien on koettu hieman parantaneen sisäilman laatua, mutta oireita on edelleen esiintynyt tiloissa työskentelevillä. Sekä Ppky Selänteen että Reisjärven kunnan sisäilmatyöryhmät ovat käsitelleet hammashuollon tilojen tilannetta ja todenneet, että hammashuollolle on
syytä hankkia vaihtoehtoiset tilat. Tällä voidaan varmistaa, että henkilöstölle ei
aiheudu tiloista terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa.
Reisjärven kuntaan on perustettu tilatyöryhmä (khall §196 18.11.2019) selvittämään sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevien rakennusten tämän hetken
tilannetta ja määrittämään tulevia investointitarpeita. Ensimmäisessä kokouksessaan 4.12.2019 tilatyöryhmä totesi hammashuollon tilojen osalta, että vaihtoehtoisiin tiloihin tulisi siirtyä kiireisesti. Työryhmä totesi myös, että todennäköisesti
nopein vaihtoehto väistötiloiksi on parakit. Kunnassa olevia tiloja on kartoitettu
kunnan viranhaltijoiden ja hammashuollon henkilöstön toimesta, mutta tilojen
muuttaminen hammashuollon toiminnan erityispiirteet huomioiden on haasteellista. Pitkällä aikavälillä hammashuolto tulee tarvitsemaan uudet tilat.
Tekninen johtaja on valmistellut väistötiloihin siirtymistä ja pyytänyt tarjouksen
parakkiratkaisusta Adapteo Finland Oy:ltä. Hankinnan luonne ja kiireellisyys huomioiden hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana. Adapteon tarjouksen mukainen hinta väistötilaratkaisulle kolmen vuoden vuokra-ajalla on 151 082 €. Kun
huomioidaan kustannuksiin tilaajalle jäävät hankinnat, liittymä-, rakentamis- ja
rakennuttamiskustannukset, on kustannusarvio väistötiloille kolmen vuoden
vuokra-ajalla 226 000€. Parakkien sijoituspaikaksi on suunniteltu vanhan puretun
päiväkodin paikkaa kunnan omistamalla kiinteistöllä 691-403-7-62. Siirtyminen
väistötiloihin tulisi tapahtumaan 1.4.2020.
Väistötilojen hankintaan liittyvät tarjousasiakirjat sisältävät liikesalaisuuksia, joten
asiaa esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa.
Valmistelija: Tekninen johtaja p. 040 3008 250
Edellä kuvatun parakkiratkaisun selvittelyn seurauksena uudeksi hammashuollon
tilavaihtoehdoksi on noussut kunnan oman toimitilan hankkiminen. Hammashuolto on kunnassa linjattu lähipalveluksi, joten hammashuolto tulee tarvitsemaan uudet tilat väliaikaisratkaisun sijaan.
Kunnan omaksi hankittavan tilan selvittelyssä on nopeimmaksi toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi alustavien asiantuntija-arvioiden mukaan muodostunut
talopakettiratkaisu. Hinta-arvio ilman hammashuollon erityiskalusteita on
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HAMMASHUOLLON TILOJEN HANKINTA
250.000 euroa. Teknisen toimen selvittelyjen perusteella uusi rakennus olisi hammashuollon käytettävissä kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Hammashuolto on
Ppky Selänteen tuottamaa sote-palvelua. Kuntayhtymäjohtajan 27.1.2020 ilmoituksen mukaan kuntayhtymä hyväksyy ko. tilaratkaisun (uusi rakennus) ja muutoksen käyttöönottoajankohtaan (maaliskuulta kesäkuulle). Suunniteltu talopakettiratkaisu on rakenteeltaan sellainen, että se on myöhemmin muunneltavissa
muuhunkin käyttöön.
Hammashuollon uusien tilojen hankinnan kiireellisyys johtuu henkilökunnan oireilusta, mikä on ollut esillä sekä kunnan että Selänteen sisäilmatyöryhmissä. Työterveyshuollon syyskuussa 2019 toteuttaman oirekyselyn tuloksissa (25.9.2019) todetaan, että työntekijöillä esiintyy oirehdintaa, minkä yhdistävät johtuvan työympäristöstä, ja samalla suositellaan asian pikaista käsittelyä. Selänteen sisäilmatyöryhmän muistiossa 29.10.2019 todetaan, että työryhmän mielestä Reisjärven kunnan pitää järjestää hammashuollolle mahdollisimman pian terveet toimitilat.
15.1.2020 Selänteen sisäilmatyöryhmä on todennut, että hammashuollon väistötiloihin siirtyminen tapahtuisi jo maalis-huhtikuun vaihteessa ja että hammashuolto
tulisi toimimaan väistötiloissa useampia vuosia siihen asti, kun pysyvät tilaratkaisut toteutuvat.
Kunnan ja Selänteen yhteinen tilatyöryhmä on 4.1.2 2019 todennut, että hammashuollolle on kartoitettu kunnassa olemassa olevia tiloja, muttei sopivia ole löytynyt ja että asialla on kiire. Samalla on kirjattu, että tekninen johtaja valmistelee
asiaa mahdollisimman nopeasti päätöksentekoon. Selänteen ympäristötarkastajan
lausunnossa 31.1.2020 hammashoitolan terveydellisistä olosuhteista johtopäätöksenä todetaan rakennuksen liittyvän riskitekijöitä, jotka on aiheellista selvittää.
Lisäksi todetaan kohdennetun kuntotutkimuksen ja sisäilman laadun selvittämisen
tarve.
Yhteenvetona hammashuollon tiloihin kohdistuneista tarpeista, selvityksistä, oirekyselyjen tuloksista, sisäilmatyöryhmien näkemyksistä sekä ympäristötarkastajan
lausunnosta on kunnan omistukseen tulevien uusien toimitilojen hankkiminen ensisijainen ratkaisu. Hankinta edellyttää vuoden 2020 talousarvioon uutta määrärahaa. Lähtökohtaisesti hankintaan sisältyvät seiniin kiinnitettävät kiinteät kalusteet
sisältyvät tähän. Hoitohuoneisiin sijoitettavat kiinteät laatikostot ja kaapistot kustantavat arviolta 8000€ - 10 000€ / hoitohuone. Näiden erikoiskalusteiden hankinta huomioiden hankinnan kokonaishinta tullee olemaan noin 280 000€. Talopaketin hankintaa esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa.
Oheismateriaalina Ympäristötarkastajan lausunto 31.1.2020 hammashoitolan terveydellisistä olosuhteista.
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505
Vt. Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy
hammashuollon tilojen hankinnan talopakettiratkaisuna ja investointiosaan määrärahan 280.000 euroa. Investointi katetaan kunnan kassavaroista.
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HAMMASHUOLLON TILOJEN HANKINTA
Puheenjohtajan avattua keskustelun Marko Pohlman esitti, että asia jätetään pöydälle siihen saakka kunnes ympäristötarkastaja ja rakennusterveysasiantuntija
Reijo Pelkosen lausunnossa esitetty kuntotutkimus on tehty. Esitystä ei kannatettu. Keskustelun jatkuessa Marko Pohlman ehdotti, että kunnanhallitus päättää
toteuttaa nopealla aikataululla hammashuollon nykyisten tilojen kuntotutkimuksen ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä kuntotutkimuksen valmistuttua.
Ehdotusta ei kannatettu.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Marko Pohlman jätti eriävän mielipiteen, perustelut liitteenä 1.
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TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2019 – TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT
KHALL § 23
3.2.2020

Kunnanvaltuusto on 17.12.2018 § 75 hyväksynyt Reisjärven kunnan vuoden 2019
talousarvioon sisältyvän investointisuunnitelman. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan ohjeen mukaan
muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa.
Kunnan teknisen toimen investoinnit eivät ole kaikilta osin toteutuneet suunnitellusti vuonna 2019. Tilintarkastajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta talousarvion investointiosaan tehdään vielä seuraavat muutokset:
801 Terveyskeskus
Talousarviomäärärahan vähennys -10.000 euroa.
Ilmanvaihdon uusimisen suunnittelua ei ole käynnistetty.
815 Kunnantalo
Talousarviomäärärahan lisäys +10.000 euroa.
Valtuustosalin ja kunnanjohtajan huoneen pintaremontit.
806 Niemenkartano
Talousarviomäärärahan lisäys +155.000 euroa.
Niemenkartanon koulun salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusimisen ja piha-alueen
kunnostuksen talousarvio yhteensä ylittyy noin 155.000 euroa
834 Teollisuushalli
Talousarviomäärärahan vähennys -170.000 euroa.
Vastaanottohallin rakentaminen siirtyy vuodelle 2020.
836 Honkalinna
Talousarviomäärärahan vähennys -150.000 euroa/ilmanvaihdon uusiminen.
Talousarviomäärärahan vähennys -80.000 euroa/sprinklaus.
Ei toteutunut. Selvitetään rakennuksen kunto ennen mittavia investointeja.
901 Kaukolämpölaitos
Talousarviomäärärahan lisäys +15.000 euroa.
Arinarautojen uusiminen ja siilojen levyjen uusiminen.
902 Kaukolämpöverkosto
Talousarviomäärärahan lisäys +19.000 euroa.
Savikontie-Mansikka runkolinjan uusiminen.
907 Kaavatiet
Talousarviomäärärahan vähennys -245.000 euroa.
Kirkkotien kunnostus jäi toteuttamatta. Avustusta ei saatu.
909 Puistot, ulkoilualueet ja muut yleiset alueet
Talousarviomäärärahan vähennys -20.000 euroa.
Kumpuniemen leikkipuiston sijasta toteutettu Susiareena.
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TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2019 – TEKNISEN TOIMEN INVESTOINNIT
951 Kaukolämpölaitoksen auto
Talousarviomäärärahan lisäys +11.000 euroa.
Siirtyy Reisjärven Lämpö Oy:lle yhtiöittämisessä.
Teknisen toimen vuoden 2019 investointiosan alkuperäinen talousarvio on
2.579.000 euroa, valtuuston 7.5.2019 § 33 ja 23.5.2019 § 42 hyväksymien muutosten jälkeen 2.904.000 euroa. Nyt esitettyjen muutosten, yhteensä +465.000 euroa, jälkeen talousarvioksi tulee 2.439.000 euroa. Kokonaisuudessaan teknisen
toimen investointien talousarvio pienenee toukokuun muutosten jälkeisestä talousarviosta -465.000 euroa.
Oheismateriaalina Teknisen toimen investointien toteumaraportti vuodelta 2019
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505
Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy teknisen toimen vuoden 2019 talousarvion investointiosan muutokset, joiden jälkeen investointiosan talousarvion loppusummaksi muodostuu 2.439.000 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ERON MYÖNTÄMINEN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA
KHALL § 24
3.2.2020

Riina Kiiskilä on pyytänyt eroa Suomen Keskusta r.p.:n valtuuston varajäsenen,
vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajan ja teknisen lautakunnan jäsenen luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton vuoksi 1.10.2019 alkaen. Valtuusto on
myöntänyt eron 6.11.2019 § 62. Riina Kiiskilä on toiminut myös Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunnan varajäsenenä, josta hänelle ei ole
myönnetty eroa.
Jokainen kunta valitsee kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntalain 71 §:n (yleinen vaalikelpoisuus) 1 kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Kuntalain 78 §:n (vaalikelpoisuuden menettäminen) ensimmäinen momentti kuuluu: ”Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimitelin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuuston.”
Kunnanhallitus sekä viranomaistalautakunta ovat sellaisia kunnallisia toimielimiä,
joihin sovelletaan tasa-arvolain 4 a §:n määräyksiä. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee olla jäseninä ja varajäseninä sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä
muita johdu.

Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää Riina Kiiskilälle eron
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja
valitsee tilalle uuden varajäsenen toimikauden loppuun 31.5.2021 saakka.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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NUORTEN KESÄTYÖSETELI 2020
KHALL § 25
3.2.2020

Kunnanvaltuusto on 11.12.2019 § 76 hyväksynyt vuodelle 2020 talousarvion,
jonka mukaan kunnanhallitus päättää vuosittain koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisen tuen perusteista ja määrästä. Vuoden 2020 talousarviossa kesätyöllistämiseen on varattu 10.000 euron avustusmääräraha.
Reisjärven kunta on useana vuonna tukenut koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistymistä. Työllistämistukea on maksettu sekä kunnan omille yksiköille että
muille työnantajille kahden tai kolmen viikon pituisesta työllistämisestä toukoelokuun aikana. Vuonna 2019 tuen määrä oli vuonna 2003 syntyneiden 2 viikon
työllistymisestä 150 euroa ja vuonna 2002 ja sitä aiemmin syntyneiden 3 viikon
työllistymisestä 280 euroa. Kesätyöllistämistukea sai kunnan omien toimialojen
lisäksi 9 muuta työnantajaa.
Kunnan tiukasta taloustilanteesta huolimatta kunta haluaa edistää nuorten työllistymismahdollisuuksia myös vuonna 2020. Tuen ehtoja on kuitenkin tarpeen yksinkertaistaa menettelyn sujuvoittamiseksi kaikille osapuolille. Moniportainen koululaisten ja opiskelijoiden työaika- ja tuntihinnoittelu korvataan yhdellä nuorten kesätyösetelillä.
Nuorten kesätyösetelin tarkoituksena edistää reisjärvisten nuorten työllistymistä
ja kannustaa yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätyöntekijöiksi. Vuonna 2020 kesätyöseteli voidaan myöntää myös nuorelle, joka työllistyy 4H-yrittäjänä tai oman
yrityksensä kautta. Kesätyösetelin arvo on 250 euroa ja sen voi saada vain kerran
yhtä työntekijää kohden. Tuki voidaan maksaa yrityksille, yhdistyksille, kotitaloudelle tai kesäyrityksen perustavalle nuorelle. Vuoden 2020 talousarvion 10.000
euron määräraha mahdollistaa 40 reisjärvisen nuoren työllistymisen kesätyösetelin tuella.
Kesätyöllistämistuki maksetaan työllistämisehdot täyttävälle työnantajalle. Tukea
maksetaan myös kunnan omille yksiköille, joille työllistämistuki tilitetään sisäisenä
eränä.
Liitteenä 2 Nuorten kesätyöseteli ja perusteet vuonna 2020.
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505

Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy nuorten kesätyöllistämisen työllistämisperiaatteet ja tuen vuodelle 2020 liitteen mukaisesti sekä valtuuttaa kehitys- ja talouspäällikön antamaan palkan maksua koskevat ohjeet kunnan omille työyksiköille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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YHTEISTOIMINTAMENETTELYN ALOITTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA
KHALL § 26
3.2.2020

Kunnanvaltuusto on 11.12.2019 § 76 hyväksynyt Reisjärven kunnan vuoden 2020
talousarvion ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelman. Talousarvioon varhaiskasvatuksen osalta kirjattu uuden päiväkodin valmistuminen ja käyttöönotto elokuussa 2020. Päivähoidon keskittyessä yhteen päiväkotiin, varhaiskasvatuksessa
käydään myös suunnitelmallinen nimikemuutos sekä lain edellyttämä koulutusvaatimustarkastelu.
Varhaiskasvatuslain muutos 1.9.2018 vaikuttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksiin ja mitoitukseen. Varhaiskasvatuslaissa painotetaan päiväkodin sisäistä moniammatillista yhteistyötä ja lain tarkoituksena on tuoda esiin
henkilöstön koulutukseen pohjautuvaa osaamista. Tavoitteena on, että jokaisella
ammattiryhmällä on oma vastuullinen rooli kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamisessa. Uuden päiväkodin henkilöstön mitoitustarve ja varhaiskasvatuslain
vaatimukset tulee huomioida uuden päiväkodin henkilöstöä rekrytoitaessa ja tehtäväkuvia määriteltäessä. Tehtäväkuvista päättää työnantaja. Edellä mainitut seikat
ja niistä johtuvat järjestelyt tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa myös varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin.
Päiväkotiverkon uudistamista koskeva asia tulee työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaisesti käsitellä
työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä. Lain 4 § mukaisesti työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään 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 tasa-arvoiseen kohteluun sekä
työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia;
sekä
4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista,
lomauttamista tai irtisanomista.
Reisjärven kunnan päiväkotiverkoston uudistumisesta johtuva koko varhaiskasvatushenkilöstön ja työnantajan välinen yhteistoimintamenettely aloitetaan yt-toimielimessä helmikuussa 2020.
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505

Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa päiväkotiverkoston uudistumisen seurauksena kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja työantajan välisen yhteistoimintamenettely helmikuussa 2020.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.2.2020

39

Asianro
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MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN
KHALL § 27
3.2.2020

Maatalouslomittaja
on irtisanoutunut toimestaan 1.1.2020 alkaen
20.1.2020 saapuneella kirjeellä siten, että työsuhde päättyy 31.1.2020. Sähköpostitse ja työnantajan välillä on 2.1.2020 sovittu tammikuu irtisanoutumiskuukaudeksi ja tammikuun aika kuluu käyttämättömillä vuosilomapäivillä.
työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta keskeytyksettä, 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
päättyvän 31.1.2020.

työsuhteen maatalouslomittajan toimessa

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.2.2020
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OMISTAJAOHJAUS KUNNAN EDUSTAJILLE PPKY SELÄNTEEN YHTYMÄHALLITUKSESSA
KHALL § 28
3.2.2020

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista Omistajaohjaus tarkoittaa Kuntalain 46 §:n mukaan toimenpiteitä, joilla
kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon
ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Omistajaohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että valtuuston asettamat tavoitteet
toteutuvat. Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.
Reisjärven kunta on nimennyt luottamushenkilöitä kunnan edustajiksi eri toimielimiin, joissa kunta on jäsenenä. Tällaisia ovat mm. Maakuntien liitot, kuntayhtymät,
neuvostot ja toimikunnat. Kunnan edunvalvonnan lähtökohtana tulee olla, että
kunnan edustajat kaikissa yhteisöissä noudattavat valtuuston hyväksymiä strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä kunnanhallituksen ja muiden kunnan toimielinten antamia menettelyohjeita.
Reisjärven kunta on jäsenenä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä. Kunnan
omistajaohjauksen keskeisenä tavoitteena tulee olla kunnan strategisten valintojen edistäminen ja talouden vakauden varmistaminen. Tavoitteena on myös edistää tehokasta palvelutuotantoa ja tilaverkon tehokasta käyttöä. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toimielimissä kunnan edustajien tulee noudattaa kunnan toimielinten linjauksia.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on joutunut hakemaan vuosina 2018-2019 jäsenkunniltaan – Reisjärvi mukaan lukien – yhteensä 4,8 miljoonaa euroa lisämäärärahaa alkuperäisten talousarvioiden lisäksi. Kuntayhtymän talouden sopeuttamistarve on vuositasolla noin 2,5 miljoonaa euroa. Kuntayhtymähallituksen perustama
talouden tasapainottamistyöryhmä esittää loppuraportissaan kuntayhtymähallitukselle, että se käynnistää toimenpiteet tavoitellakseen merkittäviä pysyviä kustannussäästöjä palvelurakennetta tarkastelemalla.
Kuntayhtymäjohtaja esitti 23.1.2020 kokoontuneelle ja esittää uudelleen 4.2.2020
kokoontuvalle yhtymähallitukselle, että se päättää aloittaa kuntayhtymän sosiaalija terveydenhuollon palvelutuotannon henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden sopeuttamistoimien ja pysyvien kustannussäästöjen toteuttamiseksi. Kunnanhallitus antaa Reisjärven kunnan edustajille omistajaohjauksen
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitukseen.
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja 044 3008 505

Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa Reisjärven kunnan edustajille omistajaohjauksen,
että kunta hyväksyy toimenpiteet kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien talouden tasapainottamiseksi kuntayhtymäjohtajan esityksen mukaisesti: ”Kuntayhtymähallitus päättää aloittaa kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon
henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden sopeuttamistoimien ja
pysyvien kustannussäästöjen toteuttamiseksi.”

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.2.2020
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Asianro
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OMISTAJAOHJAUS KUNNAN EDUSTAJILLE PPKY SELÄNTEEN YHTYMÄHALLITUKSESSA
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Jouni Tilli ja Teuvo Nyman (HL §28.1) sekä Katri Parkkila (HL 28.4) poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Antti Vedenpää. Tämä pykälä päätettiin tarkistaa kokouksessa heti
asian käsittelyn jälkeen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.2.2020
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 29
3.2.2020

Kja

Saatetaan tiedoksi vt. kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, vs. toimistosihteerin, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset
Vt. kunnanjohtaja Marjut Silvast
Yleispäätökset
Henkilöstöpäätökset
Poissaolopäätökset
Hankintapäätökset

§:t
§:t
§:t 28, 1
§:t

Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast
Yleispäätökset
Henkilöstöpäätökset
Poissaolopäätökset
Hankintapäätökset

§:t 11, 2
§:t
§:t 22
§:t

Vs. toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala
Asuntojen vuokraukset

§:t 2

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola
Yleispäätökset

§:t

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist
Yleispäätökset

§:t 8-14

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

3.2.2020
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 30
3.2.2020

Keski-Pohjanmaan liitto
- Maakuntahallitus, ptk, 20.1.2020, 1/20
Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Maakuntahallitus, ptk, 20.1.2020, 1/20
PPKY Selänne
- Ky-hallitus, ptk, 23.1.2020, 1/20
Jedu
- Yhtymähallitus, es.lista, 30.1.20, 1/20
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Asianro
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KHALL 3.2.2020 § 22 LIITE 1

Eriävä mielipide:
Päätös hankkia uudet tilat ei perustu faktatietoon, vaan oletuksiin, että nykyiset tilat ovat epäterveet.
Esittelytekstissä kerrotaan mm: ”…Reisjärven kunnan pitää järjestää hammashuollolle mahdollisimman
pian terveet toimitilat.”
Hammashuollon nykyisten tilojen ei kuitenkaan ole todettu olevan epäterveet.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristötarkastaja Reijo Pelkonen, jolla on myös
rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti, on suorittanut 30.1.2020 Reisjärven hammashoitolassa
katselmuksen. Katselmuksen perusteella Pelkonen on antanut lausunnon, jonka johtopäätöksissä todetaan
seuraavaa:
”Katselmuksessa ei ollut havaittavissa tekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa henkilökunnan oireilua.
Hammashoitolan työhön sisältyy kemikaalien ja muiden vastaavien aineiden käsittelyä, joilla saattaa olla
vaikutuksensa myös työntekijöiden oireiluun ja terveydentilaan. Rakennukseen liittyy riskitekijöitä, jotka
ovat aiheellisia selvittää. Erityisesti vanhemmassa rakennusosassa on rakennusfysikaalisia riskirakenteita,
jotka edellyttävät kyseisen rakennuksen kuntotutkimusta. Uudemmassa rakennusosassa on myös
kohdennetun kuntotutkimuksen tarve. Lisäksi kuntotutkimuksen yhteydessä on syytä selvittää myös
ilmanvaihdon toimivuus, kuin myös työtilojen sisäilman laatu. Ennen kuntotutkimuksen suorittamista on
syytä laatia tutkimussuunnitelma, jossa eritellään tutkittavat kohteet sekä tutkimusmenetelmät. ”

Marko Pohlman

KHALL 3.2.2020 § 25 LIITE 2

REISJÄRVEN KUNTA
Y-tunnus 0189458-3

Reisjärventie 8
85900 Reisjärvi

KESÄTYÖSETELI 2020
Tämä seteli oikeuttaa saamaan 250 €
korvauksen reisjärvisen 15-19 -vuotiaan
nuoren kesätyöllistämisestä ajalla
1.5.-31.8.2020.

Kesätyöntekijän nimi:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KESÄTYÖSETELI 2020
Käyttötarkoitus
Nuorten kesätyösetelin tarkoituksena edistää reisjärvisten nuorten työllistymistä ja kannustaa
yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätyöntekijöiksi. Päätös kunnanhallitus 2.3.2020 § 25

Kesätyöseteli nuorelle
Jos olet reisjärvinen vuonna 2001 – 2005 syntynyt (15-19 -vuotias) nuori, sinulla on mahdollisuus
saada kesätyöseteli.
Toimi näin:
• nouda kesätyöseteli Reisjärven kunnantalon neuvonnasta
o ellet pääse noutamaan kesätyöseteliä, ota yhteyttä puh. 040 3008 111
• etsi kesätyöpaikka yrityksestä, yhdistyksestä tai kotitaloudesta
• tai työllistä itsesi 4H-yrittäjänä tai oman yrityksen kautta
• tehkää työnantajan kanssa työsopimus, jossa työsuhteen kesto on vähintään
kaksi (2) viikkoa ajalla 1.5.-31.8.2020
• anna kesätyöseteli työnantajalle
Huomioithan, että voit saada vain yhden kesätyösetelin.

Kesätyöseteli työnantajalle
Yritys, yhdistys tai kotitalous, joka
• työllistää reisjärvisen vuonna 2001-2005 syntyneen nuoren
• vähintään kahdeksi (2) viikoksi ajalla 1.5.-31.8.2020
• maksaa nuorelle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vastaa työnantajavelvoitteista
• työnantajana ei saa nuoren työllistämiseen muuta tukea
Työnantaja saa kesätyösetelin nuorelta työsopimuksen laatimisen yhteydessä.
Työnantaja toimittaa Reisjärven kuntaan kesätyösetelin ja jäljennöksen työsopimuksesta työsuhteen
päättymisen jälkeen, viimeistään 30.9.2020 mennessä. Merkinnällä ”kesätyöseteli 2020”.
Kesätyöllistämistuki maksetaan työnantajalle 31.10.2020 mennessä.
Reisjärven kunnanhallitus

Reisjärven kunta
Reisjärventie 8
85900 Reisjärvi

Y-tunnus 0189548-3
puh. 040 3008 111
reisjarvi@reisjarvi.fi

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

