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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
KHALL § 36
17.2.2020

Reisjärven kunnan hallintosäännön 15 § nojalla kunnanhallitus käsittelee
asian esittelijän esteellisyyden (HL 28.1) vuoksi puheenjohtajan selostuksen
pohjalta.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 § 1 mom. mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Viranhaltijalain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa
vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja täyttää kelpoisuusvaatimukset. Kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on
esitetty selvitys.
Reisjärven kunnan hallintosäännön 71 § mukaan kunnanjohtajaksi voidaan valita
henkilö, joka koulutuksensa tai käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella
on katsottava tehtävään päteväksi.
Reisjärven kunnanjohtajan virka on ollut haettavana alkaen 18.12.2019 ja päättyen
31. tammikuuta 2020 kello 15.
Kunnanjohtajan virkaa ovat hakeneet määräaikaan mennessä seuraavat henkilöt:

Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat ovat tutustuneet hakemuksiin
5.2.2020. Hakemukset ja yhteenveto ovat oheismateriaalina.
Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli, puh. 040 590 6526
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun
Kaikki haastateltavat täyttävät pätevyysvaatimukset. Haastattelut pidetään
viikolla 11.
Haastatteluihin voivat osallistua valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenet.
Puheenjohtajan avattua keskustelun hallitus päätti yksimielisesti, että kunnanjohtajan hakuprosessissa käytetään rekrytointifirmaa haastatteluista lähtien.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Marjut Silvast poistui esteellisenä (HL § 28.1) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
KHALL § 53
16.3.2020

Reisjärven kunnan hallintosäännön 15 § nojalla kunnanhallitus käsittelee asian
esittelijän esteellisyyden (HL 28.1) vuoksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 § 1 mom. mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Viranhaltijalain 5 §:n
mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan
ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja
täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Haastattelut pidettiin 9.3.2020 ja 10.3.2020.
Hakemukset ja yhteenveto ovat oheismateriaalina.
Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Tilli, puh. 040 590 6526
Ehdotus: Kunnanhallitus päättää kutsua soveltuvuustestiin
Soveltuvuustestit järjestää Eezy Personnel.
Kunnanhallitus päätti ennen varsinaisen asian käsittelyä, että puheenjohtaja toimii pöytäkirjnpitäjänä tämän pykälän kohdalla.
Kunnanhallitus käsittelee asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta esittelijän
esteellisyyden vuoksi (HL 28.1),
Puheenjohtajan avattua keskustelun puheenjohtaja Jouni Tilli teki muutetun pohjaehdotuksen: kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Reisjärven kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen tradenomi
(AMK) Marjut Silvastin ansiovertailun ja kokonaisarvion perusteella.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Paavola saapui kokoukseen pykälän käsittelyn
aikana klo 15.55.
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KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Marjut Silvast poistui esteellisenä (HL § 28.1) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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KUNNAN MARKKINOINTITYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
KHALL § 54
16.3.2020

Reisjärven kunnanvaltuusto on 11.12.2019 § 76 hyväksynyt talousarvion 2020 ja
taloussuunnitelman 2020-2023, joka sisältää määrärahan kuntamarkkinointiin
vuosille 2020-2023. Vuoden 2020 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu muun muassa kuntamarkkinoinnin työryhmän perustaminen ja aktiivinen
näkyvyyden lisääminen sekä tapahtumina Suviseurat ja messuosallistuminen.
Kuntanäkyvyyden lisäämiseksi kuluvan kevään ja alkukesän tapahtumiin on markkinoinnin ideoinnin aloittanut epävirallinen työryhmä, jossa on mukana luottamushenkilö, viestintäosaaja, yrittäjäjärjestön edustaja ja palveluyrittäjä sekä vt.
kunnanjohtaja.
Jotta työryhmä voi toimia kunnan nimissä ja tehdä päätöksiä, tulee työryhmä nimetä ja myöntää sille toimivaltuus. Työryhmä tulee toimimaan talousarviomäärärahan puitteissa ja raportoimaan toiminnastaan vähintään talouden osavuosiraportin yhteydessä. Markkinointitoimien osalta tarvittavat päätökset tekee kunnanjohtaja viranhaltijapäätöksenä. Työryhmän työskentelyyn voidaan kutsua nimettävien jäsenten lisäksi muitakin osallistujia asiayhteydestä riippuen.
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505

Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus perustaa kuntamarkkinoinnin työryhmän, jonka jäseniksi
nimetään luottamushenkilöistä Antti Vedenpää, yrittäjäjärjestöstä hallituksen jäsen Kirsi Muhonen, palveluyrittäjä Minna Helminen, viestintäosaaja Ville Laitila/Diginatiivi ja kunnanjohtaja sekä valtuuttaa työryhmän toimimaan talousarviomäärärahan puitteissa. Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään Antti Vedenpää.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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REISJÄRVEN KUNNAN MARKKINOINTILOGO
KHALL § 55
16.3.2020

Kaikilla kunnilla ja kaupungeilla on käytössään heraldinen tunnus eli vaakuna.
Reisjärven kunnan tunnuksena virallisissa yhteyksissä käytetään kunnanvaakunaa.
Kuntalain 5 § mukaan vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen. Reisjärven kunnan hallintosäännössä
ei ole erillistä vaakunaa koskevaa mainintaa.
Vuoden 2020 talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu kuntamarkkinointi ja aktiivinen kunnan näkyvyyden lisääminen. Kuntamarkkinointia suunnitellut työryhmä on suunnitellut kunnan visuaalista ilmettä ja esittää otettavaksi käyttöön uuden markkinointilogon. Logolla uskotaan olevan myönteiset vaikutukset
kuntakuvaan ja näkyvyyteen.
Logon suunnittelun lähtökohtana on ollut kunnan matkailun kärkiteema Peuran
polku yhdistettynä kuntastrategian arvoihin: rohkea, ripeä ja yhteisöllinen.
Logon kuva-aihe kuvaa peuroja ja värit symboloivat strategisia teemoja. Sininen
väri kuvaa yhteisöllisyyttä ja tulee lukuisista järvistä. Sininen väri esiintyy myös
kunnan vaakunassa. Murrettu kelta-vihreä on ripeyden väri ja kuvaa viljapeltoja,
maataloutta ja luontoa. Oranssi on rohkeuden väri ja johdattaa samalla retkeilyyn.
Vastaavaa symboliikkaa on käytetty jo kunnan tytäryhtiön, Kiinteistö Oy Reisjärven Vuokratalot, logossa. Logon on suunnitellut Ville Laitila/Diginatiivi yhteistyössä markkinointitiimin kanssa.
Logon tarkoituksena on viestiä Reisjärven kunnasta kiinnostavasti kuntaa kuvaavalla tavalla. Logoa käytetään kaikissa kunnan markkinointi- ja viestintämateriaaleissa.
Ohjeismateriaalina Markkinointilogon graafinen ohjeisto
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505

Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan markkinointilogon ja
graafisen ohjeiston käytettäväksi Reisjärven kunnan markkinoinnissa ja mainonnassa. Kunnan vaakunaa käytetään edelleen virallisissa asiakirjoissa ja yhteyksissä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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PERUSPALVELUKUNTATYHTYMÄ SELÄNTEEN PALVELURAKENNETYÖRYHMÄ
KHALL § 56
16.3.2020

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus päätti 4.2.2020 § 28 palauttaa valmisteluun kuntayhtymän sosiaali- ja terveyshuollon palvelutuotannon henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisen koskien talouden sopeuttamistoimia pysyvien kustannussäästöjen toteuttamiseksi. Päätöksen mukaan
asian valmistelua jatketaan edellä mainittujen asioiden lisäselvityksillä ja tarkennuksilla.
Asian valmisteluun palauttamista koskevan ehdotuksen mukaan:
Pysyviä kustannussäästöjä tulee saada. On vielä tehtävä lisäselvityksiä mitä
tarkoittaa taloudellisesti ja toiminnallisesti se, että
1) dialyysi ja vuodeosasto eivät ole samassa paikassa,
2) miten paljon on lisättävä kotisairaalan henkilöstöä, jos vuodeosasto lakkaa suurimmalta paikkakunnalta,
3) paljonko todelliset kuljetuskustannukset ovat, jos potilaita joudutaan kuljettamaan toiselle paikkakunnalle,
4) paljonko säästöjä saataisiin, jos toiminnat siirretään merkittävimmältä
osin maantieteellisesti keskeisimmälle paikalle ja
5) mitkä ovat todelliset välinehuollon lisäkustannukset, jos niitä on ostettava
useammalle paikkakunnalle.
Asian uudelleen valmistelua varten Selänteen kuntayhtymähallitus päätti
27.2.2020 § 35 perustaa palvelurakennetyöryhmän työskentelemään kevään aikana. Palvelurakennetyöryhmään nimettiin yhtymähallituksen puheenjohtajisto,
kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, ylilääkäri, terveys- ja vanhuspalvelujohtaja, hyvinvointipalvelujohtaja, hoitotyönjohtaja, hoito- ja vanhustyönjohtaja ja terapiapalveluiden johtaja. Työryhmään tuli kaksi paikkaa lääkäreille ja
kolme paikkaa hoitajille. Henkilöstöjärjestöille tuli työryhmään yksi yhteisen jäsen
ja hänelle nimetty varajäsen sekä yksi paikka myös työsuojeluvaltuutetulle ja hänelle nimetty varajäsen. Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kuntajohtajat kutsutaan mukaan työryhmään.
Lisäksi yhtymähallitus päätti, että työryhmätyöskentelyn rinnalle otetaan ulkopuolinen konsultti selvittämään palvelurakenneuudistuksen tarpeellisuutta ja toteuttamistapaa. Kuntayhtymäjohtajan kutsusta työryhmä aloitti työnsä 9.3.2020.
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505

Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen palvelurakennetyöryhmän asettamisen tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA
KHALL § 57
16.3.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muuttamisesta 1.4.2020 mennessä. Lausuntopyyntöön vastataan osoitteessa lausuntopalvelu.fi tai lähettämällä lausunto osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan diaarinumerot
VN/8392/2019 ja STM079:00/2019. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan
lausuntopalvelu.fi -palvelussa.
Asiakasmaksulainsäädännön uudistuksen ja hallituksen esityksen valmistelun taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma ”Osallistava ja osaava
Suomi — sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”. Hallitusohjelman mukaan laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992),
jäljempänä asiakasmaksulaki, uudistetaan tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muu muassa maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja. Asiakasmaksulain uudistukselle on osoitettu
rahoitusta 45 miljoonaa euroa.
Lain uudistamisen tavoitteena on poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasaarvoa. Esitys liittyy osaltaan myös hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan.
Esityksen tavoitteena on parantaa asiakkaiden välistä tasa-arvoa pitkäaikaisista
asumispalveluista perittävien asiakasmaksujen suhteen eri puolella maata. Ehdotetulla lailla pyritään myös varmistamaan, että kyseisten palvelujen asiakasmaksut
eivät nouse kohtuuttoman suuriksi asiakkaan tuloihin nähden. Lisäksi tavoitteena
on yhdenmukaistaa jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksuja
ja huolehtia, että maksut vastaisivat nykyistä paremmin palvelutuntien määrää.
Esityksessä ehdotetaan, että hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa ja että poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta ei enää
perittäisi maksuja alaikäisiltä asiakkailta. Mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta perusterveydenhuollossa selkiytettäisiin ja tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja lääkkeiden maksuttomuutta laajennettaisiin tietyiltä osin.
Maksukattoa laajennettaisiin suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä
kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Lisäksi asiakasmaksut, joiden suorittamiseen
on myönnetty toimeentulotukea, kerryttäisivät jatkossa maksukattoa.
Pitkäaikaishoidon asiakasmaksut määräytyisivät jatkossakin asiakkaan maksukyvyn mukaan. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävien asumispalvelujen asiakasmaksut
määräytyisivät yhdenmukaisin perustein, pitkäaikaista tehostettua palveluasumista lukuun ottamatta. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen,
pitkäaikaisen laitoshoidon ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksuihin
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA
sovellettaisiin pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita. Lisäksi säädettäisiin
asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta viimeksi mainituissa palveluissa.
Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa
toimeentuloturvaan korostettaisiin. Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä selkiytettäisiin ja asiakkaan oikeusturvaa vahvistettaisiin.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.
Oheismateriaalina Luonnos - HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Liitteenä 1 Kunnan lausunto.
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505
Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lausunnon hallituksen
esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VARAUTUMINEN KORONAVIRUKSEN VARALTA JA TOIMIVALLAN DELEGOINTI SITÄ KOSKEVISSA PÄÄTÖKSISSÄ
KHALL § 58
16.3.2020

Kiinassa alkuvuonna käynnistynyt koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia, joka sittemmin on luokiteltu pandemiaksi, on huomioitu ja siihen
varautuminen on aloitettu Reisjärven kunnassa kunnan johtoryhmän toimesta.
Aiheesta on laadittu henkilöstötiedotteita ja asiaa on käsitelty esimiespalavereissa
sekä tiedotettu koko henkilökunnalle ja kunnan toimitiloissa työskenteleville yhteistyökumppaneille. Kuntalaisille on yleistiedote kunnan kotisivuilla. Kriittiset toiminnot on arvioitu ja varautumistoimia työstetty. Tilannetta seurataan jatkuvasti
ja tiedotetaan lisää tarpeen mukaan.
Kunnan ohjeistukset, tiedotteet ja toimenpiteet pohjautuvat Kuntaliiton, KT-kuntatyönantajien, STM:n, THL:n, Ppky Selänteen, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ym.
viranomaistahojen tiedotteisiin ja ohjeisiin.
Tartuntatautilain mukaisesti tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn henkilön määräämisestä eristykseen, määrää virukselle altistuneen tai altistuneeksi epäilyn henkilön karanteeniin esim. kotiin tai
muuhun paikkaan. Kunnan on tarvittaessa järjestettävä karanteeniin määrätylle
asianmukainen karanteenipaikka ja huolehdittava myös karanteeniin määrätyn
ruokahuollosta.
Tartuntatautilain 58 § mukaan toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien,
asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä päättää kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin eli Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus. Aluehallintovirasto
voi tehdä vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.
Esimerkiksi etäopetus ei ole oppilaitoksen sulkemista, joten siinä päätösvalta on
opetuksen järjestäjällä. Kunnan omaan toimivaltaan kuuluu myös omien toimielinten kokoontumispaikkaa ja kunnan toimitilojen luovuttamista koskevat päätökset.
Koronavirustilanteen edellyttämää nopeaa reagointia kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, kuten kunnan tilojen luovuttamista tai kunnanvastuulla
olevien velvoitteiden järjestämistä varten tarvitaan päätöksentekoa varten pienryhmä.
Valmistelija: Vt. kunnanjohtaja 044 3008 505

Vt. kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi virusepidemiaan varautumistilanteen
Reisjärven kunnassa ja päättää, että kiireellistä koronavirukseen liittyvissä kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa päätösvaltaa käyttää kunnanhallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista koostuva ryhmä.
Kokouksen aikana tietoon tulleiden maan hallituksen toimenpidelinjausten johdosta kunnanjohtaja teki muutetun pohjaehdotuksen:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

16.3.2020
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VARAUTUMINEN KORONAVIRUKSEN VARALTA JA TOIMIVALLAN DELEGOINTI SITÄ KOSKEVISSA PÄÄTÖKSISSÄ
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi virusepidemiaan varautumistilanteen, ja että
kuntalaisille ja henkilökunnalle tiedotetaan 16.3.2020 maan hallituksen ilmoittamat linjaukset koronavirustilanteen aiheuttamista toimenpiteistä. Lisäksi kunnanhallitus päättää perustaa virusepidemian poikkeusolojen ajaksi kunnanhallituksen
toimivaltaan kuuluvissa koronavirukseen liittyvissä asioissa päätösvaltaa käyttävän
ryhmän, jonka muodostaa kunnanhallituksen puheenjohtajisto.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Kokouspäivämäärä
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 59
16.3.2020

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

§:t 1,4
§:t
§:t 2-5
§:t 2-3

Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast
Yleispäätökset
Henkilöstöpäätökset
Poissaolopäätökset
Hankintapäätökset

§:t
§:t 1-2
§:t 2-5
-

Toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala
Asuntojen vuokraukset

§:t 5-8

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola
Yleispäätökset

§:t

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist
Yleispäätökset

§:t

Kasvatus- ja koulutusltk, ptk, 13.2.20, 1/20
Vt. kja

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2020

Kokouspäivämäärä
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Kunnanhallitus
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 60
16.3.2020

Ppky Selänne
- Ympäristölautakunta, ptk, 24.2.20, 1/20
Ylivieskan kaupunki
- Jokilaaksojen pelastuslaitos Johtokunta, es. lista, 13.3.2020, 2/20
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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Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Hallitus / lautakunta

16.3.2020

Pykälä

Sivu

53-60

98

Kunnanhallitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

53, 56-60

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

54, 55

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

Pykälät

54, 55
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 20.3.2019.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu
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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
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

puh. 029 56 42800 (vaihde)
fax: 029 56 42841

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

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 260 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
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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
VN/8392/2019, STM079:OO/2019
Lausunto lain muutoskohtiin:
2 a § Maksun periminen

Esityksen tavoite poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa on
kannatettava. Maksujen ja niiden määräytymisperusteiden yhdenmukaisuus sekä
parantaa kansalaisten tasa-arvoa että osaltaan varmistaa alueellisista eroista
johtuvaa hoidon saatavuutta.

2 b § Päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta
Esityksen mukainen.
3 § Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu
Maksu on aiheellinen. Vaikka palvelu ei toteutuisikaan, sen valmisteluun ja
toteutukseen varattu aikaresurssi on sitonut voimavaroja ja aiheuttanut
kustannuksia.
5 § Maksuttomat terveyspalvelut
Terveyspalvelujen maksuttomuus lähtökohtaisesti parantaa palvelujen
saatavuutta ja edistää terveyspalvelujen käyttöä asiakkaan maksukyvystä
riippumatta. Kokonaishyötynä pitkällä aikavälillä tulisi olla varhainen hoitoon
hakeutuminen ja kansanterveyssairauksien hoito varhaisessa vaiheessa.
Toisaalta maksuttomien palvelujen vaarana on, että ne johtavat palvelujen
epätarkoituksenmukaiseen käyttöön. Maksuttomien palvelujen käytön tulee siten
olla selkeästi määriteltyä ja ohjeistettua. Yhtenä ohjaavana tekijänä voisi olla
tietyt maksuttomat palvelut (sähköiset palvelut, puhelin jne.) ja henkilökohtaista
kohtaamista vaativat palvelut maksullisia tai maksuttomat palvelut tietyille
ikäryhmille. Mikäli maksuttomia palveluja jaotellaan kohderyhmittäin,
menetelmän tulee olla mahdollisimman selkeä ja vähän työllistävä.
Terveyspalvelujen maksuttomuudesta seuraa tulopohjan heikkenemistä, mikä
puolestaan johtaa kunnan tai kuntayhtymän jäsenkunnan nettomenojen kasvuun,
ellei kunta/kuntayhtymä kykene sopeuttamaan toimintaansa tulonmenetyksiä
vastaavasti. Tulomenetyksistä aiheutuvat kuntayhtymän jäsenkunnalle aiheutuvat
menojen lisäykset tulee kompensoida täysimäärisesti valtionosuuksissa.
6 a § Maksukatto

Maksukattoa kerryttävien palvelujen laajentuminen yhdenvertaistaa palveluja
maksukattoon kerryttävien palvelujen osalta.
Maksukattoa kerryttävien palveluiden laajentaminen myös suun terveydenhuollosta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta, tilapäisestä kotisairaalahoidosta ja
terapioista perittäviin maksuihin on kannatettavaa. Myös toimeentulotuesta
maksettujen asiakasmaksujen hyväksyminen kerryttämään maksukattoa
madaltaisi asiakkaiden palvelujen käyttökynnystä.
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Oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä hoitoon hakeutuminen on parhaimmillaan
kansanterveyden kokonaiskustannuksia alentava tekijä.
Maksukaton käyttöönotosta aiheutuva asiakasmaksukertymien supistuminen
tulee kompensoida kunnille täysimääräisenä.
7 b § Palvelun pitkäaikaisuus
Esityksen mukainen.
7 c § Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksu
Muutosesitys yhdenmukaistaa ja selkeyttää nykyistä käytäntöä
maksuperusteiden määrittelyssä ja vähimmäiskäyttörajan suuruudesta.
Toisaalta kunnille aiheutuvat kustannukset lisääntyvät, mikä tulee huomioida
kuntien peruspalvelujen valtionosuuksissa.
10 b § Pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta, pitkäaikaisesta perhehoidosta ja pitkäaikaisesta
laitoshoidosta perittävän maksun perusteena olevat tulot
Asiakasmaksujen ja maksuperusteiden yhdenmukaistaminen parantaa palvelujen
käyttäjien yhdenvertaisuutta. Asiakkaan sijoittuessa yksityiseen tehostettuun
palveluasumiseen tulee asiakasmaksujen olla samat, kuin julkisin varoin
tuotetuissa yksiköissä.
10 c § Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa
perhehoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa
Nettotuloihin perustuvat maksut yhtenäistävät maksuja.

10 d § Tuloista tehtävät erityiset vähennykset pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja
pitkäaikaisessa perhehoidossa
Nettotuloihin perustuvat maksut yhtenäistävät maksuja.

10 e § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta
perittävä maksu
Esityksen mukainen.

10 f § Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta
perittävän maksun perusteena olevat tulot
Esityksen mukainen.
10 g § Tuloista tehtävät vähennykset jatkuvassa ja säännöllisessä kotona annettavassa palvelussa sekä
pitkäaikaisessa asumispalvelussa
Esityksen mukainen.
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10 h § Tukipalvelut ja asumispalveluun liittyvät palvelut
Palveluja ja hinnoittelua selkeyttävä esitys. Kunnille jäävä asiakasmaksulain 11 §
mukainen yksilöllinen harkintavalta kuitenkin eriarvoistaa perittäviä maksuja.
10 i § Laskennallinen metsätulo
Laskennallisen metsätulon huomioiminen kaikissa maksukyvyn mukaan
määräytyvissä maksuissa on yhdenmukainen ja tasapuolinen kaikille
10 j § Maksun määrääminen ja tarkistaminen
Esityksen mukainen.
10 k § Palvelun keskeytyksen vaikutus asiakasmaksuun
Esityksen mukainen.
11 § Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen
Sinällään kannatettava esitys, joka edellyttää oikeudenmukaisia, yhdenmukaisia
ja selkeitä sääntöjä. Toinen kysymys on, kuinka terveydenhuollon henkilöstö
selviytyy asiakkaiden maksukykyyn (ja toimeentuloon) liittyvistä laskentatehtävistä.
Terveydenhuoltoon ja asiakkaan maksukyvyn selvittämiseen liittyvien tehtävien
selkeä eriyttäminen eri organisaatioille saattaisi tuoda parempaa tehokkuutta
toimintaan.
13 § Muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
Esityksen mukainen.
14 § Tulojen, korvausten tai saamisten periminen kunnalle tai kuntayhtymälle
Esityksen mukainen.
14 a § Viranomaisten tiedonsaantioikeus
Esityksen mukainen.
15 § Muutoksenhaku

Esityksen mukainen.

Voimaantulo (alustava voimaantuloajankohta 1.1.2021)
Muutosten voimaantullessa vuoden 2021 alussa niiden vaikutukset vuoden 2021
talousarvioon jäävät arviointien varaisiksi.
Yhteenveto

Ehdotetut muutokset yhdenmukaistavat asiakasmaksujen määrittelyn ja perinnän
perusteita. Muutosten vaikutuksesta toivottavaa on painopisteen siirtyminen
ennaltaehkäisevään hoitoon. Hoidon saamisen kynnysten madaltuessa voidaan
edistää kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden ja alueellista saatavuuden tasaarvoisuutta.

Reisjärven kunnanhallitus
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