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Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

HALLINTOSIHTEERIN IRTISANOUTUMINEN
KHALL §
14.1.2021

Hallintosihteeri Seija Järnfors on irtisanoutunut virastaan 31.12.2020
päivätyllä ilmoituksella välittömästi koeajalla. Kunnanhallitus on 8.6.2020 § 8 valinnut hallintosihteerin virkaan Seija Järnforsin, virkasuhde on alkanut 1.7.2020 ja
virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viranhaltijalain 8 § mukaan koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään
välittömästi.
Hallintosäännön 66 § mukaan kunnanhallitus päättää alaistensa vakinaisen henkilökunnan valinnasta ja 70 § mukaan myös eron myöntämisestä.
Liite Ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi irtisanoutumisilmoituksen ja myöntää
eron Seija Järnforsille Reisjärven kunnan hallintosihteerin virasta 31.12.2020.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

HALLINTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
KHALL §
14.1.2021

Hallintosihteerin virka on tullut avoimeksi 1.1.2021. Hallintosihteerin
keskeisimpiin työtehtäviin kuuluvat kunnanhallituksen ja valtuuston kokousten ja
kokousasioiden valmisteluasiat, kokousten sihteerinä toimiminen, pöytäkirjanpitäjänä toimiminen, päätösten täytäntöönpanoasiat ja muut yleishallinnon tehtävät
sekä monien yleishallinnon toimintojen pääkäyttäjätehtävät.
Reisjärven kunnassa on meneillään tiedonhallintasuunnitelman ja uuden asianhallintaohjelmiston käyttöönottoprojekti sekä tiedonhallintalain mukaisen tiedonhallintamallin suunnittelu- ja käyttöönottoprojekti. Kunnan hallintotoimen sujuvuuden varmistaminen ja yllä mainittujen hallintosihteerin tehtävien hoito tässä tilanteessa edellyttää perehtyneisyyttä viran hoitoon. Hallintosihteerin viran tehtäväsisältö edellyttää avoimeksi tulleen viran täyttämistä.
Viranhaltijalain (304/2003) § 4 mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Virkasuhteeseen voidaan kuitenkin ottaa
ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. Määräajan pituutta ei ole säädetty, mutta sen tulee olla luonteeltaan tilapäinen.
Aiemmin Reisjärven kunnan vs ja vt. hallintosihteerinä toiminut palvelusihteeri
Sirpa Hirvinen on antanut suostumuksensa toimia hallintosihteerin viran väliaikaisena hoitajana 31.3.2021 saakka tai siihen saakka, kunnes virka täytetään julkisella
hakumenettelyllä. Tradenomi Sirpa Hirvinen täyttää hallintosihteerin virkaan Reisjärven kunnan hallintosäännössä olevat koulutukseen liittyvät kelpoisuusvaatimukset. Hallintosäännön (Valt 18.12.2012) mukaan kunnanhallitus päättää alaisensa henkilökunnan valinnasta.
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää täyttää hallintosihteerin viran valitsemalla hallintosihteerin avoimen viran väliaikaiseksi hoitajaksi Sirpa Hirvisen 31.3.2021 saakka
tai siihen saakka, kunnes uusi viranhaltija on valittu. Tehtäväkohtainen palkka
määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelutunnuksen 01ASI040 mukaisena.
Lisäksi kunnanhallitus päättää käynnistää hallintosihteerin viranhakuprosessin.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN
KHALL §
14.1.2021

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Juuso Korkiakoski on irtisanoutunut
4.1.2021 päivätyllä ilmoituksella siten, että viimeinen työpäivä on 17.1.2021.
Kunnallisen yleisen viranhaltijalain (KVTES) VIII luvun 5 § 2 mom. mukaan työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa, irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos
palvelussuhde on jatkunut enintään viisi vuotta.
Hallintosäännön 66 § mukaan kunnanhallitus päättää alaistensa vakinaisen henkilökunnan valinnasta ja 70 § mukaan myös eron myöntämisestä.
Liite Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan irtisanoutumisilmoitus
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Juuso Korkiakosken irtisanomisilmoituksen
tiedoksi ja myöntää hänelle eron kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimesta
siten, että työsuhteen viimeinen päivä on 17.1.2021.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

VALTUUSTON KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2021
KHALL §
14.1.2021

Hallintosäännön 6 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään
aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös
silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä
pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja.
Kevätkaudella 2021 valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin klo 18.00.
Valtuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla. Lisäksi valtuusto pitää tarpeen mukaan seminaareja ja iltakouluja erikseen sovittavana ajankohtana.
Asioiden sujuvan käsittelyn ja päätöksenteon kannalta on tarkoituksenmukaista,
että valtuusto hyväksyy alustavasti valtuuston kokousaikataulun kevätkaudelle
2021. Loppuvuoden osalta kokousaikataulun hyväksyy uusi valtuusto.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että päättää pitää valtuuston kokoukset keväällä 2021 seuraavasti:
to 4.2.2021
to 15.4.2021
to 6.5.2021
ma 31.5.2021 Tilinpäätöskokous
to 17.6.2021 Uusi valtuusto järjestäytyy
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2021
KHALL §
14.1.2021

Hallintosäännön 6 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään
aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Kunnanhallitus pääsääntöisesti maanantaisin kokoontuu klo 16.00. Ylimääräisiä
kokouksia ja iltakouluja pidetään tarpeen mukaan. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Asioiden sujuvan käsittelyn ja päätöksenteon kannalta on tarkoituksenmukaista,
että hallitus hyväksyy alustavan kokousaikataulun kevätkaudelle 2021.
Loppuvuoden osalta kokousaikataulusta päätetään erikseen.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kunnanhallituksen kokoukset keväällä
2021 seuraavasti:
to
ma
ma
ma
ma
ma
ma

14.1.2021
25.1.2021
22.2.2021
29.3.2021 Tilinpäätöskokous
26.4.2021
17.5.2021
7.6.2021

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 10.9.2020 § 67
KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKAVALINTA
KHALL §
14.1.2021

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää Reisjärven kunnanhallituksen lausuntoa hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta. Valitus koskee valtuuston
päätöstä 10.9.2020 § 67 kehitys- ja talouspäällikön virkavalinnasta. Valittajana on
lakimies, senior advisor Rauno Maaninka Oulusta. Asiamiehenä toimii Ari Maaninka, luvansaanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM, KTM, TM.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon oheisen valituksen johdosta ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat seuraavat asiakirjat:
- viranhakuilmoitus
- yhteenveto hakijoista
- hakemusasiakirjat valittajalta ja virkaan valitulta
- hakijoille mahdollisesti tehdystä soveltuvuus- tai psykologisesta testistä
laadittu yhteenveto
- päätös valinnasta (esim. viranhaltijan tai lautakunnan päätös)
- valittajan oikaisuvaatimus
- lisäksi asian käsittelyyn liittyvät muut asiakirjat.
Lausunto ja pyydetyt asiakirjat tulee palauttaa viimeistään 4.12.2020.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on myöntänyt lausunnon antamiselle jatkoaikaa 15.1.2021 saakka.
Vaatimuksessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa Maaninka vaatii,
1. että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus (myöhemmin Hallinto-oikeus) kumoaa
Reisjärven kunnanvaltuuston (myöhemmin Valtuusto) 10.09.2020 päätöksen§:ssä 67 virkavaalin kehitys- ja talouspäällikön valinnasta.
2. Maaninka vaatii Hallinto-oikeudessa suullisen käsittelyn järjestämistä.
3. Maaninka vaatii, että Reisjärven kunta velvoitetaan korvaamaan Maaningan
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut oikeudenkäyntimaksuineen täysimääräisenä Hallinto-oikeuden osalta myöhemmin esitettävän laskun mukaisesti
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua siitä, kun Hallinto-oikeuden päätös asiassa on annettu.
4. Kyseessä oleva Valtuuston päätös §:ssä 67 tulee kumota, koska päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä sekä asian valmistelussa on toimittu
lainvastaisesti.
5. Yksityiskohtaisemmat perustelut on esitetty valituksessa myöhemmin.
Lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 50 §:n mukaan työnantajan tämän
lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta säädetään.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/
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Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 10.9.2020 § 67
KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKAVALINTA
Kuntalain (410/2015) 135 § mukaan valtuuston antamaan päätökseen haetaan
muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Kuntalain 137 § 1 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus on saapunut määräajassa.
Perustuslain (§125) mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito,
kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä ansioita
sekä nuhteetonta käytöstä.
Kehitys- ja talouspäällikön virantäyttöä on valmisteltu asiaan kuuluvasti rekrytointiprosessin aikana. Valintapäätöksessä on otettu huomioon virkaan hakeneiden
tasapuolisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus syrjimättä ketään hakijoista. Valintapäätökseen vaikuttivat hakijoiden hakemukset, haastatteluun valittujen haastattelut ja soveltuvuusarviointiin valittujen soveltuvuusarvioinnit. Valinnassa on huomioitu hakijoiden koulutuksen ja kokemuksen lisäksi viran hoitamisen kannalta merkitykselliset ominaisuudet sekä kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvuus Reisjärven kunnan kehitys- ja talouspäällikön virkaan. Virkaan valinnasta päätti kunnan hallintosäännön 66 § mukaisesti valtuusto.
Liitteinä:
1. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete
2. Maaningan vaatimus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa
3. Lausuma Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, Reisjarvi dnro 01597/20/2206
4. Lausuman liitteet (Salassapidettävä, JulkL 24.1§, kohta 19 ja 11.2§, kohta 4)
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevan lausuman Rauno Maaningan valituksesta hallinto-oikeudelle, Dno
01597/20/2206.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 15.1.2021 lukien.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

REISJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN VÄESTÖNSUOJELUTEHTÄVÄÄN
KHALL §
14.1.2021

Jokilaaksojen pelastuslaitos velvoittaa jokaista pelastustoimialueen kuntaa nimeämään viisi (5) henkilöä, jotka pelastuslaitos sijoittaa väestönsuojeluorganisaationsa johtotehtäviin valmiuslain 3 §:ssä 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Säädösperusta: pelastuslaki 46 §, 47 §, 65 §. Oikeus ylläpitää rekisteriä: pelastuslaki 92 §.
Nimettäviltä henkilöiltä ei edellytetä erillisiä pätevyysvaatimuksia. Nimettävien henkilöiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. Nimettävistä henkilöstä tulee ilmoittaa:
henkilön nimi, henkilötunnus, ammatti, koulutus, osoite, muut yhteystiedot, tiedot
ajokortista sekä tieto henkilön huollettavina olevien lasten lukumäärästä.
Kaikki nimettävät henkilöt sijoitetaan toimimaan väestönsuojelun johto- ja erityistehtäviin nimeävässä kunnassa toimivaan suojelulohkon johtokeskukseen. Suojelulohkojako on toteutettu siten, että jokainen pelastustoimialueen kunta muodostaa
oman suojelulohkon, jolla on kunnassa sijaitseva johtokeskus. Suojelulohkon johtokeskus ei tarkoita samaa kuin kunnan johtokeskus, vaan suojelulohkon johtokeskus
on osa pelastuslaitoksen väestönsuojelun johtamisjärjestelmää. Henkilöä ei saa nimetä toimimaan suojelulohkon johtokeskukseen, mikäli kunta on suunnitellut käyttävänsä henkilöä sotilaallisen voimankäytön tilanteissa. Kunnan johtavien viranhaltijoiden sijaan nimettävät henkilöt ovat yleensä entisiä tai nykyisiä viranhaltijoita tai
muuten asiasta kiinnostuneita kuntalaisia.
Jokilaaksojen pelastuslaitos ilmoittaa väestönsuojelutehtäviin varattaville henkilöille heidän tehtävänsä ja sijoituspaikkansa alkuvuodesta. Ilmoituksen yhteydessä
pelastuslaitos tiedottaa henkilöä mahdollisuudesta ilmoittaa esteellisyys väestönsuojelutehtävän hoitoon. Jokilaaksojen pelastuslaitos vastaa tarvittaessa nimettävien henkilöiden varaamisesta (VAP) asevelvollisuuslain 89 §:n tai siviilipalveluslain
67 §:n mukaisesti. Henkilöt koulutetaan tehtäviinsä vuoden 2021 lopulla pelastuslaitoksen toimesta.
Pelastuslaitos pyytää niitä kuntia, jotka eivät ole aiemmin toimittaneet väestönsuojelutehtäviin nimettävien henkilöiden tietoja, toimittamaan vaaditut tiedot.
Listaus voidaan toimittaa suojattuna sähköpostina osoitteeseen
joni.kinnunen@jokipelastus.fi tai kirjattuna kirjeenä osoitteeseen
Joni Kinnunen, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Reisjärven kunnan edustajiksi väestönsuojelutehtävään viisi henkilö. Henkilöiden tiedot ilmoitetaan erillisellä asiakirjalla, joka ei ole
julkinen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
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14.1.2021

Asianro

LAUSUNTO LOMITUKSEN PAIKALLISYKSIKKÖRAKENTEEN KEHITTÄMISEEN
KHALL §
14.1.2021

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) pyytää lausuntoa lomituksen paikallisyksikkörakenteen kehittämiseksi. Lausunto tulee antaa 20.1.2021 mennessä.
Mela on käynnistänyt lomituspalvelujen paikallisyksikkörakenteen uudistamisen
sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) saamiensa linjausten perusteella. Taustalla
on maatalouden rakennemuutos, jonka seurauksena lomituspalvelun käyttäjien ja
lomituspäivien määrän ennustetaan edelleen laskevan ja maatalouslomitushallinnon sopeuttaminen on tarpeen.
Mela teki vuonna 2019 lomituksen toimeksiantosopimuksen tehneille kunnille
kaksi kuulemista koskien paikallisyksiköiden yhdistämistä. Kuulemisissa Mela sai
ehdotuksia tarkoituksenmukaisten lomitusalueiden muodostamiseksi, minkä pohjalta Mela laati neljä vaihtoehtoista mallia. Mallit on esitelty lomituksen vastuuhenkilöille, toimeksiantosopimuksen tehneiden kuntien edustajille sekä tuottajajärjestön edustajille. Mela toteaa yhdistämisen lähtökohtana olevan nykyisten paikallisyksiköiden yhdistämisen kokonaisina.
Ratkaisun Mela pyrkii tekemään alkuvuonna 2021 STM:n antamien kriteerien perusteella. Uudet toimeksiantosopimusten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2023.
Mikäli alueella päästään sopimukseen nykyisten toimeksiantosopimusten nopeammasta irtisanomisaikataulusta, Melalla on valmius yhdistää paikallisyksiköt jo
1.1.2022 alkaen.
Pyytämällään lausunnolla Mela kuulee kuntia kirjallisesti uusien paikallisyksiköiden rajoista ennen kuin se tarjoaa kunnille laajemman alueen kattavaa toimeksiantosopimusta. Aiemmin kuntien antanat lausunnot ja neuvotteluissa esitetyt näkökohdat huomioidaan, joten osapuolten ei tarvitse toistaa aiempia kantojaan
tämän lausuntopyynnön perusteella.
Liitteinä Lausuntopyyntö ja vaihtoiset mallit lomituksen paikallisyksiköiksi
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 yhdessä lomatoimenjohtajan kanssa

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Melalle lomituksen paikallisyksikkörakenteen kehittämistä koskevana Reisjärven kunnan lausunnon:
Reisjärvelle ensisijainen paikallisyksikkömalli on aiemminkin esitetyn mukaisesti
Pohjois-Pohjanmaan versio 1.
Kaustisen, Toholammin, Kalajoen, Nivalan ja Reisjärven muodostama paikallisyksikkö on pienestä pinta-alastaan huolimatta tehokas toiminta-alue. Maantieteellisesti yhtenäisellä alueella välimatkat ovat suhteellisen lyhyet. Lomituspäivien
määrässä yksiköt ovat lähellä toisiaan. Myös tuotannollisilla tuloksilla alueen kunnat ovat valtakunnan kärkeä ja maatilojen väheneminen on keskimääräistä pienempää. Samalla Reisjärven kunta ilmaisee halukkuutensa toimia jatkossakin paikallisyksikkönä.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

YHTEISTYÖSOPIMUS POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA TYP
KHALL §
14.1.2021

Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun johto
ryhmä on kokouksessaan 23.11.2020 hyväksynyt yhteistyösopimuksen vuodelle
2021. Sopimus noudattaa vuosien 2016-2018 ja 2019-2020 sopimuksia, jotka on
hyväksytty kaikkien kuntien valtuustoissa. Sopimuksen muutokset koskevat vuonna
2021 alkavan työllisyyden kuntakokeilun (Oulun kaupunkiseudun sekä Raahen ja
Ylivieskan seutujen kuntakokeilut) huomioimista sopimuksessa sekä TYP:n asiakirjahallintoa vuonna 2020 voimaan tulleet lakimuutokset huomioiden. päivitetty sopimus kunnan pää tök sen te ko elimis sä hyväksyttäväksi.
Liite Pohjois-Pohjanmaan TYP-verkosto yhteistyösopimus (uusi)
Oheismateriaali Pohjois-Pohjanmaan TYP-verkosto yhteistyösopimus (nykyinen)
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen Yhteistyösopimuksen Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

HANKINTAKIELTO VUODELLE 2021
KHALL §
14.1.2021

Valtuusto on 30.12.2020 § 111 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja talous
suunnitelman vuosille 2020-2023. Kunnan on kyettävä suunnitelman mukaisesti
kattamaan taseeseen kertyneet alijäämät ja saavuttamaan talouden tasapaino
vuoden 2023 loppuun mennessä. Talosuarvio ja -suunnitelma on laadittu tämän
tavoitteen saavuttamiseksi.
Kunnan taloustilanne edellyttää tiukkoja talouden tasapainottamistoimia kja jatkuvaa talouden seuranta. Toimialat ovat kirjanneet taloussuunnitelmaan tasapainottamistoimenpiteitä, joiden täytäntöönpano alkaa heti vuoden 2021 alussa alkaen. Taloussuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden lisäksi on tarpeellista jatkaa
kunnanhallituksen 20.1.2020 § 12 vuodelle 2020 asettamaa hankintakieltoa koskemaan myös vuotta 2021.
Hankintakielto tarkoittaa, että vain ehdottoman välttämättömät hankinnat, kuten
elintarvikkeet ja muut kuntalaisten palvelujen tuottamiseen tarvittavat tarvikkeet
ja palvelut, saa hankkia. Kaikkien muiden hankintojen tarpeellisuus tulee arvioida
erittäin kriittisesti ja arvonlisäverottomalta hinnaltaan yli 1.000 euron (arvonlisäveroton hinta) hankintoihin tulee saada erillinen hankintalupa.
Vaikka toimielimille on vuoden 2021 talousarvioon hyväksytty määrärahat, se ei
oikeuta automaattisesti hankintojen tekemiseen. Aiemmin tehdyt tilaukset ja sopimukset hoidetaan sovitusti, mutta niidenkin tarpeellisuus tulee arvioida kriittisesti.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa hankintakiellon muille kuin ehdottoman
välttämättömille ja aiempiin sopimuksiin perustuville hankinnoille siten, että kaikkiin yli 1000 euron hankintoihin tulee saada kehitys- ja talouspäällikön tai kunnanjohtajan hankintalupa. Hankintakielto on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.
Lisäksi kehitys- ja talouspäällikkö valtuutetaan antamaan toimialoille päätökseen
liittyvät tarkemmat menettelyohjeet.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

SAATAVIEN KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOKSI
KHALL §
14.1.2021

Kirjanpitolain (KPL) 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. KPL 5:1 mukaan tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joista ei todennäköisesti enää kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin menetykset. KPL 5:2:ssä todetaan edelleen, että saamiset
merkitään taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.
Kirjanpitosäännösten mukaan saatavat, joiden kertyminen on epätodennäköistä, on
kirjattava luottotappioiksi. Saatavasta syntynyt luottotappio on kirjattavissa silloin,
kun on todennäköistä, että saamisesta ei saada suoritusta. Luottotappiota kirjattaessa on arvioitava saamisesta todennäköisesti kertyvä määrä. Luottotappiokirjaus
voidaan tehdä jo tilikauden aikana, ja se on tehtävä viimeistään tilinpäätöstä laadittaessa.
Myyntisaamisista syntyneet luottotappiot vähennetään myyntisaamisista ja tuloslaskelmassa muina toimintakuluina (tili 4943 Luottotappiot toimintatuotois-ta).
Saatavien poistaminen kirjanpidosta ei keskeytä niiden perintää.
Hallintosäännön 78 § mukaan kunnallisten maksujen perinnästä, huojennuksesta,
vapautuksesta tai lykkäyksestä päättää kunnanhallitus.
Vuoden 2020 tilinpäätökseen kirjataan luottotappioksi avoimet saatavat, joiden
menetys on ilmeinen.
Oheismateriaalina Luottotappioksi kirjattavat saamiset laskutuksittain
Laskukohtainen luettelo saatavista on nähtävillä kokouksessa.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kokouksessa esitetyn luettelon mukaiset
avoimet saatavat, yhteensä 48.197,58 euroa kirjataan luottotappioksi vuoden 2020
tilinpäätöksessä. Luottotappiokirjauksesta huolimatta myyntisaatavien perintää jatketaan.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

LOMARAHAN MAKSAMINEN VUONNA 2021
KHALL §
14.1.2021

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2020-2021) IV luvun
20 §:n 2 mom. mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä,
ellei paikallisesti toisin sovita. Jos palvelusshde päättyy ennen elokuun palkanmaksun ajankohtaa, lomaraha maksetaan lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhetydessä.
Reisjärven kunnassa vakiintuneen käytännön mukaan lomaraha on maksettu kesäkuussa tapahtuvan palkanmaksun yhteydessä. Jos palvelussuhde päättyy ennen
lomarahan maksamisen ajankohtaa, lomaraha maksetaan lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhteydessä.
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää maksaa virka- ja työehtosopimuksen mukaisen
lomarahan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä vuonna 2021.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

SALAINEN (JulkL 24 § 1 mom. kohta 6)
ILMOITUS HÄIRINNÄSTÄ/EPÄASIALLISESTA KOHTELUSTA
KHALL §
14.1.2021

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Asianro

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT
KHALL §
14.1.2021

Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, kehitys- ja talouspäällikön, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset
Kunnanjohtaja Marjut Silvast
Yleispäätökset
Henkilöstöpäätökset
Poissaolopäätökset
Hankintapäätökset

§:t 30
§:t
§:t 27-30
§:t

Kehitys- ja talouspäällikkö Johanna Rautakoski
Yleispäätökset
§:t
Henkilöstöpäätökset
§:t
Poissaolopäätökset
§:t 13
Hankintapäätökset
§:t

Kja

Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola
Yleispäätökset

§:t

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist
Yleispäätökset

§:t

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

Sivu

14.1.2021

Asianro

ILMOITUSASIAT
KHALL §
14.1.2021

Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Maakuntavaltuusto 14.2.2020 ptk
Mela
- Ilmoitus lomituskustannusten ja lomituksen hallintokustannusten ennakoiden
määrästä vuodelle 2021
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

