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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus    26.4.2016  88 3 
Kunnanhallitus   15.6.2016  126 3 
Kunnanhallitus   29.6.2016  156 2 
Kunnanhallitus   20.9.2016  181 1 
 
 
TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 
 
KHALL § 47 Tekninen johtaja Matti Kiviniemi on pyytäyt eroa viras-

taan 1.9.2016 lukien. Käytännössä hän kuitenkin jää 
pois virkatehtävien hoidosta vielä pitämättä olevien 
vuosilomien johdosta 6.6.2016. Hallintosäännön 65 §:n 
mukaan valtuusto päättää johtoryhmän jäsenten valinnas-
ta. Hallintosäännön 68 §:n mukaan valtuustossa valitta-
van viranhaltijan viran julistaa haettavaksi kunnanhal-
litus. 

 
Reisjärven kunnan hallintosäännön 71 §:n mukaan tekni-
seksi johtajaksi voidaan valita henkilö, jolla on tek-
nillisen korkeakoulun tai yliopiston rakennusinsinööri-
osastolla suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto sekä 
perehtyneisyys maa- tai talonrakentamisen tai vesihuol-
totekniikkaan tai teknillisen opiston rakennusosastolla 
suoritettu insinöörin tutkinto sekä käytännön kokemusta 
maa- tai talonrakentamiseen tai vesihuoltoon liittyvis-
sä tehtävissä. 

  
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa Reisjärven 

teknisen johtajan viran julkisesti haettavaksi siten, 
että haku päättyy 31.5.2016 klo 15.00. Virkaan valitta-
valta odotetaan hyviä johtamis- ja vuorovaikutustaito-
ja, joustavuutta, kehittämismyönteisiä toimintatapoja, 
käytännön kokemusta kaavoituksesta ja maankäytöstä, 
projektien läpiviemisestä ja kunnallistekniikan raken-
tamisesta, kaukolämpötoiminnasta, julkisista hankin-
noista sekä kunnallishallinnosta ja taloudesta sekä 
muutosjohtajuutta. 
 
Virka täytetään voimassa olevana virkana ja virkasuh-
teessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on 
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
todistus terveydentilastaan. Viranhakuilmoitus liittee-
nä 3. Ilmoitus julkaistaan Reisjärvi-lehdessä ja työ-
voimahallinnon ja Kuntarekryn sivuilla sekä Keskipoh-
janmaassa ja Kuntalehdessä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
EJ/TT 

 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   15.6.2016  127 3 
Kunnanhallitus   29.6.2016  157 2 
Kunnanhallitus   20.9.2016  182 1 
   
 
 
 
TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (JATKOA) 
 
KHALL § 72 Teknisen johtajan virka on ollut haettavana 31.5.2016 

mennessä. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti kuusi 
(6) henkilöä:  
Rak.insinööri Simo Hautamäki, Nivala 
Rak.insinööri Marko Paalavuo, Reisjärvi 
Rak.insinööri Raimo Pirhonen, Tampere 
DI, Rak. insinööri Heikki Pirkola, Oulu 
Rak.insinööri Sami Puputti, Reisjärvi 
LVI-insinööri Toni Seppälä, Ylivieska 

 
 Yhdistelmä hakijoista liitteenä 2. Hakemukset nähtävil-

lä kokouksessa. 
 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää haastatteluun kutsutta-

vat sekä haastattelutyöryhmän kokoonpanon. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kutsua 

teknisen johtajan virkaa hakeneet haastatteluun. Haas-
tattelu toteutetaan viikolla 26. Haastattelutyöryhmään 
kuuluvat teknisen lautakunnan jäsenet, kunnanhallituk-
sen ja valtuuston puheenjohtajistot, va. kunnanjohtaja 
Mauno Ranto ja projekti-insinööri Jarkko Saaranen. 

 
KHALL § 93 Teknisen johtajan virkaa hakeneista Heikki Pirkola pe-

rui hakemuksensa sähköpostilla 28.6.2016. Muut hakijat 
haastateltiin 29.6.2016.  

 
Haastattelujen jälkeen haastatteluryhmä linjasi, että 
ulkopuolinen arviointi haastatelluista tehdään rak. in-
sinööri Simo Hautamäelle, rak. insinööri Marko Paala-
vuolle, rak. insinööri Raimo Pirhoselle ja rak. insi-
nööri Sami Puputille. 

 
Päätös: Esittelijän estyneisyyden vuoksi kunnanhallitus 
päätti hallintosäännön 15 §:n nojalla käsitellä asian 
puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan 
esitystä. 

  
Kunnanhallitus päätti, että soveltuvuusarviointi tekni-
sen johtajan virkaan tehdään rak. insinööri Simo Hauta-
mäelle, rak. insinööri Marko Paalavuolle, rak. insinöö-
ri Raimo Pirhoselle ja rak. insinööri Sami Puputille. 
Soveltuvuusarvioinnin suorittaa Personnel Oy. 

 KM/EJ 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2016  183 1 
 
 
 
TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (JATKOA) 
 
KHALL § 109 Personnel on suorittanut soveltuustestit 22.8.2016. So-

veltuvuustesteihin osallistuivat rak. insinööri Simo 
Hautamäki, rak. insinööri Marko Paalavuo, rak. insinöö-
ri Raimo Pirhonen ja rak. insinööri Sami Puputti. Tes-
tien tulokset on esitelty haastatteluryhmälle 6.9.2016 
ja valtuuston iltakoululle 15.9.2016. 

 
Liite 1 viranhakuilmoitus, 
liite 2 yhdistelmä hakijoista  
 

Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se; 
 

1. toteaa, että kaikki hakijat täyttävät viran kelpoi-
suusehdot, ja 

2. suorittaa teknisen johtajan virkavaalin ehdollisena 
siten, että virkaan valitun on ennen viran vastaanot-
tamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydenti-
lastaan ja että viran täyttämisessä noudatetaan kuu-
den kuukauden koeaikaa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
Merkitään, että va. hallintojohtaja Juhani Tilli pois-
tui kokouksesta ja va. kunnanjohtaja Mauno Ranto sekä 
hallintosihteeri Päivi Rossi saapuivat kokoukseen ennen 
tämän asian käsittelyä klo 18.20.



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2016 
 184 2 

 
 
 
NIIA PEKKALAN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS 
 
KHALL § 110 Niia Pekkala hakee liitteenä 3 olevan hakemuksen mukai-

sesti poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiselle Reis-
järven kunnan Luotosen ranta-alueelle tilalle 691-401-
5-131. Rakentaminen edellyttää poikkeamislupakäsitte-
lyä, koska rakennuspaikka sijaitsee ranta-alueella ja 
alueella ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 
edellyttämää kaavaa (MRL 72§).  

 
 Vs. tekninen johtaja Sami Puputin lausunto liitteenä 4. 
 Puputti puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä hakemuksen 

mukaisesti. Rakentamisessa tulee huomioida vs. tekninen 
johtaja Sami Puputin mainitsemat asiat kulun, jätevesi-
en käsittelyn sekä kiinteistön jätteiden osalta. 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Niia Pekkalalle poik-

keamisluvan loma-asunnon rakentamiseen tilalle 691-401-
5-131 hakemuksen mukaisesti. Poikkeamislupa on voimassa 
2 vuotta luvan antopäivästä lukien. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2016  185 3 
 
 
 
SELVITYS PYHÄJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE 
 
KHALL § 111 Pyhäjärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.9.2016  
Va. kja §:n 265 kohdalla päättänyt pyytää Haapajärven kaupun-

ginhallitukselta ja Reisjärven kunnanhallitukselta vi-
rallista selvitystä siitä, millaisen ohjeen kunnanhal-
litukset ovat antaneet peruspalvelukuntayhtymä Selän-
teen kuntayhtymähallituksessa kuntiaan edustaville hen-
kilöille yhtymähallituksen päättäessä Pyhäjärven labo-
ratoriohoitajan vakanssin täyttämisestä kokouksessaan 
18.8.2016 §:n 100 kohdalla. 

 
 Pyhäjärven kaupunginhallitus viittaa asiassa kuntalain 

(410/2015) 6 §:n mukaiseen kuntakonsernin ja kunnan 
toimintaan sekä 46 §:n mukaiseen omistajaohjaukseen. 

 
 Kuntayhtymän johtajan esityksen mukaisesti ko. labora-

toriohoitajan vakanssi olisi täytetty 1.11.2016 alkaen. 
Yhtymähallitus päätti äänin 6-3 jättää asian pöydälle. 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää selvityksenään Pyhäjär-

ven kaupunginhallitukselle todeta seuraavaa: 
  

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus on ko-
kouksessaan 16.6.2016 §:n 81 kohdalla päättänyt perus-
taa nimenomaan Pyhäjärven kaupungin aloitteesta talou-
den tasapainottamistyöryhmän, jonka tulee antaa loppu-
raporttinsa ja toimenpide-esityksensä 14.10.2016 men-
nessä. Yhtymähallitus käsittelee raporttia kokoukses-
saan 27.10.2016. 
 
Reisjärven kunnanhallitus pitää tärkeänä, että lisäkus-
tannuksia jäsenkunnille aiheuttavia toimenpiteitä ei 
panna täytäntöön ennen kuin yhtymähallituksen nimeämä 
talouden tasapainottamistyöryhmä on saanut toimenpide-
esityksensä valmiiksi ja yhtymähallitus on ne käsitel-
lyt. 
 
Reisjärven kunnanhallitus vielä huomauttaa Pyhäjärven 
kaupunginhallitukselle, että kuntalain (410/2015) omis-
tajaohjausta koskeva 46 § tulee voimaan vasta 1.6.2017. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Koululautakunta    21.9.2015  45   
Kunnanhallitus   20.9.2016  186 4 
 
 
 
VUONNA 2017 ITSENÄINEN SUOMI TÄYTTÄÄ 100 VUOTTA  
 
Koultk § 38  Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Itse-

näisyys ja sen merkitys Suomen kansalle on asia, jota 
ei voi aliarvioida. Myös Reisjärven kunnan on syytä 
aloittaa juhlaan valmistautuminen hyvissä ajoissa.  

 
Pk reht  Ehdotus: Koululautakunta päättää esittää kunnanhalli-

tukselle, että se nimeää toimikunnan valmistelemaan ja 
organisoimaan kunnassa vietettävää itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlaa. Samalla koululautakunta esittää, että 
kunnanhallitus/kunnanvaltuusto antaa aikanaan toimikun-
nalle määrärahan käytettäväksi ko. juhlaa ja sen orga-
nisointia varten.  

 
Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaan. 
 
 

KHALL § 112   
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää toimikunnan valmistele-

maan ja organisoimaan kunnassa vietettävää itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlaa. Määräraha toimikunnalle huomioi-
daan vuoden 2017 talousarviossa. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus nimesi toimikunnan valmistele-

maan ja organisoimaan kunnassa vietettävää itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlaa seuraavasti: 

  
peruskoulujen rehtori 
Niemenkartanon koulunjohtaja  
vapaa-aikasihteeri 
kunnanjohtaja 
koululautakunnan puheenjohtaja 
vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja 
 
 

 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2016  187 4 
 
 
 
YRITTÄJIEN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN ELINKEINOTOIMIKUNTAAN 
 
KHALL § 113  
 Elinkeinotoimikunnassa yrittäjiä edustava jäsen Hanna 

Niemi sekä varajäsen Arja Harja ovat kirjallisesti il-
moittaneet eroavansa elinkeinotoimikunnan jäsenyydestä. 

 
 Yrittäjien edustajana elinkeinotoimikunnassa on lisäksi 

varsinaisena jäsenenä Torsti Parkkila ja varajäsenenä 
Tomi Niskakoski. 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 

1. myöntää eron elinkeinotoimikunnan jäsen Hanna Niemel-
le ja varajäsen Arja Harjalle, 

2. nimetä elinkeinotoimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi 
Kirsi Muhosen, ja 

3. todeta, että molempien yrittäjäedustajien varajäsene-
nä toimii Tomi Niskakoski. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.4.2015  59 7 
Kunnanhallitus   15.12.2015 156 18 
Kunnanhallitus   20.9.2016  188 5 
 
 
SOPIMUS JOHTAVAN MAATALOUSLOMITTAJAN PALVELUJEN MYYMISESTÄ NIVALAN KAUPUN-
GILLE 
 
KHALL § 29 Markus Rauma (Nivalan paikallisyksikön vastuuhenkilö) 
Lomatoimen joht. on kysynyt Reisjärven paikallisyksikön mahdollisuutta 

järjestää työnjohtoapua aluksi vuoden loppuun. Johtava 
lomittaja Annukka Honkanen on kiinnostunut työskentele-
mään Nivalassa. Markus Rauma on vienyt Nivalan kaupun-
gin johdolle tiedoksi meidän mahdollisuuden auttaa 
työnjohtotehtävissä. 
 
Maatalouslomitukseen on tulossa lakimuutoksia vuoden 
2016 alusta, millä voi olla vaikutuksia maatalouslomi-
tuksen ja sitä kautta myös lomahallinnon työmäärään. 
Vaikkei muutoksilla olisi suuria vaikutuksia, koti-
eläintilojen määrän väheneminen tuo joka tapauksessa 
työmäärän vähenemistä lomituksessa ja hallinnossa.  

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 6 mukaisen 

Reisjärven kunnan ja Nivalan kaupungin välisen sopimuk-
sen johtavan maatalouslomittajan palvelusta ajalle 
4.5.–31.12.2015. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 K.M. / E.J. 
 
KHALL § 99 Markus Rauma (Nivalan paikallisyksikön vastuuhenkilö) 
Lomatoimen. joht. on kysynyt Reisjärven paikallisyksikön mahdollisuutta 

järjestää työnjohtoapua vuoden 2016 ajan. Annukka Hon-
kasen työpanosta on myyty 4.5.-31.12.2015 ja jatkosopi-
mus tasaisi kummankin yksikön työ- ja kustannusmäärää. 
Markus Rauma on tuonut oman kuntansa johdolle tiedoksi 
meidän mahdollisuuden auttaa työnjohtotehtävissä. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 11 mukaisen 

Reisjärven kunnan ja Nivalan kaupungin välisen sopimuk-
sen johtavan maatalouslomittajan palvelusta ajalle 
1.1.–31.12.2016. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  KM/MM 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2016  189 6 
 
 
 
 
SOPIMUS JOHTAVAN MAATALOUSLOMITTAJAN PALVELUJEN MYYMISESTÄ NIVALAN KAUPUN-
GILLE (jatkoa) 
 
KHALL § 114 Markus Rauma (Nivalan paikallisyksikön vastuuhenkilö) 
Lomatoimenjoht.  on kysynyt Reisjärven paikallisyksikön mahdollisuutta 

järjestää työnjohtoapua vuoden 2017 ajan. Annukka Hon-
kasen työpanosta on myyty 4.5.–31.12.2015 ja 2016. Jat-
kosopimus tasaisi kummankin yksikön työ- ja kustannus-
määrää. Markus Rauma on tuonut oman kuntansa johdolle 
tiedoksi meidän mahdollisuuden auttaa työnjohtotehtä-
vissä. Sopimusluonnos liitteenä 5. 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 5 mukaisen 

Reisjärven kunnan ja Nivalan kaupungin välisen sopimuk-
sen johtavan maatalouslomittajan palvelusta ajalle 
1.1.–31.12.2017. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2016  190  
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2016  
 
KHALL § 115 Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallituksel-

le raportoidaan puolivuosittain talouden tavoitteiden 
toteutumisesta. Liitteenä 6 ovat käyttötalous- ja in-
vestointiosan toteutumisvertailut, tuloslaskelma sekä 
hallintokuntakohtaiset talouden tunnusluvut 30.6.2016.  

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen toteutu-

misvertailut, tuloslaskelman ja talouden tunnusluvut 
30.6.2016 ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2016 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2016    
 
 
 
 
VUODEN 2017 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 
  
KHALL § 116 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun  
Va. kja  mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenteri-

vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä val-
tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi 
tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousar-
viovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

  
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Nämä on 
laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien 
hoitamiseen turvataan. 

  
Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäi-
nen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukaute-
na. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnitte-
lukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä 
yksilöidyistä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä 
katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena 
(alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunta, jolla on ta-
seessa kertynyttä ylijäämää, voi sen sijaan tehdä ali-
jäämäisen taloussuunnitelman kertyneen ylijäämän ver-
ran. 

  
Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava 
talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää 
valtuusto. 

  
Liitteenä 7 vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-
2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet. 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus antaa hallintokunnille ja toi-

mistoille liitteen 7 mukaiset talousarvion laadintaoh-
jeet vuodelle 2017. 

  
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MAATALOUSLOMITTAJIEN PALKKATAULUKON MUUTTAMINEN 
 
KHALL § 117 Maatalouslomittajille on maksettu 0,30 €/h yksintyös- 
Lomatoimenjoht. kentelylisää, mikäli lomittaja on selviytynyt tilan 

karjataloustöistä täysin itsenäisesti. Lisä on ollut 
ajankohtainen, kun aiemmin on kannustettu lomittajia 
parantamaan ammattitaitoaan. Aiemmin töiden toteumat 
ilmoitettiin työselosteella ja tällöin lomittaja pystyi 
ilmoittamaan yksintyöskentelynsä. Tällä hetkellä työ-
ajan ilmoitus on puhelimen välityksellä ja tilojen koko 
on kasvanut niin, että lomittaja työskentelee useammin 
toisen parina. 

 
 Koska lisää on maksettu 2008 vuodesta alkaen, lisän 

maksusta on muodostunut vakiintunut käytäntö. Käytän-
nöllisyyden takia on pidetty luottamushenkilöpalaveri 
25.8.2016 ko. asiasta. Paikalla oli Jhl:n pääluottamus-
mies Väinö Wassholm, Maatalouslomittajat ry:n luotta-
musmies Maire Hämäläinen, lomituspäällikkö Riitta Mus-
tola ja lomatoimenjohtaja Urpo Åvist. Paikalla olleille 
selvitettiin tilanne: 2015 yksintyöskentelylisää on 
maksettu 6468,16 €, mikä jaettuna toistaiseksi voimas-
saolevien maatalouslomittajien lukumäärän mukaiseen 
kuukausipalkkaan tekisi noin 6,50 €/kk.  

 
Lomatoimenjohtaja esittää, että maatalouslomittajien 
korkeimpiin palkkaluokkiin M30 2050,85 €/kk ja M40 
2106,50 €/kk 6,50 € korotuksen 1.10.2016 alkaen perus-
palkoissa. Yksintyöskentelylisä lakkaisi 25.9.2016 
päättyvään jaksoon. 

 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että  

1. yksintyöskentelylisä lakkaa 25.9.2016 päättyvään työ-
jaksoon  

2. maatalouslomittajien työn vaativuuden perusteella 
laadittua palkkataulukkoa korotetaan korkeimpien 
palkkaluokkien M30 ja M40 osalta 6,50 €/kk (2057,35 
€/kk ja 2113 €/kk). 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pykälä nähtävissä kunnantalolla 
 
 
KHALL § 118  
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 21.6.2016 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
KHALL § 119 
 

§  Valtuuston pöytäkirjanpitäjän valinta jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi 2013-2016. Ote päätöksestä toimitettu 
hallintosihteerille ja luottamusmieskortiston pitäjäl-
le. 

 
§ 34 Ppky Selänteen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 

2015, tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 ja arvioin-
tikertomus vuodelta 2015. Ote päätöksestä on lähetetty 
Ppky Selänteen yhtymähallitukselle ja laskentasihteeri 
Maritta Haikolalle. 

 
§ 35 Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus. Ote pää-

töksestä on toimitettu hallintokunnille ja laskentasih-
teeri Maritta Haikolalle. 

 
§ 36 Tilintarkastuskertomus 2015. Ote päätöksestä on toimi-

tettu hallintokunnille. 
 
§ 37  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015. 

Ote päätöksestä on toimitettu hallintokunnille. 
 
§ 38 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti. Ote päätöksestä 

on toimitettu hallintokunnille ja hyvinvoinnin ja ter-
veydenedistämisen toimikunnalle. 

 
§ 39 Muut mahdolliset asiat. Ote Antti Vedenpään ja Markus 

Muuttolan aloitteesta on toimitettu johtoryhmälle. 
  
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 

21.6.2016 päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 120  
 Va. kunnanjohtaja Mauno Rannon tekemät viranhaltijapää-

tökset: 
- § 16-21 

 
 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhalti-

japäätökset (asuntojen vuokraukset): 
- § 7-9 

 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viran-

haltijapäätökset: 
- § 34-40 

 
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapää-

tökset: 
- § 13-15 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asi-
oissa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 121 Kiviniemi Maria Liisa 

- selvitys 7.8.2016 Reisjärven kunnanhallitukselle kos-
kien selvityksen antajan omistamaa maa-aluetta, joka 
sijaitsee Valkeisen ranta-asemakaava-aluella. 

 
Kerttu Saalasti säätiö 
- kirje 4.8.2016, Kerttu Saalasti säätiön rahoitusosuus 

2017-2019. Reisjärvi, 1.558 e/v. 
 

Ppky Selänne 
- Kuntayhtymähallituksen kokouskutsu ja kokouspöytäkir-

ja 18.8.2016, 7/16 
 

Alajärven kaupunki 
- Järviseudun jätelautakunnan kokouskutsu ja kokousptk 

9.8.2016, 3/16 
 

Va. kunnanjohtaja Mauno Rannon laatima vastaus lausun-
topyyntöön; Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon raken-
teiden uudistus. 
 
Aluehallintovirasto 
- kirje 12.9.2016; Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset 

vuodelle 2017 
 

Keski-Pohjanmaan liitto 
- maakuntahallituksen kokousptk 22.8.2016, 9/16 

 
Ylivieskan kaupunki 
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokous-

kutsu 1.9.2016, 3/16 
 

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelu-
kuntayhtymä 
- hallituksen kokousptk 30.8.2016, 7/16 

 
 
Va. kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedok-

seen. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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