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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    26.10.2020  144 1 
 
 
 
 
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
VALT § 76 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimen-  
26.10.2020 huuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
VALT § 77 Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on 
26.10.2020 vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuute-

tulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on 
kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 94 §). Kokouskutsussa 
on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 
 Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol-

masosaa valtuutetuista on läsnä. 
 
 Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kunnan-

hallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja hallintosihteerille 22.10.2020. Kokouksen 
asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 22.10.2020 ja ilmoitus Reis-
järvi-lehdessä on julkaistu 21.10.2020. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
VALT § 78 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa keskiviikkona 28.10.2020,  
26.10.2020 sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 
 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, vuorossa Arto Vä-

häsöyrinki ja Jyrki Halonen.  
  
 
 Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Halonen ja Esa Hirvinen. 
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
VALT §  79 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti. 
26.10.2020 
 

Päätös: Hyväksyttiin 
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TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2020 
 
KHALL § 173 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2019 § 49 Reisjärven kunnan vuoden 2020 
16.10.2020 talousarvion. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilinpäätöksen ja toimintakerto-

muksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti muutokset talousarvioon tu-
lee tehdä talousarviovuoden aikana heti, kun muutostarve on tiedossa. Talousar-
viovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauk-
sissa. 
  
Valtuusto on hyväksynyt 27.5.2020 § 43 kuntalain 110 § 3 mom. edellyttämällä ta-
valla alijäämän kattamisvelvoitteen toteuttamiseksi talouden tasapainottamisoh-
jelman vuosille 2020-2023. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset talousar-
viomuutokset  vuodelle 2020 ovat yhteensä +142.450 euroa. Talousarvioon teh-
dään myös muita toteumaan perustuvia muutoksia. Alkuperäisen talousarvion tu-
loslaskelman ylijäämä oli 70.050 euroa ja muutosten jälkeen vuoden 2020 ylijää-
mäksi ennakoidaan 438.000 euroa. 
 
Merkittävimmät ylijäämäennustetta kasvattavat tekijät ovat verotulot ja valtion-
osuudet. Veroennustekehikon (10/2020) mukaiset verotulot olisivat yhteensä 8,6 
milj. euroa, mikä on 125.000 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Vastaa-
vasti viimeisimmän (9/2020) valtionosuuslaskelman mukaiset valtionosuudet tuoli-
sivat 11,6 milj. euroa, mikä on 493.550 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. 
Valtionosuuksien lisäykseen sisältyy mm. verotulomenetysten kompensaatiota ja 
verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaatiota sekä koronatukea. 
 
Talousarviomuutokset ja niistä johdettu vuoden 2020 muutettu talousarvio perus-
tuu talouden tasapainotusohjelmaan, ennakkolaskelmiin ja syyskuun toteumaan. 
Muutetun talousarvion lopullinen toteutuminen ilman ennakoimattomia tekijöitä 
edellyttää tasapainotusohjelman toimenpiteiden onnistumista. 
 
Liite Talousarviomuutokset vuodelle 2020 
 
 Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2020 

talousarvion muutokset liitteen mukaisesti.   
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
VALT § 80 
26.10.2020 Päätös:  Hyväksyttiin.  
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021 
 
KHALL § 170 Kuntalain 111 § mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä val- 
16.10.2020 tuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista 

sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (520/2010) 91 
a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle 
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Tuloveropro-
sentti on ilmoitettava neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.  

 
Reisjärven kunnan tuloveroprosentti oli vuodesta 2014 vuoteen 2017 saakka 22,00 
% ja vuodesta 2018 vuoteen 2020 22,50 %. Vaikka kunnan tuloveroprosentti on 
22,50 %, sen tuoma todellinen verotulo on kunnalle huomattavasti pienempi. To-
dellinen veroprosentti eli ns. efektiivinen veroaste saadaan, kun huomioidaan vero-
tulopohjaan tehtävät vähennykset. Vuonna 2020 Reisjärven kunnan efektiivisen ve-
roasteen on arvioitu olevan 14,10 %. Vuodelle 2021 arviota ei ole vielä käytettävissä.   

 
Reisjärven tuloverot olivat 7,2 milj. euroa vuonna 2019 ja vuodelle 2020 ennakoi-
daan tuloverojen määräksi 7,5 milj. euroa. Kuntaliiton veroennuste vuodelle 2021 
tuloverojen osalta on 7,2 milj. euroa eli 300 000 euroa kuluvaa vuotta vähemmän. 
Vuodelle 2020 ennakoidaan kaikkien verotulojen olevan Reisjärvellä yhteensä 8,6 
milj. euroa ja tulevalle vuodelle 2021 8,4 milj. euroa eli 200.000 euroa vähemmän. 
 
Reisjärven kunnan taloudellinen tilanne on erittäin vaikea. Kunnanvaltuusto on 
27.05.2020 § 43 päätöksellään hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman, 
jonka toimenpideohjelman keinoin on tarkoitus estää käyttötalouden toimintakat-
teen nousu ja pysäyttää alijäämäisten tilikausien jatkuminen.  
 
Tuloveroprosentin nykyinen taso yhdessä talouden tasapainottamisohjelman 
kanssa on ohjannut vuoden 2021 talousarvion valmistelua siten, että tuloverotuk-
sen tason tarkistaminen ei ole välttämätöntä kunnan talouden tasapainottamisessa. 

  
Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505 

   
Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa vuo-

den 2021 tuloveroprosentiksi 22,50 %. 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

VALT § 81 
26.10.2020 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   16.10.2020   292 9 
Valtuusto     26.10.2020  150                    7 
 
 
KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021  
 
KHALL § 171 Kuntalain 135 § mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä val- 
16.10.2020 tuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista 

sekä muiden verojen perusteista. Valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosent-
tien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden 
tuloveroprosentin. Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia 
sovelletaan veronalaisiin kiinteistöihin. Verotusmenettelystä annetun lain 
(520/2010) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentin suu-
ruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päi-
vänä. 

 
Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön 
omistaja maksaa kiinteistön verotusarvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle. 
Kiinteistövero lasketaan kiinteistön edellisen vuoden verotusarvosta käyttäen pro-
senttia, jonka kunnanvaltuusto on vahvistanut. Kiinteistöverosta vapaita ovat muun 
muassa metsät ja maatalousmaat, yleiset vesialueet, torit, kadut sekä tiet. Myös 
kunnan omalla alueellaan omistama kiinteistö on vapaa kiinteistöverosta. Kiinteis-
töverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosent-
tien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen sa-
malla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 
 

Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolain 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta 
säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleis-
hyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveropro-
sentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pää-
asiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiin-
teistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0 %. 
 
Reisjärven kiinteistöverotulot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 660 000 euroa. Val-
tuusto hyväksyi 6.11.2019 § 64 päätöksellään kiinteistöveroprosenttien korotukset 
lähes kaikissa kiinteistöveroluokissa vuodelle 2020. Vuonna 2020 kiinteistöverotu-
lojen arvioidaan olevan päätöksen seurauksena noin 750 000 euroa eli yli 90 000 
euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. 

 
Jatkuvien veronkorotusten sijaan Reisjärven kuntatalouden ongelmissa tulisi keskit-
tyä ensisijaisesti menojen hillintään ja alentamiseen. Kunnan talouden tasapainot-
tamiseksi kunnanvaltuusto on 27.05.2020 § 43 päätöksellään hyväksynyt ohjelman, 
joka pyrkii rakenteellisten säästöjen avulla pysäyttämään alijäämäisten tilikausien 
jatkumisen.  
 
Kiinteistöveroprosentin nykyinen taso yhdessä tuloveroprosentin ja talouden tasa-
painottamisohjelman kanssa luovat riittävät puitteet talouden tasapainottamiselle, 
joten kiinteistöveroprosentin nostamiselle vuodelle 2021 ei ole painetta. 
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Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p. 044 3008 505 
 
Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää määrätä vuo-

delle 2021 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:  
 

Kiinteistöveroprosentit Raja-arvot 
% 

Vuosi 
2020 

Vuosi 
2021 

Yleinen kiinteistövero 0,93 – 2,00   1,20 1,20 
Vakituinen asuinrakennus 0,41 – 1,00   0,70 0,70 
Muu asuinrakennus 0,93 – 2,00   1,50 1,50 
Rakentamaton rakennuspaikka 2,00 – 6,00   5,00 5,00 
Voimalaitos enint. 3,10   2,00 2,00 
Yleishyödyllinen yhteisö    0,50 0,50 

 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

VALT § 82 
26.10.2020 Päätös: Hyväksyttiin. 
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KUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2019 ESIIN  
NOSTETTUIHIN ASIOIHIN  
 
KHALL § 163 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus on 24.9.2020 käsitellyt kunta- 
16.10.2020 yhtymän tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa esiin nostet-

tuja asioita. Ppky Selänteen yhtymähallituksen 24.9.2020 § 129 päätös: 
 
  "Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslautakunta on kokouksessaan 

7.5.2020 § 27 päättänyt esittää, että jäsenkuntien valtuustot pyytävät Selänteen 
yhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu värillä arvioin-
tikertomuksessa, syyskuun 2020 loppuun mennessä.  

 
Haapajärven kaupunginvaltuusto 8.6.2020 § 27: Kaupunginvaltuusto päätti pyy-
tää kuntayhtymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, jotka on korostettu vä-
rillä arviointikertomuksessa, syyskuun 2020 loppuun mennessä.  
 
Pyhäjärven kaupunginvaltuusto 25.5.2020 § 17: Kaupunginvaltuusto päätti pyytää 
Selänteen yhtymähallitukselta lausunnon vuoden 2019 arviointikertomuksessa 
esitetyistä toimenpiteistä syyskuun 2020 loppuun mennessä.  
 
Reisjärven kunnanvaltuusto 27.5.2020 § 44: Kunnanvaltuusto päätti pyytää syys-
kuun 2020 loppuun mennessä kuntayhtymähallitukselta lausunnon toimenpi-
teistä, jotka on korostettu värillä arviointikertomuksessa.  
 
Kärsämäen kunnanvaltuusto 16.6.2020 § 30: Kunnanvaltuusto päätti merkitä tie-
doksi peruspalvelukuntayhtymä Selänteen arviointikertomuksen vuodelta 2019.  
 
Liitteenä lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa 
esiin nostettuihin asioihin.  
 
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196) 
 
Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää antaa Haapajärven 
kaupungille, Pyhäjärven kaupungille ja Reisjärven kunnalle liitteen mukaisen lau-
sunnon vuoden 2019 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin nostet-
tuihin asioihin. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti." 
 
Liitteenä Ppky Selänteen yhtymähallituksen lausunto Selänteen tarkastuslauta-
kunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2019 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi 
kuntayhtymähallituksen antaman lausunnon. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   16.10.2020  282 1 
Valtuusto     26.10.2020  153                    8 
 
 
VALT § 83 
26.10.2020 Päätös: Hyväksyttiin. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2020 
 
KHALL § 167 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntayhtymähallitus on 26.8.2020 § 111 
16.10.2020 päättänyt merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–30.4.2020 ja lähettää osavuo-

sikatsauksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi.  
 

Tuloslaskelman mukaisesti 1.1.–30.4.2020 toimintatuotot ovat 24,28 miljoonaa 
euroa (31,19 %), toimintakulut 22,6 miljoonaa euroa (29,20 %) ja toimintakate 
siten 1,64 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot, niin tulos-
laskelma on ylijäämäinen 1,57 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu yhtymähallituksen 
periaatelinjauksen mukaisesta mahdollisimman reaaliaikaisesta maksuosuuksien 
ennakkolaskutuksesta sekä korona-epidemian hetkellisestä alentavasta vaikutuk-
sesta erikoissairaanhoidon laskuihin.  
Alkuvuodesta talousarvion toteutumat ovat olleet yleisen käytännön mukaisesti 
alle talousarvion mukaisten määrärahojen.  
 
Talousarvion toteutuminen ja kuntien maksuosuudet 1.1.–30.4.2020: 
 

 
 
Ppky Selänteen osavuosiraportin perustella Reisjärven kunnan osalta talousarvion 
toteutuminen tammi-huhtikuussa  oli 3.515.584 euroa (28,96 %).  
 
Toteumaan ei sisälly huhtikuun erikoissairaanhoidon laskua229.846,54 euroa.               
Erikoissairaanhoidon huhtikuun lasku huomioituna Reisjärven tammi-huhtikuun to-
teuma on todellisuudessa 3.745.430,54 euroa  (30,86 %). Neljän kuukauden todel-
lisen toteuman perusteella maksuosuuden arvioiduksi palautukseksi muodostuu 
187.373 euroa osavuosiraportissa esitetyn 417.220 euron sijaan. 
 
Ppky Selänteen vuoden 2020 ensimmäisen vuosikolmanneksen osavuosikatsaus on 
toteutettu nyt ensimmäistä kertaa Kuntamaiseman avulla. Siinä palvelulinjojentoi-
minnassa palvelusuoritteet on yhdistetty taloudelliseen toteumaan. Näin on saatu 
esille palvelujen nettokustannukset asukasta kohden. Tavoitteena on tämän avulla 
pystyä kehittämään toimintaa ja palveluja niin, että tuotetaan laadukkaita palveluja 
pyrkien kustannustehokkaaseen toimintaan.  
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Kunnanhallitus   16.10.2020  287                      5 
Valtuusto    26.10.2020  155                      9 
 
 

 
Osavuosikatsauksen perusteella voidaan arvioida koko kuntayhtymän pysyvän ta-
lousarviossa. On kuitenkin haasteellista arvioida korona-epidemian vaikutusta lop-
puvuoteen. Epävarman tilanteen johdosta kuntayhtymässä noudatetaan edelleen 
tiukkaa taloutta.  
 
Liitteenä Ppky Selänteen osavuosikatsaus 30.4.2020.  
 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 
osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2020 ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
 
VALT § 84 
26.10.2020 Päätös: Hyväksyttiin.  
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN VALINTA 
 
Khall § 146  Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimus muuttui 1.8.2020 alkaen.             
07.09.2020   Perussopimuksen 5 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää  

yhtymävaltuusto. 
 
Perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuus-
toon kuntavaaleja edeltävän edellisen vuoden lopun (31.12) asukasluvun mukaan 
siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta (1000) 
asukasta kohti. 
 
Kuntavaalit olivat 9.4.2017, joten yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärä määräytyy 
31.12.2016 asukasluvun mukaan: 
Haapajärvi 7332 asukasta 8 jäsentä 
 Pyhäjärvi  5446 asukasta 6 jäsentä 
 Reisjärvi  2854 asukasta 3 jäsentä 
Kärsämäki 2655 asukasta 3 jäsentä 
 
Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi yhtymäval-
tuusto on valittu. 
 
Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Kuntalaissa ei säädetä, 
mikä kunnan toimielin valitsee yhtymävaltuuston jäsenet. Myöskään kuntayhtymän 
perussopimuksessa ei ole asiasta mainintaa. Kun valinnat tekee valtuusto, valtuusto 
voi myös erottaa epäluottamuksen perusteella yhtymävaltuustoon valitsemansa jä-
senet. Jos valinta on kunnanhallituksella, erottamismahdollisuutta ei ole. 
 
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen 
vastaan (kuntalaki 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan 
luottamustoimeen. Kuntalaissa ei säädetä suostumuksen muodosta. Suositeltavaa 
on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettava suostumus voidaan tar-
vittaessa näyttää toteen. 
 
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seu-
raavasti:  

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 § mukaan 
on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaali-
kelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu hen-
kilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 

 
Vaalikelpoisuuden rajoitus koskee ensinnäkin valtion virkamiestä, joka hoitaa välit-
tömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä. Toiseksi rajoitus koskee kun-
tayhtymän omaa henkilöstöä kokonaisuudessaan.  
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Rajoitus ei siis koske yksinomaan johtavia viranhaltijoita, vaan kaikkia kuntayhty-
män palveluksessa olevia. Virkavapaus tai työloma ei katkaise palvelussuhdetta. Si-
ten vaalikelpoisuutta ei voi saada jäämällä virkavapaalle tai työlomalle kuntayhty-
män palveluksesta. 

 
Kunnan henkilöstön vaalikelpoisuutta oman kuntansa luottamustoimiin on rajoi-
tettu. Sen sijaan jäsenkuntien johtavatkin viranhaltijat voivat tulla valituksi kun-
tayhtymän toimielimiin. Yhteistoiminnan luonne saattaakin joskus edellyttää 
enemmän viranhaltija-asiantuntemusta kuin poliittista harkintaa. 
Kuntayhtymän perussopimuksessa ei ole määrätty, että yhtymävaltuustossa on 
vain jäsenkunnan valtuutettuja. 
 
Kuntalain 58.3 S:n mukaan muiden kuin kyseisen pykälän I momentissa tarkoitettu-
jen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien 
valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta 
kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 
 
Yhtymäkokouksen ja yhtymävaltuuston kokoonpanossa ei tarvitse ottaa huomi-
oon jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita.  
 
Tasa-arvolain 4 a S:n I momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimieli-
missä tulee olla sekä naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännöstä sovelletaan myös kuntayhtymän 
ylimpiin toimielimiin, joihin jokainen jäsenkunta valitsee omat edustajansa. Jotta 
voidaan varmistaa toimielinten kokoonpanojen lainmukaisuus, jäsenkuntien täytyy 
etukäteen neuvotella luottamushenkilöpaikoista. 
 
Reisjärven kunnan poliittisen johdon käymien neuvottelujen tuloksena on synty-
nyt ehdotus jäsenistä yhtymävaltuustoon. Kaikki esitettävät henkilöt ovat anta-
neet suostumuksensa. Reisjärven kunnan esitys on ilmoitettu myös muille Ppky 
Selänteen jäsenkunnille. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200  
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Peruspalvelu-
kuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon Reisjärven jäsenet seuraavasti: 

 
 jäsen  henkilökohtainen varajäsen 

Kaarlo Paavola  Jouni Tilli 
Helena Kinnunen Ulla Pietilä 
Sari Huuskonen Eija Siniluoto 

 
  Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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VALT § 73 
1.10.2020 Päätös: Ehdotettu suhteellista vaalitapaa. Noudatetaan kuntalain 105 § mukai-

sesti. Kannattamaan vaaditaan 4 kannattajaa. Pj tiedustelee kantaa, 5  kannatta-
jaa. Äänestetään lista 1 ja lista 2.  

 
Suhteellisen vaalin tuloslista. Lista 1. valitaan  
1. Paavola Kaarlo 11 ääntä, varajäsen Jouni Tilli  
2. Huuskonen Sari 5,5 ääntä, varajäsen Siniluoto Eija 

 
Lista 2 valitaan 
1. Nyman Teuvo 5 ääntä, varajäsen Mattila Johannes 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  

 
KHALL § 162 Valtuusto on 1.10.2020 § 73 valinnut jäsenet ja heille henkilökohtaiset 
2.10.2020 varajäsenet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon. Valinta suo-

ritettiin kokouksessa ehdokaslistojen, lista numero 1 ja lista numero 2, kesken  
suhteellista vaalitapaa noudattaen. Listaksi numero 1 nimettiin kunnanhallituksen 
7.9.2020 § 146 päätöksessä mainituista jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista va-
rajäsenistä muodostuva lista henkilöiden järjestystä vaihtaen. Listaksi numero 2 
nimettiin kokouksessa toimitettu toinen ehdokaslista. 
 
Kunnan hallintosäännön (18.12.2012) § 48 mukaan ehdokaslistan otsikossa on 
mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Ehdokaslista on vähintään kahden val-
tuutetun allekirjoitettava. Ensimmäisenä allekirjoittajana toimii listan asiamiehenä 
ja antaa sen valtuuston puheenjohtajalle. 
 
Koska vaalissa ehdokaslistaa numero 1 ei toimitettu asianmukaisesti allekirjoitet-
tuna eikä se siten täyttänyt hallintosäännön ehtoa, on valtuuston päätös syytä 
kumota ja saattaa asia uudelleen päätettäväksi. 
 
Liitteenä Ehdokaslista 2 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 
1. kumoaa päätöksensä 1.10.2020 § 73  
2. suorittaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuuston jäsenten va-

linnan uudelleen. 
 

 Päätös:  Hyväksyttiin.  
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VALT § 85 
26.10.2020 Valtuusto kumoaa päätöksen 1.10.2020 § 73. 

 
 Valittaviksi esitetään:  

Kaarlo Paavola varalle Eija Siniluoto 
 Helena Kinnunen varalle Sari Huuskonen 

Teuvo Nyman varalle Johannes Mattila  
   

Keskustan valtuustoryhmä teki esityksen ja sai kannatuksen. 
 

Pj toteaa, että on asianmukaisesti annettu esitys. Päätös on yksimielinen, ja tällöin 
varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan ryhtyä.  
 
Pj toteaa ko. esityksen tulleen valtuuston päätökseksi.  

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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ILMOITUSASIAT  Ei ole  
 
VALT 26.10.2020 §  86 
 
KIIREELLISET ASIAT  Ei ole  
 
VALT 26.10.2020 § 87   
 
 
MUUT MAHDOLLISET ASIAT  Valtuutettu Marko Pohlmanin valtuustoaloite. 
 
VALT 26.10.2020 § 88  Tarveselvitys uuden paloaseman rakentamiseksi.  
   Aloite liitetään pöytäkirjaan.   
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