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Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Sivu

17.3.2021

18

Asianro

14

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
VALT § 14
17.3.2021

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Sivu

17.3.2021

19

Asianro

15

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
VALT § 15
17.3.2021

Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on
vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle 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 kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja va. hallintosihteerille 12.3.2021. Kokouksen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 12.3.2021 ja ilmoitus
Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 17.3.2021.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Sivu

17.3.2021

20

Asianro

16

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
VALT § 16
17.3.2021

Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa 17.3.2021 heti
kokouksen jälkeen.
Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Pohlman ja Jarno Saaranen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Sivu

17.3.2020

21

Asianro

17

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
VALT § 17
17.3.2020

Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus
Valtuusto

Sivu

12.3.2021
17.3.2021

84
22

Asianro

2
18

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄVALTUUSTON REISJÄRVEN JÄSENTEN VALINTA
KHALL § 64
12.3.2021

Reisjärven kunnanvaltuusto totesi 4.3.2021 § 12 tilapäisen valiokunnan
(25.2.2021 § 8) esityksestä Ppky Selänteen kuntayhtymävaltuuston Reisjärven jäsenten menettäneen kunnanvaltuuston luottamuksen kunnan antaman omistajaohjauksen vastaisen toiminnan perusteella. Valtuusto erotti kuntalain 34 §:n nojalla Ppky Selänteen kuntayhtymävaltuuston Reisjärven jäsenistön. Päätöksessään
valtuusto totesi, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimissaan, kunnes toimiin on valittu uudet henkilöt.
Kullakin jäsenkunnalla on yhtymävaltuustossa yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta (1000) asukasta kohti. Reisjärven kunnan edustajien määrä on 3 jäsentä ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Yhtymävaltuuston kokoonpanossa ei tarvitse ottaa huomioon jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita. Yhtymävaltuuston
jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi
ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.
Kuntalain 59 § 2 mom. mukaan yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa sovitulla tavalla. Selänteen perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon. Kunnan hallintosäännössä ei ole määritelty jäsenten valinnan suorittavaa toimielintä. Kun valinnat tekee valtuusto, valtuusto voi myös erottaa epäluottamuksen perusteella yhtymävaltuustoon valitsemansa jäsenet. Jos valinta on kunnanhallituksella, erottamismahdollisuutta ei ole.
Kuntalain 70 § 1 mon. mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka
on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. Kuntalaissa ei säädetä suostumuksen muodosta.
Suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seuraavasti:
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan
on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö
eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 mom. mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä 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.
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon Reisjärveltä 3 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

Kokouspäivämäärä

REISJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus
Valtuusto

Sivu

12.3.2021
17.3.2021

84
23

Asianro

2
18

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄVALTUUSTON REISJÄRVEN JÄSENTEN VALINTA
VALT § 18
17.3.2021

Päätös: Keskustan valtuustoryhmä esitti Reisjärven varsinaisiksi jäseniksi ja heidän
henkilökohtaisiksi varajäseniksi:
Kaarlo Paavola
Arto Vähäsöyrinki
Esa Hirvinen
Ulla Pietilä
Helena Kinnunen
Sari Huuskonen
Esitystä kannatettiin.
Teuvo Nyman esitti suhteellista vaalia.
Puheenjohtaja totesi, että suhteellisen vaalin toteutuminen edellyttää neljän valtuutetun kannatusta, kun valtuutettuja on paikalla 16 ja valittavia jäseniä 3.
Suhteellista vaalia kannattivat Teuvo Nyman, Jarno Saaranen ja Simo Vedenpää.
Puheenjohtaja totesi, ettei suhteellinen vaali saanut tarvittavaa kannatusta.
Valtuusto päätti valita yksimielisesti Reisjärven kunnan jäsenet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi:
jäsen
Kaarlo Paavola
Esa Hirvinen
Helena Kinnunen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

henkilökohtainen varajäsen
Arto Vähäsöyrinki
Ulla Pietilä
Sari Huuskonen.

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

/

2021

REISJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

17.3.2020

24

Asianro

19

ILMOITUSASIAT
VALT §

KIIREELLISET ASIAT
VALT §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Vedenpää ilmoitti, että kunnanhallituksen kokous pidetään heti valtuuston kokouksen jälkeen.

VALT § 19

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2021

REISJÄRVEN KUNTA

VALITUSOSOITUS

VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä

Pykälä

17.9.2021

14-18

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Sivu

25

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

14-17, 19
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite, telefaxnro ja sähköpostiosoite

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 3. krs, PL 189
90101 OULU
puh. 029 56 42800
fax: 029 56 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

18
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Markkinaoikeus
Erottajankatu 1-3, PL 118
00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika

14 päivää

puh. 010 364 3300

fax: 010 364 3314

Pöytäkirja on julkaistu kunnan internesivuilla 19.3.2021.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
julkaistu yleisessä tietoverkossa.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu
Valituskirjelmä

26

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaa muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettva valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusaiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite:

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan

VALT 17.3.2021 §14 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA

NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO

VALTUUSTO

Halonen Jyrki
Hirvinen Esa
Huuskonen Sari
Kinnunen Helena
Kinnunen Mikko
Kiviranta Oili
Luotoniemi Erkki
Niemi Pauli
Nyman Teuvo
Paavola Kaarlo
Parkkila Katri
Pohlman Marko
Saaranen Jarno
Vedenpää Antti
Vedenpää Simo
Vähäsöyrinki Arto

LÄSNÄ
x
x
x
x
x
x

POISSA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

VARAVALTUUTETUT:
Kemppainen Timo

x

YHTEENSÄ

16

JAA

EI

TYHJÄÄ

