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1.  KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
VALT § 59 Kesäkuussa 2021 toimitetuissa kunnallisvaaleissa tulivat valtuustoon valituiksi 17 
12.8.2021 valtuutettua. Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalin tuloksen 16.6.2021.  
 
 Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunta-

vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitse-
matta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään 
kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla 
valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.  

 
 Jos valtuutetun todetaan menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu 

toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan 
järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.  

 
 Luettelo valtuutetuista ja varavaltuutetuista on liitteenä 1.  
 
 Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen 

kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin 
läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat on valittu.  

 
 Nimenhuutoluettelo on liitteenä 2.  
 
 Päätös: Teuvo Nyman avasi kokouksen ja totesi seuraavaa: valtuutettu Marko 

Pohlman on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on varavaltuutettu 
Tapio Paalavuo.  
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2.  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
VALT § 60 Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on 
12.8.2021  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 5.8.2021. Kokouksen 
asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 5.8.2021 ja ilmoitus Reis-
järvi-lehdessä on julkaistu 4.8.2021. 

 
 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   
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3.  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
VALT § 61 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa 16.8.2021 
12.8.2021 sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 
 
 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
  
 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonna Haikara ja Veikko Haikola.  
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4.  KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
VALT § 62 Valtuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti. 
12.8.2021 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.8.2021  275 15 
Valtuusto    12.8.2021  103 5 
 
 
5.  VALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 188  Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii 
2.8.2021  ja muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija.  
 
   
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee itselleen pöytäkirjanpi-

täjän toimikaudeksi 2021-2025 
 
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 63 
12.8.2021 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita  pöytäkirjanpitäjäksi hallintosihteerin.  
 
 Piia Haikola poistui esteellisenä (HL § 28.1) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen 

teon ajaksi.  
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6.  ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTOIMESTA / PIIA HAIKOLA 
 
KHALL § 186 Piia Haikola (Kesk) on jättänyt 29.7.2021 eronpyynnön Reisjärven kunnan luotta-

mushenkilön tehtävästä.  
 
 Kuntalain 70 §:n (suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta) mu-

kaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja eron myöntämisestä päät-
tää luottamushenkilön valinnut toimielin. Syyn pätevyyden arviointi ja eron myön-
tämisestä päättäminen kuuluu luottamushenkilön valinneelle toimielimelle. Val-
tuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.  

 
 Kuntalain 72 § (vaalikelpoisuus valtuustoon) mukaan vaalikelpoinen valtuustoon 

ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lauta-
kunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa tehtä-
vässä.    

  
 Reisjärven kunnanhallitus on valinnut 17.5.2021 § 122 Piia Haikolan kunnan hallin-

tosihteerin virkaan. Haikola on ottanut viran vastaan 1.6.2021.  
 

Kaikki kuntavaalien 2021 Suomen Keskusta r.p:n ehdokkaat tulivat valituiksi val-
tuutetuiksi tai varavaltuutetuiksi, ei varavaltuutettuja siten ole määrättävissä li-
sää. (Keskusvaalilautakunta 16.6.2021 § 3).  
 
Suomen Keskusta r.p:llä on Reisjärven valtuustossa 1.8.2021 alkavalla toimikau-
della 10 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua. Koska Haikola on kuntavaalissa valittu 
Suomen Keskusta r.p.:n kuudenneksi varavaltuutetuksi eikä hänen jälkeensä ole 
varavaltuutettuja, ei ero luottamustoimesta muuta varavaltuutettujen järjestystä.  

  
 Oheismateriaali Eronpyyntö 
 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200 
  
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee eronpyynnön tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, 

että valtuusto myöntää Piia Haikolalle eron luottamustoimesta.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 Piia Haikola poistui esteellisenä (HL § 28.1) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen-

teon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän ajaksi valittiin kunnanjohtaja Mar-
jut Silvast.  

 
VALT § 64 
12.8.2021 Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti myöntää Piia Haikolalle eron luottamustoi-

mesta.   
 
 Piia Haikola poistui esteellisenä (HL § 28.1.) tämän pykälän käsittelyn ja päätök-

senteon ajaksi.  
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7.  VARAVALTUUTETUN KUTSUMINEN TOIMIKAUDEKSI 2021-2025  
 
KHALL §187 Kuntavaaleissa 2021 Reisjärven kunnanvaltuuston Suomen Keskusta r.p:n 2.  vara-

valtuutetuksi tuli valituksi Kari Assinen, joka on menehtynyt kesäkuussa 2021. 
 

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunta-
vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitse-
matta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään 
kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla 
valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Jos valtuutetun on todettu menettäneen 
vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuus-
ton puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asian-
omaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varaval-
tuutetun.  
 
Vaalilain 93 §: mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 
17 §:ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä 
jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyyn-
nöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Jollei kaik-
kia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten 
nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. 

 
Kuntavaaleissa 2021 Reisjärven valtuustoon valittiin 1.8.2021 alkavalle toimikau-
delle Suomen Keskusta r.p:lle 10 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua.  Valtuuston 
myönnettyä eron Suomen Keskusta r.p.:n kuudennelle ja viimeiselle varavaltuute-
tun sijalle valitulle Piia Haikolalle ja Kari Assisen menehtymisen johdosta ei heidän 
jälkeensä ole varavaltuutettuja ja Keskustan varavaltuutettujen määrä jää siten 
vajaaksi. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200 
  
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto toteaa Suomen Keskusta r.p.:n 

varavaltuutettujen määrän jäädessä vajaaksi, pyyntöä keskusvaalilautakunnalle 
uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei tehdä. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 65 
12.8.2021 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   
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8.  SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021 – 2025 
 
KHALL § 190  Hallintosäännön 46 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten  
2.8.2021  vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja  

kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden vara-
puheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei 
valtuusto toisin päätä.  

 
Kuntalain 105 §:n mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, 
jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä määrä, joka saadaan jakamalla 
läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamää-
räksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.  
 
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet 
ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tu-
lee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole 
henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraa-
vaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.  
 
Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin mitä kunnallis-
vaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. 
Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin 
lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.  
 
Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee suhteellisten vaalien 

vaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 
 
 1. kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
 2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
VALT § 66 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilau-
takuntaan toimikaudeksi kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Huuskonen Sari, pj  Haikara Jonna 
 Kinnunen Tuomo, vpj  Pohlman Marko 
 Haikola Veikko  Suontakanen Anja 
 

Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
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9.  VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2021-2023 
 
KHALL § 189  Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tar-
2.8.2021  peellisen määrä varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättä- 

nyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.  
 
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
kunnanhallituksen kokouksessa.  
 
Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa, val-
tuuston puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta.  
 
Valmistelija: Hallintosihteeri p. 040 3008 208 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee valtuuston puheenjoh-

tajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2021-2023.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 67 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee valtuuston puheenjohtajan ja 
kaksi varapuheenjohtajaa seuraavasti:   

 
 
 Puheenjohtaja   Niskakoski Mervi 
 1. varapuheenjohtaja  Kinnunen Mikko 
 2. varapuheenjohtaja  Suontakanen Anja 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
 
 Merkitään, että tämän asian tultua käsitellyksi Teuvo Nyman luovutti puheenjoh-

tajuuden Mervi Niskakoskelle.  
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10.  KUNNANHALLITUS TOIMIKAUDEKSI 2021-2023 
 
KHALL § 191  Hallintosäännön 55 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Jokaisella  
2.8.2021 jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja heidän vara-

jäsenensä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toi-
mikaudesta. Toimikausi lakkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa. 
Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheen-
johtajan ja yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa noudattaen samaa menettelyä 
kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa valittaessa.  

 
 Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on 

vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  
  
 1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva 

henkilö;  
 
 2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella, kunnan määräysvallassa 

olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;  
 
 3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii lautakunnan esittelijänä tai 

muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;  
 
 4. henkilö. joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 

taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellai-
nen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden rat-
kaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.  

 
 Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hal-

lituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neu-
vottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.  

 
 Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan 

määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.  
 
 Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 

hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.  
 
 Valtuusto on kokouksessaan 23.5.2017  § 55 päättänyt hallintosäännön 55 §:n 

mukaisesti, että kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä ja näillä kullakin 
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenten keskuudesta kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Kunnanhallituksen toimi-
kausi on kaksi (2) vuotta alkaen tai päättyen samanaikaisesti valtuuston toimikau-
den kanssa.  

 
 Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista että varajäsenistä vähintään 

40% eli vähintään kolme.  
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10.  KUNNANHALLITUS TOIMIKAUDEKSI 2021-2023 
 
 Valmistelija: Hallintosihteeri p. 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen 

toimikaudeksi 2021-2023 
 
 1. seitsemän jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä  
 2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapu-

heenjohtajan. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
VALT § 68 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee kunnanhallitukseen jäsenet, 
henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan ja 2. 
varapuheenjohtajan seuraavasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Huuskonen Sari, pj  Haikara Jonna 
 Paavola Kaarlo, 1. vpj  Savola Jarkko 
 Nyman Teuvo, 2.vpj  Saaranen Jarno 
 Kiviranta Oili   Muhonen Kirsi 
 Vähäsöyrinki Arto  Kemppainen Timo 
 Pohlman Marko  Nyman Tiina 
 Pietilä Ulla   Heinonen Tiina  
 
  Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.   
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11.  KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 192  Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kun-  
2.8.2021 nan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajä-

seniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, 
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheen-
johtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee 
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiinty-
neitä äänestäjäryhmiä. Vuoden 2021 kunnallisvaaleissa äänestäjäryhmiä edusta-
neita puolueita olivat Suomen Keskusta r.p, Kansallinen Kokoomus r.p, Suomen 
Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p, Perussuomalaiset r.p, Vasemmistoliitto r.p. ja 
Vapaa Reisjärvi -yhteislista (valitsijayhdistys).  

 
 Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet mahdollisuuksien mukaan edustaisi-

vat edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä, on kus-
takin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes viisi huomioon otettavaa 
äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa. Kunnan keskusvaalilautakunnan työs-
kentelyyn ei saa osallistua sellainen jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakun-
nalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsi-
jayhdistyksen ehdokkaaksi kyseisissä vaaleissa. Säännös koskee vain kunnallisvaa-
leja, koska vain niissä ehdokashakemus toimitetaan kunnan keskusvaalilautakun-
nalle  

 
 Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista että varajäsenistä vähintään 

40% eli varsinaisista jäsenistä vähintään kaksi.  
 
 Kuntalain 74 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta muihin toimielimiin.  

 
Valmistelija: Hallintosihteeri p. 040 3008 208 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakun-

taan toimikaudeksi 2021-2025  
  
 1. viisi varsinaista jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä sijaantulojärjestyksessä 

sekä  
 2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
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11.  KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
VALT § 69 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan, vara-
jäsenet sijaantulojärjestyksessä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seu-
raavasti:  

 
Jäsen   Varajäsenet  

    sijaantulojärjestyksessä 
 Paalavuo Jarkko, pj  Kestilä Asko 
 Haikola Veikko, vpj  Jylkkä Henna 
 Järvi Jonna-Maria  Hylkilä Juhani 
 Kesänen Tiina   Brusi Lotta 
 Hirvinen Esa   Savelainen Maria 
    Puurula Seija 
    Saartoala Marko 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.   
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12.  TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 193  Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja ta- 
2.8.2021  louden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheen- 
                       johtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.  
 
  Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:  

1)  valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat 
asiat;  
2)  arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun-
nassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella 
ja tarkoituksenmukaisella tavalla;  
3)  arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa ole-
van taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijää-
mää;  
4)  huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;  
5)  valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudatta-
mista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;  
6)  valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön 
määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.  
 
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:  
1)  kunnanhallituksen jäsen;  
2)  pormestari tai apulaispormestari;  
3)  henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai 
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 
2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 
4)  henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa; 
5)  henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.  
 
Hallintosäännön 83 §:n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja sekä yksi muu jäsen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 2 mom. mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun otta-
matta kunnanvaltuusto, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  
 
Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista että varajäsenistä vähintään 
yksi.  
 
Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
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12.  TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslau-

takunnan toimikaudeksi 2021-2025 
 1. kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä 
 2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
  Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 70 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan jäsenet, 
henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraa-
vasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Kauppila Jorma, pj  Honkaperä Niina 
 Kinnunen Tuomo, vpj  Järvi Juha 
 Hirvinen Raili   Nyman Tero 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
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13.  KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 194  Hallintosäännön 57 §:n mukaan lautakunnassa on 7 jäsentä ja kullakin jäsenellä  
2.8.2021  henkilökohtainen varajäsen valtuuston toimikautta vastaavan ajan. Valtuusto va- 

litsee lautakunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Kuntalain 33 § 1 mom. mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin 
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrä va-
rapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.  
 
Kuntalain 74 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta muihin toimielimiin.  
 
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei 
kuitenkaan:  
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toi-
mivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu 
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 2 mom. mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 
40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Sekä naisia että miehiä on ol-
tava sekä varsinaisista että varajäsenistä vähintään 40 % eli vähintään kolme.  
 
Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kasvatus- ja 

koulutuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 
 
 1. seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä 
 2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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13. KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
VALT § 71   
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee kasvatus- ja koulutuslautakun-
taan jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan seuraavasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen arajäsen 
 Kemppainen Timo, pj  Aho Harri 
 Kauppila Jorma, vpj  Nyman Tero 
 Kesänen Heidi   Kiviranta Oili 
 Honkaperä Niina  Paalavuo Minna 
 Saaranen Jarno  Mattila Johannes 
 Pietilä Ulla   Järvi Jonna-Maria 
 Nyman Tiina   Savelainen Maria 
 

Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.   
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14.  PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄVALTUUSTO 2021-2025 
 
KHALL § 195  Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen voimassa olevan perussopimuksen 5 §:n  
2.8.2021  mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto.  
 

Perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuus-
toon kuntavaaleja edeltävän vuoden lopun (31.12) asukasluvun mukaan siten, 
että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta (1000) asu-
kasta kohti.  
 
Kuntavaalit olivat 13.6.2021, joten yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärä määräy-
tyy 31.12.2020 asukasluvun mukaan: 
 
Haapajärvi 6896 asukasta  7 jäsentä 
Pyhäjärvi 5033 asukasta  6 jäsentä 
Reisjärvi 2710 asukasta  3 jäsentä 
Kärsämäki 2538 asukasta  3 jäsentä 

   
  Kaikille yhtymävaltuuston jäsenille 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 kuntayhty-
män perussopimuksessa ei ole asiasta mainintaa. Kun valinnat tekee valtuusto, 
valtuusto voi myös erottaa epäluottamuksen perusteella yhtymävaltuustoon valit-
semansa jäsenet. Jos valinta on kunnanhallituksella, erottamismahdollisuutta ei 
ole.  
 
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toi-
men vastaan (kuntalaki 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö vali-
taan luottamustoimeen. Kuntalaissa ei säädetä suostumuksen muodosta. Suositel-
tavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettava suostumus voi-
daan tarvittaessa näyttää toteen.  
 
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seu-
raavasti:  

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

 
Vaalikelpoisuuden rajoitus koskee ensinnäkin valtion virkamiestä, joka hoitaa vä-
littömästi kunnallishallintoa koskevia virkatehtäviä. Toiseksi rajoitus koskee kun-
tayhtymän omaa henkilöstöä kokonaisuudessaan. Rajoitus ei siis koske yksinomaa 
johtavia viranhaltijoita, vaan kaikkia kuntayhtymän palveluksessa olevia.  
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14.  PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄVALTUUSTO 2021-2025 
 
KHALL §   Virkavapaus tai työloma ei katkaise palvelussuhdetta. Siten vaalikelpoisuutta ei  
2.8.2021  voi saada jäämällä virkavapaalle tai työlomalle kuntayhtymän 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 §:n mukaan muiden kuin kyseisen pykälän 1 momentissa tarkoitet-
tujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkun-
tien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääni-
osuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mu-
kaisesti.  
 
Yhtymäkokouksen ja yhtymävaltuuston kokoonpanossa ei tarvitse ottaa huomi-
oon jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita.  
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimie-
limissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. Kiintiösäännöstä sovelletaan myös kuntayhtymän ylim-
piin toimielimiin, joihin jokainen jäsenkunta valitsee omat edustajansa. Jotta voi-
daan varmistaa toimielinten kokoonpanojen lainmukaisuus, jäsenkuntien täytyy 
etukäteen neuvotella luottamushenkilöpaikoista.  
 
Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Peruspalvelu-

kuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 72 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Peruspalvelukuntayhtymä Se-
länteen yhtymävaltuustoon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Huuskonen Sari  Niskakoski Mervi 
 Paavola Kaarlo  Vähäsöyrinki Arto 
 Nyman Teuvo   Saaranen Jarno 
  

Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.8.2021  286 23 
Valtuusto    12.8.2021  118 15 
 
 
15.  PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN MAASEUTULAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 196 Reisjärven kunta sekä Haapajärven ja Pyhäjärven kaupungit ovat allekirjoit- 
2.8.2021  taneet yhteistoimintasopimuksen, jolla Haapajärven kaupunki ja Reisjärven kunta 

antavat maaseutuhallinnon palvelut Pyhäjärven kaupungin hoidettavaksi.  
 
 Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Pyhäjärven kaupunki. Yhteistoiminnan järjes-

tämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi maaseutulautakunta Pyhä-
järven kaupungin organisaatioon. Toimielin toimii valtuuston toimikauden mukai-
sesti.  

 
 Maaseutulautakunnan tehtävänä on vastata alueen maaseutuhallinnon viran-

omaispalvelujen sekä maaseudun kehittämispalvelujen tuottamisesta. Maaseutu-
lautakunnan hallinto ja päätöksenteko määrätään tarkemmin kuntien yhtäpitävin 
päätöksin hyväksymässä maaseutuhallinnon johtosäännössä ja sen kanssa sopu-
soinnussa olevassa Pyhäjärven kaupungin hallintosäännössä.  

 
 Yhteisessä toimielimessä on kuusi jäsentä, joista sopijakuntien valtuustot nimittä-

vät kaksi jäsentä kunnastaan, miehen ja naisen, ja heille henkilökohtaiset varajä-
senet. Jokaisella lautakunnan jäsenellä on yksi ääni. Puheenjohtajuudet kiertävät 
isommasta pienempään yhden vuoden jaksoissa siten, että edellisen vuoden vara-
puheenjohtaja on seuraavana vuonna puheenjohtaja. Kuluvana vuonna puheen-
johtaja on ollut Pyhäjärveltä ja varapuheenjohtaja Reisjärveltä, joten seuraavan 
vuoden puheenjohtaja tulee olemaan Reisjärveltä ja varapuheenjohtaja Haapajär-
veltä.  

 
 Kunkin sopijakunnan hallituksen puheenjohtajalla ja kuntajohtajalla on läsnäolo- 

ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa.   
 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Pyhäjärven 

maaseutulautakuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toi-
mikaudeksi 2021-2025.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 73 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Pyhäjärven maaseutulautakun-
taan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Vuorenmaa Mika  Vähäsöyrinki Arto 
 Ilola Anne   Savola Lena 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.8.2021  287 24 
Valtuusto    12.8.2021  119 16 
 
 
16.  JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 197 Reisjärven kunta on osakkaana jätehuoltoyhtiö Millespakka Oy:ssä. Jätehuolto- 
2.8.2021  yhtiön osakaskunnat ovat järjestäneet jätehuollon viranomaistehtävien hoitami-

sen perustetun yhteisen jätelautakunnan kautta.  
 
 Järviseudun jätelautakunnan toimialue kattaa Alajärven, Halsuan, Kyyjärven, Lap-

pajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kunnat. Lautakunta 
vastaa ja päättää Järviseudun jätelautakunnan johtosäännön mukaan toimialueel-
laan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi.  

 
 Lautakunta kuuluu Alajärven kaupungin hallinto-organisaatioon.  
 
 Jätelautakuntaan Alajärven kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä ja muut kunnat yh-

den (1) jäsenen sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.  
 
 Järviseudun jätelautakunnan johtosäännön mukaan puheenjohtajuudet kiertävät 

aakkosjärjestyksessä ja kaksivuotiskausittain. Vuosina 2020-2021 puheenjohtajana 
toimii Alajärven kaupungin edustaja ja varapuheenjohtajana Vimpelin kunnan 
edustaja.    

 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee yhden (1) jä-

senen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Järviseudun jätelautakuntaan toi-
mikaudeksi 2021-2025.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 74 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Järviseudun jätelautakuntaan 
jäsenen ja varajäsenen seuraavasti:  

 
 Jäsen   Varajäsen 
 Lindberg Juha   Niemi Pauli 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
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Kunnanhallitus   2.8.2021  288 25 
Valtuusto    12.8.2021  120 17 
 
 
17.  OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 198  Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 tehnyt päätöksen käräjäoikeuden lautamiehistä 
2.8.2021 annetun lain 3 §:n (22.12.2019/11) nojalla käräjäoikeuksien lautamiesten luku-

määrästä kunkin käräjäoikeuden ja siihen kuuluvien kuntien osalta. Jos käräjäoi-
keuteen kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan 
alueelta valittavien lautamiesten määrä ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen 
asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vä-
hintään yksi lautamies.  

 
Reisjärven kunta kuuluu Rovaniemen hovioikeuspiirin Oulun käräjäoikeuteen. Ou-
lun käräjäoikeudessa on 104 lautamiestä, Reisjärven kunnasta yksi.  
 
Lautamieslain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuus-
ton toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun 
kunnan valtuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lain-
voimaisiksi.  
 
Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin 
kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka 
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lau-
tamiehenä.  
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 
65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistui-
messa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottoteh-
täviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- ja poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, 
asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.  
 
Lautamiesten valinnassa tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Lauta-
mies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan 
hänen tulee olla riippumaton. Sama koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat 
valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden.  
 
Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja asema tuomioistuimen jäsenenä puo-
lueiden ei pidä vaatia lautamieheksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron mak-
samisesta istuntopalkkiostaan.  
 
Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee yhden (1) lau-

tamiehen Oulun käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2021-2025.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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Kunnanhallitus   2.8.2021  288 25 
Valtuusto    12.8.2021  121 17 
 
 
17.  OULUN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
VALT § 75 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Oulun käräjäoikeuden lauta-
mieheksi Marja Puronhaaran.  
 
Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
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Kunnanhallitus   2.8.2021  289 26 
Valtuusto    12.8.2021  122 18
  
 
18.  KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 199  Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kuntaan usko- 
2.8.2021 tuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva 
henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa mitä 
käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Uskotulle miehelle maksettavan palk-
kion sekä matkakustannusten korvauksen ja päivärahan määräämisperusteet vah-
vistaa Maanmittauslaitoksen keskushallinto.  

 
 Uskottu mies hoitaa tehtävänsä virkavastuulla. Uskotun miehen on ennen toi-

meensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, 
että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää rehellisesti 
uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään vääryyttä mistään syystä.  

 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee vähintään 

kuusi (6) uskottua miestä kiinteistötoimituksiin toimikaudeksi 2021-2025.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 76 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee kuusi kiinteistötoimitusten us-
kottua miestä seuraavasti:  

  
 Mustikkaniemi Kimmo 

Vilppola Antti 
 Jauhiainen Paavo 
 Haikola Veikko 
 Pesola Sakari 
 Järvi Juha 
  
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
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Valtuusto    12.8.2021  123 19 
 
 
19.  OULUN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 200  Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (15.3.1996/158, muutos 26.6.2019/516)  
2.8.2021 mukaan kunnanvaltuusto valitsee poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilö-

kohtaiset varajäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvotte-
lukunnan jäsenten määrän. Kunnan valitsemien jäsenten lisäksi neuvottelukun-
taan kuuluu myös poliisilaitoksen päällikkö. Puheenjohtajiston valitsee neuvotte-
lukunta keskuudestaan.  

 
 Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata poliisin toi-

mintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä, sekä poliisin toimintaa, tehdä aloitteita 
poliisin toiminnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, 
sekä käsitellä ne muut asiat, jotka käsiteltäviksi toimitetaan.  

 
 Oulun poliisin neuvottelukunnan jäsenten määräksi on vahvistettu 42 varsinaista 

ja 42 varajäsentä. Oulun kaupungin jäsenmäärä neuvottelukunnassa on viisi (5) ja 
muiden kuntien edustajien määrä on yksi (1).   

 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen Oulun 

poliisin neuvottelukuntaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 
2021-2025. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 77 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Oulun poliisin neuvottelukun-
taan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Haapaniemi Teijo  Mustikkaniemi Kimmo 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
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20.  JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA 
 
KHALL § 201  Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2 §:n mukaan alueen   
2.8.2021 pelastustoimen ja pelastuslaitoksen hallintoa varten sopijakunnat asettavat val-

tuustokaudeksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan. Johtokunta toimii 
Ylivieskan kaupunginhallituksen alaisena.  

 
 Kukin kunta nimeää johtokuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen vara-

jäsenen. Jokainen yli 20 000 asukkaan kunta nimeää johtokuntaan kaksi jäsentä ja 
varajäsentä.  

 
 Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
 Pelastustoimen johtokunta on asemaltaan Kuntalain 51 §:n tarkoittama yhteinen 

toimielin.  
 
 Pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävistä, toiminnan muodoista ja asioiden esitte-

lystä johtokunnan kokouksissa määrätään johtosäännössä. Johtosäännön vahvis-
taa sopimuskunnan valtuusto johtokunnan esityksestä.  

 
 Pelastuslaitoksen johtokunnan kokoonpanossa ei tarvitse noudattaa poliittista 

suhteellisuusperiaatetta. Kuntalain 58 §:n vaatimusta poliittisesta suhteellisuu-
desta sovelletaan vain kuntayhtymän toimielimiin.  

 
 Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen järjestä-

misvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1. päivänä tammi-
kuuta 2023 (ks. lait 613/2021 ja 616/2021). Tällä saattaa olla vaikutuksia kuntien 
edustuksiin ja asiaan palataan sen ollessa ajankohtainen.  

 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Jokilaaksojen 

pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 78 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 
johtokunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:   

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Pohlman Marko  Nyman Teuvo 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
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21.  NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN SEUTUVALTUUSTO TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 202  Nivala-Haapajärven seutu Nihak r.y.:n sääntöjen mukaan seutukunnan jäsenkunta   
2.8.2021 valitsee kunnallisvaalikausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan seutukuntavaltuus-

toon yhden jäsenen ja sen lisäksi yhden äänivaltaisen edustajan kutakin alkavaa 
kolmeatuhatta kunnan edeltävän vuoden alussa henkikirjoitettua asukasta kohti 
sekä kullekin edustajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Reisjärveltä tulee valitta-
vaksi seutuvaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja varajäsentä.  

 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi (2) seu-

tuvaltuuston jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-
2025.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 79 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Nivala-Haapajärven seutuval-
tuustoon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Niskakoski Mervi  Suontakanen Anja 
 Paavola Kaarlo  Kinnunen Mikko 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
 
 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.8.2021  293 30 
Valtuusto    12.8.2021  126 22 
 
 
22.  KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO TOIMIKAU-
DEKSI 2021-2025 
 
KHALL §   Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimuksen   
2.8.2021 yhtymävaltuuston jäsenten valintaa koskevan 8 §.n mukaan jäsenkunnat ja osa-

jäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon kunnan vaaleja edeltävän edel-
lisen vuoden lopun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi 
edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3 500) asukasta kohti. Osa-
jäsenkunnilla on yksi edustaja jokaista alkavaa seitsemää tuhatta (7 000) asukasta 
kohti.  

 
 Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.  
 
 Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimi-

kautta vastaavaksi ajaksi.  
 
 Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säännellään kuntalain 76 §:ssä. 

Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on yleinen vaali-
kelpoisuus jäsenkunnan luottamustoimeen.  

 
 Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee jäsenen ja varajäsenen 

Keski-pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuustoon 
toimikaudeksi 2021-2025.   

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 80 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenen ja henkilökohtaisen va-
rajäsenen seuraavasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Paavola Kaarlo  Huuskonen Sari 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.8.2021  294 31 
Valtuusto    12.8.2021  127 23 
 
 
23.  JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 204  Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon valitsevat jäsenkunnat   
2.8.2021 perussopimuksen (§ 4) mukaan yhden edustajan jokaista alkavaa 5 000 asukasta 

kohden. Edustajalla on henkilökohtainen varajäsen.  
 
 Kuntalain 76 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimeen.  
 
 Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimeen on henkilö, joka on kuntalain 71 §:n 

mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikel-
poinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä 
kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.  

 
 Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimie-

limissä tulee olla sekä naisia että 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 täy-
tyy etukäteen neuvotella luottamushenkilöpaikoista.  

 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen ja hä-

nelle henkilökohtaisen varajäsenen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymä-
valtuustoon toimikaudeksi 2021-2025.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 81 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Jokilaaksojen koulutuskun-
tayhtymän yhtymävaltuustoon jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen seuraa-
vasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Kinnunen Mikko  Kauppila Jorma 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
 

 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.8.2021  295 32 
Valtuusto    12.8.2021  128 24 
 
 
24.  JOKILATVAN OPISTON JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 205  Jokilatvan opiston perussopimuksen 5.2 §:n mukaan johtokuntaan valitaan yhdek- 
2.8.2021 sän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sopimuskunnat nimeävät 

jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: Nivala kolme (3) jäsentä 
ja varajäsentä sekä Haapajärvi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi kukin kaksi (2) jäsentä ja vara-
jäsentä.  

 
 Johtokunnan varsinaisista jäsenistä yksi nimetään puheenjohtajaksi, jonka valitsee 

toimikauden puheenjohtajakunnan valtuusto. Johtokunta valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan.  

 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi jäsentä 

ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Jokilatvan opiston johtokuntaan toimikau-
deksi 2021-2025.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 82 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Jokilatvan opiston johtokun-
taan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Muikkula Elina  Hilliaho Anna-Maija 
 Huuskonen Mikko  Koskela Erkki M. 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
 
 
 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.8.2021  296 33 
Valtuusto    12.8.2021  129 25 
 
 
25.  YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 206  Ylivieskan, Alavieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin yhteisessä Ylivies- 
2.8.2021 kan seudun musiikkiopiston johtokunnassa on 9 jäsentä. Vastuukunta Ylivieska 

valitsee johtokuntaan 4 jäsentä ja toimintakunnat kukin yhden jäsenen. Jokaisella 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  

 
 Ylivieskan valtuusto valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.  
 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen ja hä-

nelle henkilökohtaisen varajäsenen Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokun-
taan toimikaudeksi 2021-2025.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 
VALT § 83 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Ylivieskan seudun musiik-
kiopiston johtokuntaan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:  

 
 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 Savola Jarkko   Huhtala Heidi 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.8.2021  297 34 
Valtuusto    12.8.2021  130 26 
 
 
26.  KESKI-POHJANMAAN LIITON JÄSENKUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUS 
 
KHALL § 207  Kesäkuun 13. pidettyjen kuntavaalien tulosten tultua lainvoimaisiksi, toimeenpan- 
2.8.2021 naan Keski-Pohjanmaan liitossa maakuntahallinnon järjestäytyminen. Edustajain-

kokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henki-
lökohtaiset varajäsenet.  

 
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 6 §:n mukaan jäsenkunnat valit-
sevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun 
mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa viittä-
tuhatta (5 000) asukasta kohti.  
 
Halsua   1 127 1 
Kannus  5 464 2 
Kaustinen  4 261 1 
Kokkola                         47 681 10  
Lestijärvi     719 1 
Perho  2 759 1 
Toholampi  3 033 1 
Veteli  3 114 1 
Reisjärvi  2 718 1 
Kinnula  1 620 1 
Kruunupyy  1 163 1 
yhteensä   21 

 
Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla 
on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsen-
kuntien valtuutettuja.  

 
Maakuntavaltuustoon Reisjärven kunnasta valitaan kaksi jäsentä ja heille varajäse-
net.  

 
 Maakuntahallitus on kokouksessaan 21.6.2021 päättänyt, että edustajainkokous 

pidetään maanantaina 6.9.2021 klo 13.00 Keski-Pohjanmaan liiton toimitiloissa.  
  
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja 

hänelle varaedustajan Keski-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen 6.9.2021.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.8.2021  297 34 
Valtuusto    12.8.2021  131 26 
 
 
26.  KESKI-POHJANMAAN LIITON JÄSENKUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUS 
 
 
VALT § 84 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Keski-Pohjanmaan liiton edus-
tajainkokoukseen edustajan ja varaedustajan seuraavasti:  

 
 Edustaja   Varaedustaja 
 Niskakoski Mervi  Vähäsöyrinki Arto 
 
  Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.   



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   2.8.2021  298 35 
Valtuusto    12.8.2021  132 27
  
 
27.  POHJOIS-POHJANMAAN JÄSENKUNTIEN LIITON EDUSTAJAINKOKOUS 
 
KHALL § 208   Maakunnan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen 
2.8.2021 edeltävän vuoden viimeisen päivän väkiluvun mukaisesti siten, että kunta valitsee 

yhden edustajan kutakin alkavaa 7000 asukasta kohden. Lisäksi kullekin edusta-
jalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.  

 
 Kuntien edustajien ja varaedustajien tulee olla jäsenkunnan valtuutettuja. Kullakin 

edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Pohjois-Pohjanmaan liiton perus-
sopimuksen mukaisesti jäsenkuntien edustajainkokous valitsee Pohjois-Pohjan-
maan liiton maakuntavaltuuston seuraavaksi vaalikaudeksi.  

 
 Maakunnan ylimmän päättävän toimielimen jäsenien tulee olla jäsenkuntien val-

tuutettuja. Jokaisella jäsenkunnalla on maakuntavaltuustossa edustajia yksi kuta-
kin alkavaa 7000 asukasta kohti. Reisjärven kunnasta valitaan maakuntavaltuus-
toon yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.  

 
 Kuntien edustajainkokous järjestetään 4.10.2021 klo 10.00 ODL:n hyvinvointikes-

kuksen Wegelius-salissa, Albertinkatu 16, Oulu.   
  
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja 

hänelle varaedustajan Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen 
4.10.2021.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin.   
 
VALT § 85 
12.8.2021 Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee Pohjois-Pohjanmaan liiton 
edustajainkokoukseen edustajan ja varaedustajan seuraavasti:  

 
 Edustaja   Varaedustaja 
 Kinnunen Mikko  Huuskonen Sari 
 
 Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Tekninen lautakunta   1.7.2021  63 3 
Kunnanhallitus   2.8.2021  256 1 
Valtuusto    12.8.2021  133 28 
 
28.  OSTOTARJOUS TILASTA RINNEPELTO 691-401-45-16 
 
Tekla § 39  Tekninen toimi on saanut määräaikaan mennessä 2 ostotarjousta Köyhänperällä 

sijaitsevasta tilasta Rinnepelto 691-401-45-16. Tilan pinta-ala on 1,8885 ha. Tilaa 
pidettiin julkisessa myynnissä kunnan verkkosivuilla sekä paikallislehdessä kun-
nanhallituksen linjauksen mukaisesti. Tarjoukset luetteloituna alla. Ostaja sitoutuu 
maksamaan kaupasta aiheutuvat kulut.  

 
  1. tarjous      xx xxx € 
  2. tarjous      xx xxx € 
 
  Ostotarjoukset  
  Liite 1 
  Liite 2 
  
  Lähestymiskartta 
  Liite 3 

 
Valmistelija: Tekninen johtaja 040 3008 250  
 

Tekn. joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun-
nanvaltuustolle korkeimman tarjouksen jättäneen xxx xxx ostotarjouksen hyväksy-
mistä.  

  
  Tekninen johtaja teki keskustelun pohjalta muutetun pohjaehdotuksen.  

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle asian palauttamista käsittelyyn.  
 
Päätös: Tekninen lautakunta päättää yksimielisesti hyväksyä muutetun pohjaeh-
dotuksen.  

 
 
KHALL § 174  Alun perin xxx xxx  teki 15.4.2021 Reisjärven kunnalle ostotarjouksen tilasta  
2.8.2021  Rinnepelto 691-401-45-16 (1,8885 ha). Tarjottu hinta oli xx xxx euroa. 
 

Tekninen lautakunta 20.4.2021 § 25 ja kunnanhallitus 26.4.2021 § esittivät osto-
tarjouksen hyväksymistä. Ennen valtuuston myyntikäsittelyä asia palautui uudel-
leen valmisteluun, koska aiemmissa käsittelyvaiheissa oli jäänyt huomioimatta 
kunnanhallituksen 8.6.2020 § 108 metsätilojen myyntiä koskeva päätös. Päätök-
sen mukaan kunnan maa- ja metsätilat tulee myydä julkisen myynnin kautta. 

 
Tämän jälkeen Rinnepelto-tila oli julkisessa myynnissä, johon saatiin kaksi tar-
jousta teknisen lautakunnan yllä kuvaamalla tavalla. Tekninen lautakunta päätti 
lopulta 1.7.2021 § 39 esittää kunnanhallitukselle asian palauttamista käsittelyyn. 
Lautakunnan päätöksen jälkeen toinen tarjoaja ilmoitti 5.7.2021, että hän vetää 
tarjouksensa tilasta Rinnepelto pois. 

 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Tekninen lautakunta   1.7.2021  63 3 
Kunnanhallitus   2.8.2021  257 1 
Valtuusto    12.8.2021  134 28 
 
28.  OSTOTARJOUS TILASTA RINNEPELTO 691-401-45-16 
 
 

Reisjärven kunnan omaisuuden myynnin tulee olla kaikissa tilanteissa johdonmu-
kaista perustuen hyväksyttyihin periaatteisiin ja päätösiin. Rinnepelto-tilan myyn-
nin osalta on menetelty kunnanhallituksen päätösten 8.6.2020 § 108 ja 8.6.2021 § 
108 mukaisesti avoimella julkisella myyntimenettelyllä. Lisäksi valtuuston 7.5.2020 
§ 43 hyväksymään talouden tasapainotusohjelmaan on kirjattu myytävissä ole-
vaksi omaisuudeksi sora-alueiden ja louhosten hyödyntäminen/myynti sekä met-
sien maapohjan ja muu maan myynti. Maa-alueiden käytön tai myynnin osalta 
kunnassa ei ole muita linjauksia. 
 
Liite 1  Ostotarjous 
Liite 2 Karttakuva 
Liite 3  Lähestymiskartta 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto myy tilan Rinnepelto RN:o 

691-401-45- 16 voimassa olevan tarjouksen mukaisesti ainoalle tarjoajalle kauppa-
hintaan xx xxx euroa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin  
 
Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja saapui kokoukseen tämän py-
kälän käsittelyn jälkeen klo 16.27. 

 
VALT § 86 
12.8.2021  Liite 3  Ostotarjous 

Liite 4 Karttakuva 
Liite 5  Lähestymiskartta 
 
Ehdotus: Valtuusto päättää myydä tilan Rinnepelto RN:o 691-401-45- 16 kunnan-
hallituksen ehdotuksen mukaisesti voimassa olevan tarjouksen mukaisesti ainoalle 
tarjoajalle kauppahintaan xx xxx euroa. 

   
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Tekninen lautakunta   1.7.2021  59 1 
Kunnanhallitus   2.8.2021  258 2 
Valtuusto     12.8.2021  135 29 
 
29.  EMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN TEKNISESTÄ TOIMESTA 
 
Tekla § 37 Reisjärven kunnan hallintosäännön § 65 mukaisesti virkojen perustaminen ja lak-

kauttaminen kuuluu kunnallisvaltuuston toimivaltaan. Reisjärven kunnan talouden 
tasapainottamisohjelman (Valt § 43 27.5.2020) mukaisen teknisen toimen organi-
saatiomuutoksen johdosta terveyskeskuksen keittiön emännän virka on tullut tar-
peettomaksi. Muutosohjelman mukaisen ostopalvelujen lisäämiseen ja käyttöön 
otetun yhden keittiön toimintamallin johdosta virka nähdään tarpeettomaksi ja 
voidaan lakkauttaa.  

 
  Valmistelija: Tekninen johtaja 040 3008 250  
 
Tekn. joht.  Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval-

tuustolle emännän viran lakkauttamista teknisestä toimesta.  
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 

 
KHALL § 175   
2.8.2021 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto lakkauttaa emän-

nän viran teknisestä toimesta.  
 
  Päätös: Hyväksyttiin.  
 
VALT § 87 
12.8.2021  Päätös: Hyväksyttiin.  
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30.  ILMOITUSASIAT  
 
VALT § 88    
12.8.2021  Ei ilmoitusasioita. 
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31.  KIIREELLISET ASIAT 
 
VALT § 89    
12.8.2021  Ei kiireellisiä asioita. 
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32.  MUUT MAHDOLLISET ASIAT  
 
VALT § 90   
12.8.2021 Valtuutettu Anja Suontakanen tiedusteli, olisiko mahdollista, että yhdistysten ei 

tarvitsisi maksaa vuokraa valtuustosalin käytöstä.   
  
 Kunnanjohtaja Marjut Silvast vastasi, että asia selvitetään. Asiasta tiedotetaan 

myöhemmin.  
 
 Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki ehdotti, että valtuustosalin pöydät siirretään takai-

sin u-muotoon. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.  



REISJÄRVEN KUNTA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

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

Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
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

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

Markkinaoikeus 14 päivää
Erottajankatu 1-3, PL 118
00131 HELSINKI   
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     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

Valitusviran-  
omainen ja 
valitusaika

63-87

59-62, 88-90

Kieltojen      
perusteet

13959-90
VALTUUSTO

12.8.2021



Sivu 140
Valituskirjelmä

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.

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

Valitusasia-     
kirjojen         
toimittaminen



VALT 29.6.2021 § 57 LIITE 5
VALT 12.8.2021 § 59 LIITE 1





VALT 12.8.2021 § 59 LIITE 2 

REISJÄRVEN KUNTA NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  
VALTUUSTO

LÄSNÄ POISSA JAA EI TYHJÄÄ
Haikara Jonna x
Haikola Veikko x
Huuskonen Sari x
Kauppila Jorma x
Kemppainen Timo x
Kinnunen Mikko x
Kinnunen Tuomo x
Kiviranta Oili x
Kokkoniemi Jarmo x
Niskakoski Mervi x
Nyman Teuvo x
Paavola Kaarlo x
Pohlman Marko x
Saaranen Jarno x
Suontakanen Anja x
Turunen Jorma x
Vähäsöyrinki Arto x

VARAVALTUUTETUT:
Heinonen Tiina
Honkaperä Niina
Järvi Juha
Kesänen Heidi
Nyman Tero
Paalavuo Tapio x
Savola Jarkko
Vinkka Tapio

YHTEENSÄ 17



Reisjärven kunta 

Tekninen toimisto 

Ville Repo 

Tarjous 

KHALL 26.4.2021 § 107 LIITE 3 

KHALL 2.8.2021 § 174 LIITE 1

VALT 12.8.2021 § 86 LIITE 3 

Tarjoamme metsäpalstasta Rinnepelto no: 691-401-45-16 
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