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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    28.11.2018  115 1 
 
 
 
 
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
VALT § 58 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa 

nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liit-
teenä 1. 

 
 Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi seuraa-

vaa: 
- valtuutettu Helena Kinnunen on estynyt tulemaan ko-

koukseen ja hänen tilallaan on 1. varavaltuutettu 
Kauko Mäntypuro. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   28.11.2018  116 2 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
VALT § 59 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 puheoi-
keus.  
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä 
tietoverkossa (kuntalaki 94 §). Kokouskutsussa on il-
moitettava 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, kunnan-
johtajalle ja toimistosihteerille 21.11.2018. Kokouksen 
asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsi-
vuille 21.11.2018 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on 
julkaistu 21.11.2018. 

 
 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi 

ja päätösvaltaiseksi. 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   28.11.2018  117 3 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
VALT § 60 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa 

perjantaina 30.11.2018 klo 9.00, sikäli kuin valtuusto 
ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 

 
 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantar-

kastajaa. 
 
 Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Teuvo Nyman ja Marko 

Pohlman. 
 
 Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Saara-

nen ja Timo Tikkanen. 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   28.11.2018  118 4 
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
VALT § 61 Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asia-

luettelon mukaisesti. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   10.10.2017 284 7 
Kunnanhallitus   14.11.2018 275 1 
Valtuusto    28.11.2018 119 5 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN 
 
KHALL § 177 Uuden kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan jokaisessa 

kunnassa tulee olla kuntastrategia. Laissa on määri-
telty asiat, jotka strategiassa tulee ottaa huomioon. 
Niitä ovat: 
• kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 
• palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, 
• kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelu-

tavoitteet, 
• omistajapolitiikka, 
• henkilöstöpolitiikka, 
• kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdol-

lisuudet 
• elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 
 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykyti-
lanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista 
ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttami-
seen. Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava 
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly-
tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (Kunta-
laki 110 §). Talousarvion tavoitteet tulee johtaa stra-
tegiasta ja ne pitää olla mitattavissa. Toimielinten 
velvollisuutena on raportoida sekä toiminnasta että ta-
loudesta ja näin otettava kantaa tavoitteiden toteutu-
miseen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, 
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden ta-
voitteet kunnassa toteutuneet, ja onko toiminta järjes-
tetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla 
(Kuntalaki 121:2.2 §). 
 
Reisjärven kunnan strategiatyö suunniteltiin aloitetta-
vaksi uuden valtuuston aloittaessa toimintansa syksyn 
2017 aikana. Strategiatyö on jo aloitettu. Kunta osal-
listuu yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kuntien kanssa Uusi 
kunta 2019 hankkeeseen, josta on saatavissa materiaa-
lia, jota voidaan hyödyntää kunnan nykytilan kartoitta-
misessa. 
 
Kuntastrategian valmisteluussa on tavoitteena kuulla 
laajasti kunnan eri väestöryhmien näkemyksiä mm. tule-
vaisuuden kuntapalveluista ja elinvoimasuuntauksista 
Reisjärvellä. Tulevaisuuden painopistealueiden ja omien 
vahvuuksien löytäminen on tarpeellisia, koska tulevai-
suuden kunnan on erotuttava joukosta. Yhteistä näke-
mystä ja visiota tarvitaan myös siksi, ettei kunnan 
strategista linjaa ole riittävän selkeästi kirjattu 
viimevuosien aikana. Kunnan luottamushenkilöt, johtavat 
viranhaltijat ja henkilöstö tarvitsevat näkemystä tule-
vaisuuden kehityssuunnista toimintansa tueksi. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   10.10.2017 285 7 
Kunnanhallitus   14.11.2018 276 1 
Valtuusto    28.11.2018 120 5 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 
 

Varsinainen strategian valmisteluvaihe toteutetaan työ-
pajamuotoisena luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 
yhteistyönä. Toteutus on suunniteltu marras 2017 -hel-
mikuulle 2018. Työn toteutuksessa eri työvaiheita oste-
taan Aluekehitys MDI:ltä ja Perlacon Oy:ltä tarvitta-
essa. Työohjelma oheismateriaalina. 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää aloittaa Reisjärven 
kuntastrategian valmistelun ja toteutuksen esitetyn 
suunnitelman mukaisesti. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
KHALL § 156 Reisjärven kunta käynnisti kuntastrategian uudistustyön 

vuoden 2018 alussa kuntalaiskyselyllä, jossa kartoitet-
tiin kuntalaisten näkemyksiä Reisjärven kunnan nykyti-
lasta ja tulevaisuudesta.  Materiaalin pohjalta kunnan 
päättäjät, työntekijät, järjestöjen ja yrittäjien edus-
tajat ovat työstäneet eri työpajoissa helmi- kesäkuun 
aikana strategisan painopisteitä, tavoitteita ja toi-
menpiteitä. Valmistelun tueksi järjestettiin Reipas-
messuilla huhtikuussa painopistekysely kuntalaisille. 
Kyselyyn vastasi 230 henkilöä, joista 40 %:ia piti tär-
keimpänä tehtävänä elinkeinojen kehittämistä,24 % piti 
tärkeänä terveitä tiloja ja 20 % väestö- ja perhepoli-
tiikkaa merkittävinä kunnan strategisena painopistealu-
eena, loput painotukset kohdistuivat harrastuksiin, va-
paa-aikaan ja kuntamarkkinointiin. 

Kuntastrategia ulottuu vuoteen 2035 saakka, mutta sa-
malla siinä on linjattu tämän valtuustokauden loppuajan 
2019-2021 tavoitteet ja toimenpiteet. Strategian päi-
vittäminen ajoittuisi vuosille 2021-2022. 

Strategian keskeisinä läpileikkaavina teemoina ovat 
Reisjärven tarina - tietoisuus kunnan ainutlaatuisista 
vetovoimatekijöistä, kunnan toimintatapojen uudistami-
nen ja talouden tasapainottaminen. Strategia painottaa 
kunnan kiinnittämään erityistä huomioita seuraaviin 
toimintoihin: Elinvoimapolitiikka, terveet ja tilat ja 
hyvinvoivat kuntalaiset sekä väestö- ja perhepolitiikka 
keskiössä. Painopisteet ovat ajankohtaisia ja haastavat 
kunnan työtekijöitä ja luottamushenkilöitä toimimaan 
uudella tavalla, jotta Reisjärven vahvuudet asumisen, 
työssäkäynnin ja vapaa-ajanviettopaikkana kehittyy ja 
tulee huomioiduksi kuntarajojen ulkopuolellakin.  

 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.11.2018 277 1 
Valtuusto    28.11.2018 121 5 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 

 
Kunnanhallitus ja valtuuston ja lautakuntien päätöksen-
teko johdetaan strategisten tavoitteiden painopisteiden 
mukaiseksi. Strategiaa hyödynnetään vuoden 2019 talous-
arvion ja suunnitelmavuosien tavoitteiden laadinnassa 
ja muiden toimenpideohjelmien toteutuksessa. 

Kunnan toimialat ja johtoryhmä toteuttavat strategiaa 
työssään. Strategian tavoitteiden toteutumista arvioi-
daan vuosittain tilinpäätöksen ja osavuosiraportoinnin 
yhteydessä.  

Strategiassa on tiivistetty kokonaistavoitteet, joiden 
toteutumista tämän valtuustokauden aikana 2019-2021 
seurataan: 

• Konsernivelan vähentäminen 5 %, 
• Vuosikate positiivinen suunnitelmakauden loppuun men-

nessä ja kattaa noin 1/3 poistoista. 
• Työllisyysaste suurempi kuin > 68 % 
• Järjestöjen, ym. toimijoiden ja kunnan välinen yh-

teistyö tiivistyy, kunnassa on hyödynnetty 1- 2 yh-
teishanketta toimikauden loppuun mennessä. 

• Lasten 0-14 vuotiaiden osuus ylittää valtakunnallisen 
keskiarvon 16,2 %. 

• Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 7 % 

Strategiassa esitetyistä valtuustokauden tavoitteista ja 
toimenpiteistä johdetaan vuosittain kunnan ja toimialo-
jen tavoitteet ja määritellään niille täsmälliset mit-
tarit. Mittarit esitetään vuosittain talousarvion yh-
teydessä. 

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiaprosessi jatkuu 
tarvittavien kehittämisohjelmien laadinnalla ja päivit-
tämisellä. Reisjärven kunnassa on voimassa oleva elin-
keinostrategia- toimintaohjelma ja hyvinvointiohjelma. 
Tavoitteena on, että strategia antaa valmiudet ja poh-
jan kaikelle Kuntalaissa todetuille Strategian tavoit-
teita tukevien ja strategiaa toteuttavien kehittämisoh-
jelmien pohjalta puolestaan toimialoilla laaditaan vuo-
sittaiset toimintasuunnitelmat. 

Liitteenä 1 Kuntastrategia 2035 tavoitteet tälle val-
tuustokaudelle 2019-2021. 

Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.11.2018 278 1 
Valtuusto    28.11.2018 122 5 
 
 
KUNTASTRATEGIAN VALMISTELU JA TOTEUTTAMINEN (jatkoa) 
 
 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväk-

syy liitteen 1 mukaisen Reisjärven kuntastrategian vuo-
teen 2035 ja tavoitteet tälle valtuustokaudelle. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti muuttaa Reisjärven kunnan 

vision muotoon ” Reisjärvi on kukoistava kunta, jossa 
on turvallista asua, harrastaa ja tehdä työtä ystäväl-
listen ihmisten joukossa keskellä puhdasta ja kaunista 
luontoa.” 

 
Teema 3. päätettiin lisätä tavoite väestönkehityksen 
hallittu suunnanmuutos positiiviseksi suunnittelukauden 
loppuun mennessä. 

 
 Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan tekemään tar-

vittavat korjaukset ja stilisoinnit strategiaan. 
  MK/TT 
 
VALT § 62 Reisjärven kuntastrategia vuoteen 2035 ja tavoitteet 

tälle valtuustokaudelle. 
 

Puheenjohtajan avattua keskustelun Antti Vedenpää ja 
Keskustan valtuustoryhmä esittivät asian pöydälle jät-
tämistä Sari Huuskosen kannattamana. Puheenjohtaja tie-
dusteli valtuustolta, voidaanko asia jättää pöydälle. 
   
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti asian pöy-
dälle jättämisen. 
 

 
 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.11.2018 282 3 
Valtuusto    28.11.2018 123 6 
 
 
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2018  
 
KHALL § 158 Kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 11.10.2018 § 143 

merkinnyt tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2018 ja 
hyväksynyt jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälasku-
tuksen. 

Reisjärven osalta palvelujen ja hallinnon toteuma 
31.8.2018 on yhteensä 7.512.811 euroa, joka on 62,12 % 
talousarviosta. Reisjärvi on maksanut kuntayhtymälle 
tarkastelujaksolla maksuosuusennakoita 7.715.681 euroa. 
Kuntayhtymähallitus päätti palauttaa marraskuussa Reis-
järvelle toteuman ja ennakkolaskutuksen erotuksena 
202.870 euroa. Lisäksi kuntayhtymähallitus esittää pää-
töksessään, että Reisjärven osalta palvelujen ja hal-
linnon talousarvioon ei tehdä muutoksia. 

Reisjärven kunnan oman vuoden 2018 talousarvion alijää-
män pienentämiseksi kunnassa laadittiin keväällä 2018 
talouden tasapainottamisohjelma, jossa talousarviomuu-
toksena Selänteen maksuosuutta pienennettiin 315.000 
eurolla (KVALT 15.5.2018 § 24).   

Selänteen talousjohdon kanssa käydyssä keskustelussa on 
sittemmin ilmennyt, että Reisjärven kunnalle arvioidaan 
tulevan vuonna 2018 maksuosuuden palautusta jo saadun 
202.870 euron lisäksi. Arvio maksuosuuden lisäpalautuk-
sesta perustuu ylisuureen maksuosuuslaskutukseen. Vuo-
den 2018 talousarvion laadintaa ja maksuosuuden määrän 
laskentaa on ollut osaltaan vääristämässä Keski-Pohjan-
maan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vuo-
den 2016 maksuosuuden hyvitys 453.583 euroa, joka on 
saatu vuonna 2017.  

 Pöytäkirjanote Kuntayhtymähallitus 11.10.2018 § 143 ja 
osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2018 liitteenä 2. 

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.0443008505 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee peruspalvelukuntayh-
tymä Selänteen osavuosiraportin 1.1.-31.8.2018 tiedoksi 
ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. 

     
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  MK/TT 
 
VALT § 63 Liitteenä pöytäkirjanote Kyhall 11.10.2018 § 143 ja 

osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2018. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.11.2018 283 4 
Valtuusto    4.12.2018  124 7 
 
 
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2019 
 
 
KHALL § 159 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuulla on järjestää 

jäsenkuntiensa väestölle lain säätämät sosiaali- ja ter-
veyspalvelut. Reisjärven kunta on peruspalvelukuntayhty-
män jäsenkunta. Kuntayhtymän menot kohdennetaan jäsen-
kunnille niiden asukasluvun perusteella. Reisjärven asu-
kasluku oli 2813 henkeä vuoden 2017 lopussa.  

Perussopimuksen 14 § mukaan kuntayhtymän talousarvio 
pohjautuu valtuustokausittain kuntien kanssa tehtäviin 
vuosisopimuksiin. Selänteen vuosisopimus ja talousarvio 
2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021 on käsitelty kun-
tayhtymähallituksessa 11.10.2018 § 144.  

Selänteen talousarvioesityksessä vuodelle 2019 Reisjär-
ven maksuosuus muodostuu seuraavasti: 

MAKSUOSUUS  TAE 2019 

Tukipalveluyksikkö Selma 176 965 

Muu hallinto 160 963 

Hyvinvointipalvelut 3 300 720 

Terveys- ja vanhuspalvelut 7 788 330 

Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 254 450 

YHTEENSÄ 11 681 428 

Reisjärven osuus kaikista kuntayhtymän vuoden 2019 me-
noista on 18,3 %. 

Reisjärven maksuosuuksien kehitys vuosina 2014-2019: 

VUOSI 
 

MAKSUOSUUS 
 

MUUTOS 
ED.VUOTEEN 

MUUTOS 
% 

TP 2014 10 500 948     

TP 2015 10 950 292 449 344 4,3 

TP 2016 11 730 711 780 419 7,1 

TP 2017 10 823 379 -907 332 -7,7 

TA 2018 12 093 205 1 269 826 11,7 

TAE 2019 11 681 428 -411 777 -3,4 
 

Selänteen talousarvio vuodelle 2019 osoittaa vuoden 
2018 talousarvioon verrattuna menojen vähenemistä koko 
kuntayhtymän osalta -2,7 % ja Reisjärven kunnan osalta 
-3,4 %.  

Liitteenä 3 Ppky Selänteen ky-hallituksen 11.10.2018 
hyväksymä vuosisopimus ja talousarvio 2019 ja talous-
suunnitelma 2020-2021. 

Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö p.0443008505  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2018 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   14.11.2018 284 4 
Valtuusto   28.11.2018 125 7 
 
 
 
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2019 (jatkoa) 
 
KJA  Ehdotus:  Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 

valtuusto hyväksyy liitteen 3 mukaisen Peruspalvelukun-
tayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuo-
delle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosiksi 2020–2021. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   

 
Hallituksen jäsen Katri Parkkila ilmoitti esteellisyy-
destään ja poistui kokouksen tämän pykälän käsittelyn 
ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28.1 § 3-kohta). 
 
Kunnanhallitus päätti ennen varsinaisen asian käsitte-
lyä yksimielisesti, että valtuuston 2. varapuheenjoh-
taja Teuvo Nyman ei esteellisenä osallistu tämän asian 
käsittelyyn. Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa 
hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla. 
Hallintosäännön 16 §, Hallintolain 29 §. 

 
Kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Teuvo Nyman pois-
tui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen-
teon ajaksi (HallintoL 28.1 § 3 intressijäävi ja 5 yh-
teisöjäävi.) 
MK/TT 

 
VALT § 64 Liitteenä Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen 

11.10.2018 hyväksymä vuosisopimus ja talousarvio 2019 
sekä taloussuunnitelma vuosille 2020-2021. 

   
Valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Paavola ilmoitti es-
teellisyydestään ja poistui paikaltaan asian käsittelyn 
ja päätöksenteon ajaksi. KuntaL 97 §, HallintoL 28.1 § 
2-3. Valtuuston 1. vpj Oili Kiviranta toimi kokouksen 
puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen-
teon ajan. Hallintosääntö § 31. 
 
Valtuuston jäsen Katri Parkkila ilmoitti esteellisyy-
destään, ja poistui paikaltaan asian käsittelyn ja pää-
töksenteon ajaksi. KuntaL 97 §, HallintoL 28.1 § 2-3 
 
Varavaltuutettu Erkki Luotoniemi kutsuttiin valtuustoon 
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
Puheenjohtaja totesi, että ennen varsinaisen asian kä-
sittelyn aloittamista, valtuuston on ratkaistava Teuvo 
Nymanin esteellisyys, joka käsitellään HallintoL 29 § 
mukaisesti. Teuvo Nyman pyysi ratkaisemaan esteellisyy-
tensä ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. 
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Valtuuston III varapj:n Teuvo Nymanin esteellisyyden 
perusteena on kuntalain 97 § valtuutetun esteellisyy-
destä. Perusteena valtuustolle tuotiin esille, että 
valtuutettu on käsiteltävänä olevan Ppky Selänteen vuo-
sisopimuksen s. 34 mainitun Vanhustenkotiyhdistyksen 
puheenjohtajana neuvotteluosapuolena ja asianosaisena, 
kun Ppky Selänne on irtisanomassa yhdistyksen kanssa 
solmitun sopimuksenpalvelukoti Mansikan kanssa. Sopi-
muksen irtisanominen merkitsee taloudellisia vaikutuk-
sia yhdistyksen toiminnalle mm. henkilöstön irtisanomi-
sia. HallintoL 28.1 § 2-3 kohta, ja 5 kohta.  

   
Kauko Mäntypuro esitti Jarno Saarasen kannattamana, 
että Teuvo Nyman ei ole esteellinen asian käsittelyssä.  
Koska oli tehty kannatettu ehdotus, puheenjohtaja to-
tesi, että asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestys 
päätettiin toteuttaa kädennostoäänestyksenä, jossa 
Teuvo Nymanin esteellisyyden puolesta äänesti 12 val-
tuutettua ja Kauko Mäntypuron esityksen puolesta ää-
nesti 3 valtuutettua. Äänin 12-3 Valtuusto päätti, että 
Teuvo Nyman on esteellinen tämän asian käsittelyssä ja 
päätöksenteossa. HallintoL 29 § päätöksestä ei voi va-
littaa tai hakea muutosta.  
Varavaltuutettu Timo Kemppainen kutsuttiin valtuustoon 
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
Puheenjohtaja avasi keskustelun varsinaisesta asiasta. 
 
Keskustelun jatkuessa Kauko Mäntypuro esitti Jarno Saa-
rasen kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Koska 
oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdo-
tus, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee suorittaa 
äänestys. Äänestys päätettiin toteuttaa kädennostoää-
nestyksenä. Suoritetussa äänestyksessä käsittelyn jat-
kaminen sai 13 ääntä ja Kauko Mäntypuron esitys 3 
ääntä. Äänin 13-3 Valtuusto päätti jatkaa asian käsit-
telyä.  
 
Keskustelun jatkuessa Kauko Mäntypuro esitti Jarno Saa-
rasen kannattamana, että Ppky Selänteen vuosisopimuk-
seen ja talousarvioon tehdään seuraavat muutokset: Vuo-
deosastot sivu 23 Toimintaympäristön muutokset ”Vuode-
osastopaikkojen vähentäminen alueella tarvetta vastaa-
vaksi ja vuodeosastolla hoidetaan vain akuutisti sai-
raalahoitoa vaativat asiakkaat. Reisjärven vuodeosasto 
jatkaa akuutti- ja arviointiyksikkönä. 
Sekä Kotihoito sivu 34 Toimintaympäristö ja sen muutok-
set. ”Ppky Selänne on ostanut Reisjärven Vanhustenko-
tiyhdistys ry:ltä kotihoidonpalvelua pääsääntöisesti 
kahdeksalle asiakkaalle, jotka asuvat palvelukoti Man-
sikassa. Reisjärven vuodeosastolla tulevien muutosten 
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johdosta palvelutalo Mansikan käyttö ja tarve ratkais-
taan akuutti- ja arviointiyksikössä tapahtuvien muutos-
ten jälkeen.” 
 
Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava 
kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta 
tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin toteuttaa 
nimenhuutoäänestyksenä siten, että jotka kannattavat 
kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”JAA” ja ne jotka 
kannattavat Kauko Mäntypuron esitystä äänestävät ”EI”. 
Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitys  
sai 12 ääntä ja Kauko Mäntypuron esitys 4 ääntä. Äänes-
tysluettelo liitteessä 1 
 
Antti Vedenpää esitti Keskustan valtuustoryhmän toivo-
musponnen liitettäväksi asian käsittelyn liitteeksi 
Jouni Tillin ja Mikko Kinnusen kannattamana. Puheenjoh-
taja esitti valtuustolle, että toivomusponsiesitys hy-
väksytään yksimielisesti. Ponsiesitys liitteenä 4.  
 
Päätös: Valtuusto päätti Äänin 12-4 hyväksyä Ppky Se-
länteen vuosisopimuksen ja talousarvion 2019 kunnanhal-
lituksen esityksen mukaisesti ja hyväksyi yksimieli-
sesti toivomusponsiesityksen liitettäväksi päätökseen. 
 

   



KHALL 14.11.2018 LIITE 2 § 158  MK/TT 
VALT 28.11.2018 LIITE 2 § 63

















































































KHALL 14.11.2018 LIITE 3 § 159 MK/TT 
VALT 28.11.2018 LIITE 3 § 64
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