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SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2017 

 

KHALL § 75 Hallintosäännön 46 §:n mukaan valtuusto valitsee toi-

mikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten 

vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja 

kullakin henkilökohtainen varajäsen. 

    

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan pu-

heenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan 

sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei 

valtuusto toisin päätä. 

 

Kuntalain 105 §:n mukaan luottamushenkilöiden vaali 

toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä ole-

vista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saa-

daan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lu-

kumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee 

murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislu-

kuun. 

 

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset 

jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdok-

kaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee 

olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos 

varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tu-

levat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seu-

raavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saa-

neet ehdokkaat. 

 

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava so-

veltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Li-

säksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittami-

sesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmis-

tövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten men-

nessä tasan ratkaisee arpa. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan toimikau-

deksi 1.6.2017-31.5.2021   

 

1. kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja yhden 

varapuheenjohtajan. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 

1.6.2017–31.5.2019 

 

KHALL § 76 Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudes-

taan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-

johtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättä-

nyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikaut-

ta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vali-

taan samassa vaalitoimituksessa. 

 

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on 

läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. 

 

Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuustossa on kaksi va-

rapuheenjohtajaa, valtuuston puheenjohtajiston toimi-

kausi on kaksi vuotta. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see valtuuston puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjoh-

tajaa toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANHALLITUS TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2019 

 

KHALL § 77  Hallintosäännön 55 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 

   7 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen va-

rajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja heidän henkilö-

kohtaiset varajäsenensä toimikauttaan vastaavaksi ajak-

si, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Toi-

mikausi lakkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden 

vaihtuessa. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsen-

ten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja yhden tai 

kaksi varapuheenjohtajaa noudattaen samaa menettelyä 

kuin valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa va-

littaessa. 

 

   Kuntalain 73 §:n mukaan Vaalikelpoinen kunnanhallituk-

seen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei 

kuitenkaan:  

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kun-
nan palveluksessa oleva henkilö; 

 

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella 
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 

säätiön palveluksessa; 

 

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan 
esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen kä-

siteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 

 

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastetta-
van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vas-

tuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa 

asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai 

säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 

jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltä-

vien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennais-

ta hyötyä tai vahinkoa. 

 

   Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huo-

lehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan 

toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnan-

hallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, 

joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa omi-

naisuudessa 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 määräys-

vallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnas-

tettavan toimielimen jäseneen. 
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KUNNANHALLITUS TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2019 (jatkoa)  

  

   Valtuusto on kokouksessaan 23.5.2017 § 55 päättänyt hal-

lintosäännön 55 §:n mukaisesti, että kunnanhallituksessa 

on seitsemän (7) jäsentä ja näillä kullakin henkilökoh-

tainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenten keskuudes-

ta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapu-

heenjohtajaa. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) 

vuotta alkaen tai päättyen samanaikaisesti valtuuston 

toimikauden kanssa. 

 

   Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista et-

tä varajäsenistä vähintään 40 % eli vähintään kolme. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see kunnanhallitukseen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2019 

   

1. seitsemän jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen sekä  

2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan sekä en-
simmäisen ja toisen varapuheenjohtajan  

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 78   Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan 

   toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuu-

luu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, 

kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava 

siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 

Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi 

ja yksi varapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että vara-

jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa 

edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjä-

ryhmiä. Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa äänestäjäryhmiä 

edustaneita puolueita olivat Suomen Keskusta r.p, Kan-

sallinen Kokoomus r.p, Suomen Sosialidemokraattinen Puo-

lue r.p., Vasemmistoliitto r.p. ja Perussuomalaiset 

r.p.. 

 

   Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet mahdolli-

suuksien mukaan edustaisivat edellisissä kunnallisvaa-

leissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä, on kus-

takin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes 

viisi huomioon otettavaa äänestäjäryhmää on saanut edus-

tuksensa. Kunnan keskusvaalilautakunnan työskentelyyn ei 

saa osallistua sellainen jäsen tai varajäsen, joka kes-

kusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mu-

kaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen eh-

dokkaaksi kyseisissä vaaleissa. Säännös koskee vain kun-

nallisvaaleja, koska vain niissä ehdokashakemus toimite-

taan kunnan keskusvaalilautakunnalle.  

 

   Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista et-

tä varajäsenistä vähintään 40 % eli varsinaisista jäse-

nistä vähintään kaksi. 

    

   Kuntalain 74 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta mui-

hin toimielimiin. 

 

  Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

 Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017-

31.5.2021 

 

1. viisi varsinaista jäsentä ja vähintään viisi varajä-
sentä sijaantulojärjestyksessä sekä  

2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan  

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 79  Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastus- 

   lautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä ar-

vioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohta-

jan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 

   Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja ta-
louden tarkastusta koskevat asiat; 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja 
talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa to-

teutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisel-

la ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tili-
kaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 

riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta 

alijäämää; 

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen 
yhteensovittamisesta; 

5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoitta-
misvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituk-

set valtuustolle tiedoksi; 

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään 
koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioin-

nin ja tarkastuksen talousarvioksi. 

 

   Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 

1) kunnanhallituksen jäsen; 
2) pormestari ja apulaispormestari; 
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnan-

johtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallin-

tolain (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 kunnanhallituk-
seen. 

    

   Hallintosäännön 83 §:n mukaan lautakunnassa on pu-

heenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi muu jäsen. 

Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 

   Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista et-

tä varajäsenistä vähintään yksi. 

 

   Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 
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TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 (jatkoa) 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että val-

tuusto valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 

1.6.2017-31.5.2021  

 

1. kolme jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäse-
nen sekä 

2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan    

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 80  Hallintosäännön 57 §:n mukaan lautakunnassa on 7 jäsentä 

    ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen val-

tuuston toimikautta vastaavan ajan. Valtuusto valitsee 

lautakunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. Valtuusto on päättänyt kokouksessaan 

23.5.2017 § 56 vaihtaa koululautakunnan nimen kasvatus- 

ja koulutuslautakunnaksi. 

 

   Kuntalain 74 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta mui-

hin toimielimiin.  

 

   Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaali-

kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

 

   1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kun-

nan palveluksessa oleva henkilö; 

 

   2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valio-

kunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa 

olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

 

   3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastetta-

van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuulli-

sessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 

liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-

sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lauta-

kunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu 

on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 

   Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista et-

tä varajäsenistä vähintään 40 % eli vähintään kolme. 

 

   Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see kasvatus- ja koulutuslautakuntaan toimikaudeksi 

1.6.2017-31.5.2021  

 

1. seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäse-
net sekä 

2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 81  Hallintosäännön 57 §:n mukaan lautakunnassa on 7 jäsentä 

ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen val-

tuuston toimikautta vastaavan ajan. Valtuusto valitsee 

lautakunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan. 

 

   Kuntalain 74 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta mui-

hin toimielimiin.  

 

   Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaali-

kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

 

   1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kun-

nan palveluksessa oleva henkilö; 

 

   2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valio-

kunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa 

olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

 

   3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastetta-

van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuulli-

sessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 

liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-

sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lauta-

kunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu 

on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 

   Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista et-

tä varajäsenistä vähintään 40 % eli vähintään kolme. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että val-

tuusto valitsee tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 

1.6.2017-31.5.2021  

 

1. seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä-
senet sekä  

2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021  

 

KHALL § 82  Hallintosäännön 57 §:n mukaan lautakunnassa on 7 jäsentä 

   ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen val-

tuuston toimikautta vastaavan ajan. Valtuusto valitsee 

lautakunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja vara-

puheenjohtajan.  

 

   Kuntalain 74 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta mui-

hin toimielimiin.  

 

   Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaali-

kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 

 

   1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kun-

nan palveluksessa oleva henkilö; 

 

   2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valio-

kunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa 

olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

 

   3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastetta-

van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuulli-

sessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 

liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-

sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lauta-

kunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu 

on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 

   Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisista et-

tä varajäsenistä vähintään 40 % eli vähintään kolme. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että val-

tuusto valitsee vapaa-aikalautakuntaan toimikaudeksi 

1.6.2017-31.5.2021  

 

1. seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajä-
senet sekä  

2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄHALLITUS 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 83 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä on hallitus, johon  

 kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Kullakin jäsenellä on hen-

kilökohtainen varajäsen. Jäsenkuntien valtuustot valit-

sevat tasa-arvolain mukaisesti hallituksen jäsenet ja 

varajäsenet niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien 

valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viimeksi 

toimitetuissa kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta 

kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.  

 

Haapajärven kaupunki valitsee yhtymähallitukseen 4 jä-

sentä, Pyhäjärven kaupunki 3 jäsentä ja Reisjärven kun-

ta 2 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on käytössään yksi 

ääni. Osajäsenenä olevan kunnan edustajat ovat oikeu-

tettuja läsnäoloon ja päätöksentekoon vain niiden teh-

tävien osalta, kuin osajäsenyydestä on sovittu. 

 

Hallituksen toimikausi on kunnanvaltuuston toimikausi, 

neljä vuotta 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi 

varapuheenjohtajaa kahden vuoden toimikaudeksi. Heidät 

valitaan jäsenkunnista vuoroperiaatteella asukasluvun 

mukaisessa järjestyksessä suurimmasta alkaen.  

 

Hallituksen kokousmenettelystä ja esittelystä määrätään 

yhtymän hallintosäännössä. 

 

 Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallituk-

seen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäse-

net toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. 

  

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 84 Peruspalvelukuntayhtymän Selänteen perussopimuksen 12 § 

 mukaan tarkastuslautakuntaan jäsenkunnat valitsevat 

valtuustojensa jäsenistä neljän vuoden toimikaudeksi 

kaksi jäsentä kustakin kunnasta ja henkilökohtaista va-

rajäsentä tasa-arvolain mukaisesti niin, että kokoonpa-

no vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina ole-

vien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta 

kuntayhtymän alueella säädetyn suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti. 

 

 Jokainen kunta valitsee kaksi tarkastuslautakunnan jä-

sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 

 Tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohta-

jan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja tulee nimetä 

eri kunnasta kuin yhtymähallituksen puheenjohtaja. 

 

 Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkastuslauta-

kuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset vara-

jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 85 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 9 §:n 

 mukaan kuntayhtymällä on ympäristölautakunta, jossa on 

2 jäsentä kustakin jäsen- tai osajäsenkunnasta ja heil-

le henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjoh-

tajuus on kahden vuoden välein kiertävä kuntien asukas-

lukujen mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Jäsenkuntien 

valtuustot valitsevat tasa-arvolain mukaisesti lauta-

kunnan jäsenet ja varajäsenet niin, että kokoonpano 

vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien 

eri ryhmien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa 

saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaa-

lilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

 

Ympäristölautakunta vastaa ympäristöterveydenhuollon, 

ympäristösuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja 

korjausneuvonnan palveluista. 

 

Ympäristölautakunnan toimikausi on sama kuin kunnanval-

tuuston toimikausi.  

  

Yksityiskohtaiset määräykset ympäristölautakunnan teh-

tävistä on kuntayhtymän hallintosäännössä. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölauta-

kuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset vara-

jäsenet toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN MAASEUTULAUTAKUNTA 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 86 Reisjärven kunta, Haapajärven kaupunki ja Pyhäjärven  

 kaupunki ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuk-

sen, jolla Haapajärven kaupunki ja Reisjärven kunta an-

tavat maaseutuhallinnon palvelut Pyhäjärven kaupungin 

hoidettavaksi. 

 

 Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Pyhäjärven kaupunki. 

Yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yh-

teiseksi toimielimeksi maaseutulautakunta Pyhäjärven 

kaupungin organisaatioon. Toimielin toimii valtuuston 

toimikauden mukaisesti. 

 

 Yhteisessä toimielimessä on kuusi jäsentä, joista sopi-

jakuntien valtuustot nimittävät kaksi jäsentä kunnas-

taan, miehen ja naisen, ja heille henkilökohtaiset va-

rajäsenet. Jokaisella lautakunnan jäsenellä on yksi ää-

ni. 

 

Kunkin sopijakunnan hallituksen puheenjohtajalla ja 

kuntajohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan 

kokouksissa.  

 

Puheenjohtajuudet kiertävät isommasta pienempään yhden 

vuoden jaksoissa. Maaseutulautakunnan tehtävänä on vas-

tata alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelujen sekä 

maaseudun kehittämispalvelujen tuottamisesta.  

 

Maaseutulautakunnan hallinto ja päätöksenteko määrätään 

tarkemmin kuntien yhtäpitävin päätöksin hyväksymässä 

maaseutuhallinnon johtosäännössä ja sen kanssa sopu-

soinnussa olevassa Pyhäjärven kaupungin hallintosään-

nössä. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see Pyhäjärven maaseutulautakuntaan kaksi jäsentä ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 

1.6.2017-31.5.2021. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 87 Reisjärven kunta on osakkaana jätehuoltoyhtiö 

  Millespakka Oy:ssä. Jätehuoltoyhtiön osakaskunnat ovat 

järjestäneet jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisen 

perustetun yhteisen jätelautakunnan kautta.  

 

  Järviseudun jätelautakunnan toimialue kattaa Alajärven, 

Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, 

Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kunnat. Lautakunta vastaa 

ja päättää Järviseudun jätelautakunnan johtosäännön mu-

kaan toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) 

mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi. 

   

  Lautakunta kuuluu Alajärven kaupungin hallinto-

organisaatioon. 

 

  Jätelautakuntaan Alajärven kaupunki nimeää kaksi (2) jä-

sentä ja muut kunnat yhden (1) jäsenen sekä kullekin 

henkilökohtaisen varajäsenet.  

 

  Järviseudun jätelautakunnan johtosäännön mukaan puheen-

johtajuudet kiertävät aakkosjärjestyksessä ja kaksivuo-

tiskausittain. Vuosina 2016-2017 puheenjohtajana toimii 

Lestijärven kunnan edustaja ja varapuheenjohtajana Ala-

järven kaupungin edustaja. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Järvi-

seudun jätelautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017-

31.5.2021. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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YLIVIESKA-RAAHEN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-

31.5.2021 

 

KHALL § 88  Oikeusministeriö on 28.4.2017 tehnyt päätöksen käräjäoi-

keuden lautamiehistä annetun lain (2016/675) 3 §:n no-

jalla käräjäoikeuksien lautamiesten lukumäärästä kunkin 

käräjäoikeuden ja siihen kuuluvien kuntien osalta. 

   Reisjärven kunta kuuluu Rovaniemen hovioikeuspiirin Yli-

vieska-Raahen käräjäoikeuteen. Ylivieska-Raahen käräjä-

oikeudessa on 30 lautamiestä. Käräjäoikeuden kunnat, jä-

senmäärä suluissa, ovat Alavieska (1), Haapajärvi (2), 

Haapavesi (2), Kalajoki (3), Kärsämäki (1), Merijärvi 

(1), Nivala (2), Oulainen (2), Pyhäjoki (1) Pyhäjärvi 

(1), Pyhäntä (1), Raahe (6), Reisjärvi (1), Sievi (1), 

Siikajoki (1), Siikalatva (1) ja Ylivieska (3). 

 

   Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla kärä-

jäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suo-

men kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimin-

takelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä 

sopivana toimimaan lautamiehenä. 

   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 viras-

saan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa 

taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyt-

täjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa har-

joittava henkilö. Lautamiehet, joilla on yksilöllinen 

äänioikeus, ovat tuomioistuimen jäseniä ja toimivat tuo-

marin vastuulla.   

    

   Lautamiehen valinnassa tulee korostaa lautamiehen tuoma-

rintehtävää. Lautamies ei ole poliittisella valtakirjal-

la toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen tu-

lee olla riippumaton. Sama koskee sitä, että lautamie-

hiksi valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään 

koko kauden.  

      

   Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman tuomiois-

tuimen jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lautamieheksi 

valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta 

istuntopalkkiostaan. 

 

   Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see yhden (1) lautamiehen Ylivieska-Raahen kärä-

jäoikeuteen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 89  Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee 

valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi hen-

kilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.  

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt 

ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta 

uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjä-

oikeuden lautamiehistä säädetään. Uskotulle miehelle 

maksettavan palkkion sekä matkakustannusten korvauksen 

ja päivärahan määräämisperusteet vahvistaa Maanmittaus-

laitoksen keskushallinto. 

 

   Uskottu mies hoitaa tehtävänsä virkavastuulla. Uskotun 

miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoi-

keudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän par-

haan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää rehel-

lisesti uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenelle-

kään vääryyttä mistään syystä. 

 

   Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see vähintään kuusi (6) uskottua miestä kiinteistötoimi-

tuksiin toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. 

 

   Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus    13.6.2017 156 16 

 

 

 

 

OULUN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 90 Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/15.3.1996 

muutos 26.6.20119/516) mukaan kunnanvaltuusto valitsee 

poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset 

varajäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus vahvistaa 

poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kunnan va-

litsemien jäsenten lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu 

myös poliisilaitoksen päällikkö. Puheenjohtajiston va-

litsee neuvottelukunta keskuudestaan. 

Asetuksen mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on 

seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön ke-

hitystä, sekä poliisin toimintaa, tehdä aloitteita po-

liisin toiminnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja po-

liisia koskevista asioista, sekä käsitellä ne muut asi-

at, jotka käsiteltäviksi toimitetaan. 

 Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenten mää-

räksi on vahvistettu 42 varsinaista ja 42 varajäsentä 

Oulun kaupungin jäsenmäärä neuvottelukunnassa on viisi 

(5) ja muiden kuntien edustajien määrä on yksi (1).  

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see jäsenen Oulun poliisin neuvottelukuntaan ja hänelle 

henkilökohtaisen varajäsenen vuosille 1.6.2017-

31.5.2021. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 91  Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen  

2 §:n mukaan alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen 

hallintoa varten sopijakunnat asettavat valtuustokaudek-

si Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan Johtokun-

ta toimii Ylivieskan kaupunginhallituksen alaisena. 

 

   Kukin kunta nimeää johtokuntaan yhden jäsenen ja hänelle 

henkilökohtaisen varajäsenen. Jokainen yli 20.000 asuk-

kaan kunta nimeää johtokuntaan kaksi jäsentä ja varajä-

sentä.  

    

   Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja va-

rapuheenjohtajan. 

 

   Pelastustoimen johtokunta on asemaltaan Kuntalain 51 §:n 

tarkoittama yhteinen toimielin. 

 

   Pelastuslaitoksen johtokunnan tehtävistä, toiminnan muo-

doista ja asioiden esittelystä johtokunnan kokouksissa 

määrätään johtosäännössä. Johtosäännön vahvistaa sopi-

muskunnan valtuusto johtokunnan esityksestä.  

 

    Pelastuslaitoksen johtokunnan kokoonpanossa ei tarvitse 

noudattaa poliittista suhteellisuusperiaatetta. Kunta-

lain 58 §:n vaatimusta poliittisesta suhteellisuudesta 

sovelletaan vain kuntayhtymän toimielimiin. 

 

   Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenen sekä hänelle 

henkilökohtaisen varajäsenen. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN SEUTUVALTUUSTO TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-

31.5.2021 

 

KHALL § 92  Nivala-Haapajärven seutu Nihak r.y.:n sääntöjen mukaan 

seutukunnan jäsenkunta valitsee kunnallisvaalikausittain 

neljäksi vuodeksi kerrallaan seutukuntavaltuustoon yhden 

ja sen lisäksi yhden äänivaltaisen edustajan kutakin al-

kavaa kolmeatuhatta kunnassa edeltävän vuoden alussa 

henkikirjoitettua asukasta kohti sekä kullekin edusta-

jalle henkilökohtaisen varajäsenen. Reisjärveltä tulee 

valittavaksi seutuvaltuustoon kaksi jäsentä ja varajä-

sentä.  

 

   Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see kaksi seutuvaltuuston jäsentä ja henkilökohtaista 

varajäsentä toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. 

 

   Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO 

TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 93 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhty-

män perussopimuksen yhtymävaltuuston jäsenten valintaa 

koskevan 8 §:n mukaan jäsenkunnat ja osajäsenkunnat va-

litsevat jäsenet yhtymävaltuustoon kunnan vaaleja edel-

tävän edellisen vuoden lopun asukasluvun mukaan siten, 

että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista 

alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3 500) asukasta koh-

ti. Osajäsenkunnilla on yksi edustaja jokaista alkavaa 

seitsemää tuhatta (7 000) asukasta kohti. 

  

Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilö-

kohtainen varajäsen. 

  

Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsen-

kuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

  

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säännel-

lään kuntalain 76 §:ssä. 

 Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toi-

mielimiin on yleinen vaalikelpoisuus jäsenkunnan luot-

tamustoimeen. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 

valtuusto valitsee jäsenen ja varajäsenen Keski-

Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän yh-

tymävaltuustoon toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021. 

   

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-

31.5.2021 

 

KHALL § 94 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon 

valitsevat jäsenkunnat perussopimuksen (§ 4) mukaan yh-

den edustajan jokaista alkavaa 5000 asukasta kohden. 

Edustajalla on henkilökohtainen varajäsen. 

  

Kuntalain 76 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kun-

tayhtymän toimielimeen. 

  

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimeen on henkilö, 

joka on kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayh-

tymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei 

kuitenkaan ole 72 §:n 1. momentin 1. kohdassa tarkoi-

tettu henkilö eikä kuntayhtymän palveluksessa oleva 

henkilö. 

  

Kuntaliiton yleiskirjeessä 12/2017 (24.4.2017) on asiaa 

kuntayhtymän toimielinten valinnasta. 

  

Tasa-arvolain 4 a §:n 1. momentin mukaan kuntien väli-

sen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä nai-

sia 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 täytyy etukäteen neuvotella 

luottamushenkilöpaikoista. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Jokilaakso-

jen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudek-

si 1.6.2017-31.5.2021. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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JOKILATVAN OPISTON JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021 

 

KHALL § 95 Jokilatvan opiston perussopimuksen 5.2 §:n mukaan joh-

tokuntaan valitaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille hen-

kilökohtaiset varajäsenet. Sopimuskunnat nimeävät jäse-

net ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 

Nivala kolme (3) jäsentä ja varajäsentä sekä Haapajär-

vi, Pyhäjärvi ja Reisjärvi kukin kaksi (2) jäsentä ja 

varajäsentä.  

 

Johtokunnan varsinaisista jäsenistä yksi nimetään pu-

heenjohtajaksi, jonka valitsee toimikauden puheenjohta-

jakunnan valtuusto. Johtokunta valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan.  

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäse-

net Jokilatvan opiston johtokuntaan toimikaudeksi 

1.6.2017-31.5.2021. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-

31.5.2021 

 

KHALL § 96 Ylivieskan, Alavieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven 

ja Sievin yhteisessä Ylivieskan seudun musiikkiopiston 

johtokunnassa on 9 jäsentä. Vastuukunta Ylivieska va-

litsee johtokuntaan 4 jäsentä ja toimintakunnat kukin 

yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 

varajäsen. 

 

Ylivieskan valtuusto valitsee johtokunnan puheenjohta-

jan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla 

valtuutettu tai varavaltuutettu. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen Ylivieskan 

seudun musiikkiopiston johtokuntaan toimikaudeksi 

1.6.2017-31.5.2021. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUS 

 

KHALL § 97 Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen 

edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että 

kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 

5000 asukasta kohti. Kullekin edustajalle valitaan hen-

kilökohtainen varaedustaja. Edustajan ja varaedustajan 

tulee olla jäsenkunnan valtuutettuja. Reisjärven kunnas-

ta tulee valittavaksi yksi edustaja edustajainkokouk-

seen. 

 

   Jäsenkuntien edustajainkokous valitsee Keski-Pohjanmaan 

liiton maakuntavaltuuston seuraavaksi vaalikaudeksi. 

 

  Maakuntavaltuustoon Reisjärven kunnasta valitaan kaksi 

jäsentä ja heille varajäsenet. 

 

  Maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt, että edus-

tajainkokous pidetään maanantaina 14.8.2017 klo 10.00 

Keski-Pohjanmaan liiton kokoustiloissa. 

 

  Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see edustajan ja hänelle varaedustajan Keski-Pohjanmaan 

liiton edustajainkokoukseen 14.8.2017. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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POHJOIS-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUS 

 

KHALL § 98 Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen 

edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että 

kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 

7000 asukasta kohti. Kullekin edustajalle valitaan hen-

kilökohtainen varaedustaja. Edustajan ja varaedustajan 

tulee olla jäsenkunnan valtuutettuja. Reisjärven kunnas-

ta tulee valittavaksi yksi edustaja edustajainkokouk-

seen. 

 

   Jäsenkuntien edustajainkokous valitsee Pohjois-

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston seuraavaksi vaali-

kaudeksi. 

 

  Maakuntavaltuustoon Reisjärven kunnasta valitaan yksi 

jäsen ja hänelle varajäsen. 

 

  Maakuntahallitus on kokouksessaan päättänyt, että edus-

tajainkokous pidetään 21.8.2017 klo 10.00 ODL:n hyvin-

vointikeskuksen Wegelius-salissa, Albertinkatu 16, Oulu. 

 

  Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valit-

see edustajan ja hänelle varaedustajan Pohjois-

Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen 21.8.2017. 

 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PPKY SELÄNTEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016, TILINTARKAS-

TUSKERTOMUS VUODELTA 2016 SEKÄ ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 

 

KHALL § 99 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 §:n  

tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntä-

misestä. 

 

 Kuntien maksuosuudet vuonna 2016 olivat yhteensä noin 

65,9 milj. euroa, josta Reisjärven kunnan osuus oli 

11,87 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna jäsenkun-

tien maksuosuudet ylittyivät yhteensä 0,86 mil. euroa, 

Reisjärvi sai palautusta n. 224.000 euroa.  

  

Liitteinä 1-3 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tarkas-

tuslautakunnan pöytäkirjanotteet 10.5.2017  

§ 47 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016,  

§ 48 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 

2016 ja  

§ 49 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää yksimielisesti ehdot-

taa, että valtuusto 

 

1. hyväksyy Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpää-
töksen, sekä myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän 

hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäse-

nille ja tilivelvollisille viranhaltijoille tilivuo-

delta 2016. 

 

2. toteaa, että tilikauden tulos on 0 euroa. 
 

3. hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2016 sekä 
pyytää syyskuun loppuun mennessä Selänteen kuntayh-

tymähallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin 

arviointikertomus antaa aihetta. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SAARISEN LEIRIKESKUKSEN VUOKRATAKSOJEN TARKISTAMINEN 

 

Vapltk § 7  Reisjärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus 

päättää vuokrataksoista. Saarisen leirikeskuksen hyväk-

sytyt vuokrataksat ovat vuodelta 2012. 

   Leirikeskuksen rakennuksia on peruskorjattu mm. kahden 

kansainvälisen työleirin turvin. Samoin uimarantaa on 

kunnostettu ja piha-alueelle on rakennettu beach volley 

kenttä, uusi grillipaikka sekä palloiluun soveltuva nur-

mikenttä. Nurmikentän työstämisen myötä saadulla maa-

aineksella on piha-aluetta tasattu kauttaaltaan ja nur-

mikkoaluetta laajennettu, mikä parantaa olennaisesti 

alueen käyttöä telttailuun. 

 

   Vapaa-aikalautakunta ehdotti kunnanhallitukselle 

25.05.2016 § 6 vuokrataksojen tarkistamista. 

 

   Kunnanhallitus päätti 15.06.2016 § 87 palauttaa vuokra-

taksaehdotuksen vapaa-aikalautakunnalle uudelleen val-

misteltavaksi edellyttäen, että vuokrataksojen hinnoit-

telussa otettaisiin huomioon Saarisen leirikeskuksen 

käyttöaste. 

 

   Vapaa-aikasihteeri on valmistellut alueen tasoon nähden 

huokeat ja aikaisempaa esitystä halvemmat käyttötaksat, 

joiden tavoitteena on kasvattaa leirikeskuksen käyttöas-

tetta. 

 

   LIITE 2 Ehdotus Saarisen leirikeskuksen uusiksi vuokra-

taksoiksi.  

 

 Vapsiht  Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallituksel-

le, että se hyväksyy Saarisen leirikeskuksen uudet vuok-

rataksat liitteen 2 mukaisiksi. 

 

   Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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SAARISEN LEIRIKESKUKSEN VUOKRATAKSOJEN TARKISTAMINEN (jatkoa) 

 

KHALL § 100  Ehdotus Saarisen leirikeskuksen uusiksi vuokrataksoiksi 

liitteenä 4.   

 

   Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tehdä seu-

raavat muutokset/lisäykset vuokrataksoihin: 

 

1. Piha-alueen käytöstä ei peritä maksua.  
2. Tilojen siivous:  

- vuokraaja vastaa itse vuokraamiensa tilojen sii-

vouksesta vuokra-aikana ja on velvollinen siivoa-

maan ne lähtiessään 

- siivoamattomista tai puutteellisesti siivotuita 

tiloista kunnalla on oikeus periä siivouskorvauk-

sena 100,00 € 

    

   Muilta osin esitetyt vuokrataksat hyväksyttiin yksimie-

lisesti. 
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OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 16.5.2017 § 59 

 

KHALL § 101 Kunnanhallitus on KuntaL 92 § nojalla käyttänyt otto-

oikeutta koululautakunnan päätökseen 27.4.2017 § 24. 

Tähän Kunnanhallituksen päätöksestä on jättänyt 

31.05.2017 oikaisuvaatimuksen joukko Reisjärven kunnan 

asukkaita, oikaisuvaatimuksen allekirjoittaja/tekijä 

Timo Kemppainen, Reisjärvi. Päätös koskee päätoimisen 

luokanopetuksen tuntiopettajan valintaa lukuvuodeksi 

2017-2018, jolla kunnanhallitus valisti KM Tiia Suonta-

kasen ja varalle KM Helena Romppaisen. 

  

Oikaisuvaatimus on tullut käsiteltäväksi määräaikaan 

mennessä. Oikaisuvaatimus käsitellään kunnanhallituk-

sessa, Kunta L § 134 3 mom. Kirjallisen oikaisuvaati-

muksen voi tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Oikai-

suvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus ja lail-

lisuusperusteella. 

  

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kunnanhallituksen 

päätös 16.05.2017 § 59, koskien päätoimisen luokanope-

tuksen tuntiopettajan valintaa tulee kumota lainvastai-

sena. Tarkemmat perustelut oikaisuvaatimuksessa  

(liite 5). Oikaisuvaatimuksen liitteet 2-4 oheismateri-

aalina. 

 

 Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, eikä 

se anna aihetta päätöksen muuttamiseen seuraavin perus-

tein. 

 

 Kunnanhallituksen päätös täyttää laillisuusvaatimukset. 

Kunnanhallituksen otto-oikeudesta ilmoitettiin (kh:n 

pj) koululautakunnalle määräajassa. Pöytäkirja tarkas-

tettiin 2.5.2017 Otto-oikeudesta ilmoitettiin rehtoril-

le 3.5.2017.  

 

 Päätoimisen luokanopetuksen tuntiopettajan vaalia suo-

rittaessaan, kunnanhallituksella on ollut käytettävis-

sään sekä ansiovertailu, että kyseistä virkaa hakenei-

den kaikki hakupaperit. Ansiovertailu on jaettu esitys-

listan liitteenä ja hakemukset olivat kunnanhallituksen 

jäsenten käytettävissä kokouksessa. Ansiovertailu, joka 

on toimitettu koulutoimistosta kunnanhallituksen käyt-

töön, on ollut myös koululautakunnan käytössä. 
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OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 16.5.2017 § 59 (jatkoa) 

 

 Hallintolain 45 §:n 2 mom 2 kohdan mukaan monijäsenisen 

toimielimen ei tarvitse perustella päätöstään. Oikai-

suvaatimusvaiheessa toimielin voi perustella päätöksen. 

Perusteluna todetaan, että kunnanhallituksen valitsema 

henkilö täyttää määräaikaisen päätoimisen tuntiopetta-

jan kelpoisuusehdot ja hänen työkokemuksensa ja päte-

vyytensä on hakuilmoituksen mukainen.  

 

Tehtävään valitulla on kokemusta opettajana toimimises-

ta ala-asteella/Reisjärven kunnan Niemenkartanon ala-

asteella 2016-2017. Myös uusi tehtävä on vastaavan ta-

soisesta työtä Reisjärven kunnan Kalajan ala-asteella 

2017-2018. 

 

 Kunnanhallitus ei ole päätöksessään ottanut kantaa ha-

kijoiden kotipaikkaan. Hakijoiden oppiarvon, nimen ja 

kotipaikan ilmaiseminen on yleinen tapa viranhaussa.  

 

 Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että koululautakunnan 

päätös 27.4.2017 § 24 ei ole syntynyt oikeassa järjes-

tyksessä. Pöytäkirjassa ei ole merkintää suoritetusta 

äänestyksestä, vaikka yksi lautakunnan jäsen oli tehnyt 

eroavan ehdotuksen valittavasta henkilöstä. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 16.5.2017 § 63  

 

KHALL § 102 Kunnanhallitus on KuntaL 92 § nojalla käyttänyt otto-

oikeutta koululautakunnan päätökseen 27.4.2017 § 24.  

Tähän Kunnanhallituksen päätöksestä on jättänyt 

31.05.2017 oikaisuvaatimuksen joukko Reisjärven kunnan 

jäseniä ja oikaisuvaatimuksen allekirjoittaja/tekijä 

Timo Kemppainen, Reisjärvi. Päätös koskee matematiikan 

ja kemian tuntiopettajan valintaa lukuvuodeksi 2017-

2018, jossa kunnanhallitus valitsi tehtävään FM Tarja 

Ajon ja varalle FM Ilari Kinnusen. 

 

 Oikaisuvaatimus on tullut käsiteltäväksi määräaikaan 

mennessä toimivaltaiselle viranomaiselle, kunnanhalli-

tukselle, KuntaL § 134 3 mom., koska kunnanhallitus on 

käyttänyt otto-oikeutta koululautakunnan päätökseen. 

Kirjallisen oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen 

tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoi-

tuksenmukaisuus ja laillisuusperusteella. 

 

 Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kunnanhallituksen 

päätös 16.05.2017 § 63, koskien Reisjärven kunnanhalli-

tuksen tekemää valintaa matematiikan ja kemian tun-

tiopettajaksi tulee kumota lainvastaisena. Tarkemmat 

perustelut oikaisuvaatimuksessa (liite 6). Oikaisuvaa-

timuksen liitteet 2-4 oheismateriaalina. 

 

 Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, eikä 

se anna aihetta päätöksen muuttamiseen seuraavin perus-

tein. 

 

 Kunnanhallituksen päätös täyttää laillisuusvaatimukset. 

Kunnanhallituksen otto-oikeudesta ilmoitettiin (kh:n 

pj) koululautakunnalle määräajassa. Pöytäkirja tarkas-

tettiin 2.5.2017. Otto-oikeudesta ilmoitettiin 

3.5.2017.  

 

 Hallintolain 45 §:n 2 mom 2 kohdan mukaan monijäsenisen 

toimielimen ei tarvitse perustella päätöstään. Oikai-

suvaatimusvaiheessa toimielin voi perustella päätöksen. 

Päätöksen perusteluna todetaan, että matematiikan ja 

kemian tuntiopettajan vaalia suorittaessaan, kunnanhal-

lituksella on ollut käytettävissään sekä ansiovertailu, 

että kyseistä virkaa hakeneiden kaikki hakupaperit. An-

siovertailu on jaettu esityslistan liitteenä ja hake-

mukset ovat olleet kunnanhallituksen jäsenten käytettä-

vissä kokouksessa. Ansiovertailu, joka on toimitettu 

koulutoimistosta kunnanhallituksen käyttöön, on ollut 

myös koululautakunnan käytössä. 
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OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 16.5.2017 § 63 (JATKOA) 

 

Hakuilmoituksessa tähän tehtävään hakijalta on edelly-

tetty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

annetun asetuksen (1998/986) mukaista kelpoisuutta ja 

matematiikan ja kemian tuntiopettajan tehtävissä, sekä 

mahdollisesti muissa matemaattisissa aineissa ja yrit-

täjyysopinnot katsotaan eduksi. Todettiin myös, että 

tehtävää täytettäessä kokemus luokanvalvojan tehtävistä 

katsotaan eduksi. 

 

 Kunnanhallituksen valitsema henkilö täyttää määräaikai-

sen päätoimisen tuntiopettajan kelpoisuusehdot ja hänen 

työkokemuksensa ja pätevyytensä on edellä mainitun ha-

kuilmoituksen mukainen. Valittu on toiminut yrittäjyys-

kasvatustehtävissä ja ollut luokanvalvojana edelliset 

n. 2 vuoden, mitä hakemuksessa edellytettiin ja on sen 

vuoksi riittävän pätevä hoitamaan tehtävään. Oikai-

suvaatimuksessa esille tuodut FM Ilari Kinnusen ansiot 

fysiikan ja tietotekniikan lisäaineissa eivät ole ol-

leet esillä hakuilmoituksessa, eikä niihin voida vedota 

myöhemmin. 

 

 Koska hakuprosessissa on ollut päteviä mies- ja naisha-

kijoita, on valinnassa otettu huomioon yhdenvertaisuus-

laki § 6 ja 7 ja tasa-arvolaki § 8 mukaiset perustelut 

syrjimättömyydestä. Ansiovertailussa on otettu huomioon 

koulutus, työkokemus sekä tiedot ja taidot, joita teh-

tävässä on edellytetty. Ne ovat puoltaneet FM Tarja 

Ajon valintaa pätevämpänä tehtävään. 

  

Kunnanhallitus ei ole päätöksessään ottanut kantaa ha-

kijoiden kotipaikkaan. Hakijoiden oppiarvon, nimen ja 

kotipaikan ilmaiseminen on yleinen tapa viranhaussa.  

 

 Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että koululautakunnan 

päätös 27.4.2017 § 24 ei ole syntynyt oikeassa järjes-

tyksessä. Pöytäkirjassa, kohdan yksi päätöksessä, ei 

ole merkintää suoritetusta äänestyksestä, vaikka yksi 

lautakunnan jäsen oli tehnyt eroavan ehdotuksen valit-

tavasta henkilöstä. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2017 KUTSUNNOISSA 

 

KHALL § 103 Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue-

toimisto pyytää liitteen 7 mukaisella kirjeellään kun-

tia nimeämään nuoriso- tai sosiaalityöhön riittävästi 

perehtyneet edustajansa vuoden 2017 kutsuntalautakun-

tiin sekä nimeämään kutsuntalääkäri kutsuntatoimituk-

siin. Reisjärvellä kutsuntatilaisuus on tiistaina 

17.10.2017. 

Vuonna 2016 kunnan edustajana on ollut Tapio Kokkoniemi 

ja varaedustajana Timo Kemppainen. Kutsuntalääkärinä 

toimi Olli Kiiskilä. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajan ja varaedusta-

jan vuoden 2017 kutsuntalautakuntaan sekä nimeää kut-

suntalääkärin. 

 

 Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita 

kunnan vuoden 2017 kutsuntalautakuntaan kunnan edusta-

jaksi Erkki T. Koskelan ja varaedustajaksi Timo Kemp-

paisen. Kutsuntalääkäriksi nimettiin Olli Kiiskilä. 
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VUOKRASOPIMUS KAINUUN HOIVATAITO OY:N KANSSA RANTANIEMI 11:91 PÄÄRAKENNUK-

SESTA 

 

KHALL § 104  Reisjärven kunnanhallitus on päättänyt n. 10 vuoden 

vuokrasopimuksesta Kh/3.7.2007 § 76 Kainuun Hoivataito 

Oy:n kanssa. Yritys on vuokrannut kunnalta Rantaniemi 

11:91 tilalla sijaitsevan päärakennuksen ja harjoitta 

palveluliiketoimintaa/ kehitysvammaisten palvelukotitoi-

mintana. Nyt vuokrasopimus olisi jatkunut määräaikaise-

na. Toiminnan jatkuvuuden ja vuokrasopimuksen täsmennys-

tarpeiden vuoksi Reisjärven kunta ja yritys ovat neuvo-

telleet olemassa olevaan vuokrasopimukseen tarkennuksia. 

Vuokrasopimus on liikehuoneiston vuokrasopimus ja yritys 

harjoittaa alueella palveluliiketoimintaa. Vuokra-

sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, 2 vuoden 

irti-sanomisajalla ja se sidotaan indeksiin. Muut sopi-

musehdot tarkemmin vuokrasopimusluonnoksessa. Yritys 

vastaa kiinteistön ja alueen kunnossapidosta. 

 

   Lisätietoja tekninen johtaja ja kunnanjohtaja. 

 

   Liitteenä 8 vuokrasopimusluonnos ja kartta. 

  

Vs. kja  Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kainuun Hoivataito Oy 

ja kunnan välisen liitteen 8 mukaisen vuokrasopimuksen. 

 

   Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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OSAKKEEN MYYNTI 

 
KHALL § 34 Reisjärven kunta omistaa As Oy Rauhanpolun yhtiössä  

Kja yhden osakkeen. Kunta ei omista muita osakkeita tässä 

yhtiössä. Rakennus on valmistunut 1982-83 ja osake on 

pääosin alkuperäisessä kunnossaan. Asunto ei ole vuok-

rauskunnossa tällä hetkellä 

Kunnan tavoitteena on myydä asunto-osakkeen myynti ny-

kyisessä kunnossaan paikkakunnan käypään arvoon siten, 

että myyntihinta ylittää kirjanpidossa olevan tasear-

von. 

Ostajan tehtävä jää osakkeen peruskorjaus ja muut vel-

voitteet. Asunnon koko 38,2 m2 ja 1 h+kk+s. Kokouksessa 

esitellään kunnan teknisen toimen arvio kiinteistön 

kunnostuksen hinnasta kunnan tekemänä. 

 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää laittaa Reisjärven kun-

nan omistamat As Oy Rauhanpolun osakkeeseen (1 h+kk+s, 

38,2 m2) oikeuttavat osakkeet myyntiin. Kunnanhallitus 

pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 Merkitään, että tekninen johtaja Sami Puputti oli pai-

kalla asiantuntijana asioiden nro 1 ja 2 käsittelyn ja 

päätöksenteon ajan, klo 18.00–18.55. 

  IK/KM 

 

 

KHALL § 105 Osakkeen myynti-ilmoitus julkaistiin Reisjärvi-

lehdessä, kunnan internetsivuilla ja ilmoitustaululla. 

Määräaikaan, 31.5.2017 klo 15 mennessä, jätettiin yksi 

tarjous. Jaakko Napparin jättämä tarjous liitteenä 9. 

 

 Liitteenä 10 kauppakirjaluonnos osakekaupasta. 

 

Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus  

1. hyväksyy Jaakko Napparin jättämän liitteen 9 mukaisen 
tarjouksen ja  

2. hyväksyy Reisjärven kunnan ja Jaakko Napparin välisen 
osakekaupan liitteenä 10 olevan kauppakirjaluonnoksen 

mukaisena. 

 

   Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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KARTANOHOTELLI SAAREN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS 

 

KHALL § 106      Kartanohotelli Saari on jättänyt liitteen 11 mukaisen 

poikkeamislupahakemuksen, jolla haetaan poikkeamista 

asemakaavan mukaisesta rakennuspaikan käyttötarkoituk-

sesta. Hakijalle on myönnetty poikkeamislupa kyseiseen 

tarkoitukseen KHALL 11.11.2014 § 95. Tekninen johtaja 

Matti Kiviniemen lausunto 7.11.2014 liitteenä 12.  

Poikkeamisluvassa on ollut kahden vuoden määräaika, 

jonka aikana tulee hakea poikkeamiseen liittyvää raken-

nuslupaa. Myönnetyn poikkeamisluvan kohdalla rakennus-

lupaa ei ole haettu määräaikaan mennessä, jolloin myön-

netty poikkeamislupa on rauennut. Kartanohotelli Saaren 

jättämä poikkeamislupahakemus koskee samaa poikkeamista 

kuin aiemmin myönnetty poikkeaminen.  

 

Kunnan kaavoituksesta vastaava viranhaltija on tarkas-

tanut edellisen poikkeamisluvan sekä päätöksen peruste-

lut ja todennut, että uusi poikkeamislupahakemus voi-

daan käsitellä aikaisemman hakemuksen tiedoilla.  

Tämän lisäksi on todettu, ettei alueen maankäytön suun-

nittelu ole olennaisesti muuttunut edellisen päätöksen 

jälkeen.  

 

Valmistelija: Sami Puputti 040 3008 250 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa, ettei poikkeaminen ole 

johtamassa kaavoituksen kannalta haitallisiin vaikutuk-

siin ja myöntää Kartanohotelli Saarelle poikkeamisluvan 

asemakaavan rakennuspaikan käyttötarkoituksesta hake-

muksen mukaisesti.  

 

 Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, vs. kunnan-

johtaja Sami Puputti antoi uuden ehdotuksen:  

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle. 

 

 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöy-

dälle. 
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VALTUUSTON KOKOUKSEN 21.3.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

KHALL § 107 

  

§ 5 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 

31.5.2017 päättyväksi toimikaudeksi. Ote toimitettu va-

lituille ja luottamusmieskortiston pitäjälle. 

 

§ 6 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Annettu tie-

doksi hallintokunnille. 

 

§ 7 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Annettu tiedoksi 

hallintokunnille. 

 

§ 8 Valtuustoaloitteiden käsittely. Annettu tiedoksi hal-

lintokunnille. 

 

§ 9 Kunnanjohtajan johtajasopimus. Sopimus allekirjoitettu 

25.4.2017. 

 

§ 10 Toimistonhoitajan määräaikaisen viran jatkaminen. Ote 

toimitettu tekniselle lautakunnalle ja Hilkka Ainas-

ojalle. 

 

§ 11 Siivous- ja ravitsemistyönjohtajan määräaikaisen viran 

jatkaminen. Ote toimitettu tekniselle lautakunnalle ja 

Merja Luomaselle. 

 

§ 12 Rahasto lopettaminen. Tili lopetettu ja varat siirretty 

kunnan tilille. 

 

§ 13 Muut mahdolliset asiat. Aloitteet toimitettu ao. hal-

lintokunnille. 

 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valtuuston kokouksen 
21.3.2017 päätökset laillisina täytäntöönpannuiksi. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT 

 

KHALL § 108  

 Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätök-

set: 

 Yleispäätökset: § 8 

 Henkilöstöpäätökset: § 4-6 

 Poissaolopäätökset: § 49, 50 

  

 Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhalti-

japäätökset: 

 Asuntojen vuokraukset: § 14 

 

 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viran-

haltijapäätökset: § 24–32 

  

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat 

ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asi-

oissa. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ILMOITUSASIAT 

 

KHALL § 109 Ylivieskan kaupunki 

- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokous-

kutsu 9.6.17, 4/17 

 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä 

- Valtuuston kokusptk 29.5.2017, 1/17 

 

Ppky Selänne 

- Kuntayhtymähallituksen kokousptk 18.5.2017, 5/17 

 

Keski-Pohjanmaan liitto 

- Maakuntahallituksen kokousptk 22.5.2017, 5/17 

 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

- Maakuntavaltuuston kokouskutsu 5.6.2017, 1/17 

 

Alajärven kaupunki 

- Järviseudun jätelautakunnan kokouskutsu 23.5.17 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

- 8.3.2017: Siirtymäajan liikennöintisopimuksen purka-

minen sekä uusi reittiliikennelupa reitille Reisjär-

vi-Pihtipudas-Reisjärvi sekä Pihtipudas-Särkiharjun 

koulu-Pihtipudas. 

 

Millespakka Oy 

- Hallituksen kokousptk 28.4.2017, 3/17 

 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedok-

seen. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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AILA LUIKUN IRTISANOUTUMINEN PERUSKOULUJEN REHTORIN VIRASTA 

 

KHALL § 110 Aila Luikku on 7.6.2017 liitteen 13 mukaisella kirjeel-

lä irtisanoutunut peruskoulujen rehtorin virasta. Hal-

lintosäännön 70 §:n mukaisesti eron myöntämisestä päät-

tää se joka valitsee viranhaltijan.  

Kunnallisen viranhaltijalain 40 §:n mukaan viranhalti-

jan irtisanoutuessa irtisanomisaika on kaksi kuukautta, 

jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. 

  

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto myön-

tää Aila Luikulle eron peruskoulujen rehtorin virasta 

siten, että Luikun virkasuhde päättyy 6.8.2017. 

 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VIRKANIMIKKEEN MUUTOS 

 

KHALL § 111 Sivistystoimen vastuualueeseen kuuluvat opetuspalvelut 

(esi- ja perusopetus sekä lukio), varhaiskasvatus sekä 

vapaa-aikatoimen palvelut (liikunta-, nuoriso-, kirjas-

to- ja kulttuuritoimi). Sivistystoimen vastuualueen 

esimiehen virkanimike on peruskoulujen rehtori. Virka-

nimikkeen muutos sivistysjohtaja/rehtoriksi, kuvastaa 

sivistystoimen esimiehen ja peruskoulujen rehtorin vir-

katehtäviä paremmin. 

 

Vs. kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto muut-

taa peruskoulujen rehtorin virkanimikkeen sivistysjoh-

taja/rehtoriksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SALAINEN, JULKL 24 § KOHTA 20 

 

 

KHALL 13.6.2017 § 112 ja liite nro 14  

 

 

 

Säilytetään toisaalla. 

 

 

 

Päivi Rossi 

hallintosihteeri 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 13.6.2017 75–109 182

Kunnanhallitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

75–99, 103, 106–111

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin

ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

100, 104, 105, 112

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

valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

viranomainen

ja - aika

Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärventie 8 
85900  REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi
telefax: 08 776 010

Pykälät

100, 104, 105, 112

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus- 

kirjelmän sisältö 

ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan



Sivu 

VALITUSOSOITUS 183
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 

omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös

valitusaika on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus puh. 029 56 42800 (vaihde)

Isokatu 4, 3. krs 

PL 189, 90101 OULU     sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

101, 102 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite           Pykälät  Valitusaika

        14  päivää

Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava

vaatimus-/   - päätös, johon haetaan muutosta

valituskirjelmän   - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

sisältö ja   - muutosvaatimuksen perusteet.

toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuin-

maksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,

oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli

asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu

on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 

oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-

/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 

viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 

lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä.

Markkinaoikeus 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja 

kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 

asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, 

oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 

ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 

tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 

alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa 

vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 

sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
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