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KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 
 
KHALL § 87  Valtuusto on perustanut kehitys- ja talouspäällikön viran 19.9.2017 § 70.  
27.4.2020 Virkaan on valittu (Valt 15.5.2018) Marjut Silvast. Marjut Silvast on valittu Reisjär-

ven kunnanjohtajaksi valtuuston päätöksellä 31.3.2020 § 31, joten kehitys- ja ta-
louspäällikön virka jää avoimeksi. 

  
 Kehitys- ja talouspäällikkö on johtoryhmän jäsen. Hallintosäännön mukaan johto-

ryhmän jäsenet valitsee valtuusto.  
  

Kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2017 § 222 avautuviin virkoihin ja toimiin 
täyttöluvan myöntää kunnanhallitus. Viranhaltijalain (304/2003) § 4 mukaan vir-
kasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Viran kelpoisuusvaa-
timuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva AMK-ta-
soinen koulutus sekä riittävä kokemus vaativista taloushallinnon ja suunnittelun 
tehtävistä. 

    
 Kunnan kehittämistehtävät ja taloudenpito edellyttää tehtävään kohdennettua 

työpanosta.  
   
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kehitys- ja talouspäällikön tois-

taiseksi voimassa olevaan virkaan ja valtuuttaa kunnanjohtajan käynnistämään 
kehitys- ja talouspäällikön hakumenettelyn. 

  
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
KHALL § 110     Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain § 4 mukaan virkasuhteeseen  
8.6.2020 hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 

§ 108:ssa säädetyllä tavalla. Kehitys- ja talouspäällikön viran hakuilmoitus julkais-
tiin 11.5.2020 kunnan ilmoitustaululla, TE-Palvelujen verkkopalvelussa www.mol.fi 
ja kunnan kotisivuilla sekä oli nähtävissä myös kunnan facebookissa.   

   
Määräaikaan 25.5.2020 klo 12.00 mennessä saapui 5 hakemusta. Kaikki hakijat 
täyttivät koulutusvaatimukselle asetetut kelpoisuusehdot. Kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja ja kunnanjohtaja kävivät läpi hakemukset ja päättivät esittää kunnan-
hallitukselle, että hakuaikaa jatketaan laajemman hakijamäärän saavuttamiseksi 
kehitys- ja talouspäällikön viran merkittävyys huomioiden.  

 
Kunnallisen viranhaltijalain § 4.2 mukaisesti virkasuhteeseen ottamisesta päättävä 
viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta ha-
kumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä 
koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huo-
mioon. 
 

  

http://www.mol.fi/
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Kunnanhallitus on valtuuttanut kunnanjohtaja käynnistämään hakumenettelyn. 
Virkaa täytettäessä voidaan käyttää rekrytointipalveluja haku- ja haastatteluvai-
heessa sekä soveltuvuusarvioinnissa tarpeen mukaan. Jatkettavaan hakuproses-
siin on kunnanjohtajan tueksi tarpeen nimittää työryhmä, joka valitsee myös käy-
tettävät rekrytointikanavat ja asiantuntijakumppanin. 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja p. 040 3008 200 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää  

- jatkaa kehitys- ja talouspäällikön viran hakuaikaa 31.7.2020 saakka  
- todeta, että virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon virkaa täyttäessä 

ilman uutta hakemusta 
- nimetä jäsenet rekrytointityöryhmään.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Rekrytointityöryhmään nimettiin Jouni Tilli, 
Katri Parkkila, Antti Vedenpää, Kaarlo Paavola, Teuvo Nyman, Oili Kiviranta ja Sari 
Huuskonen. 

 
KHALL § 142  Määräaikaan mennessä 31.7.2020 klo 15.00 kehitys- ja talouspäällikön virkaa haki 
7.9.2020 11 henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät koulutusvaatimukselle asetetut kelpoisuus-

ehdot. Kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä vaihteli hakijoiden kesken.  
 

Rekrytointiryhmä valitsi 25.8.2020 pidettyyn haastatteluun seuraavat 5 hakijaa: 
Rauno Maaninka, Oulu,  Outi Ollila, Tornio, Kai Pouttu, Ruukki, Johanna Rautakoski 
ja Mika Ylikorpi. Ylikorpi perui hakemuksensa, joten häntä ei haastateltu. 
Hakemusten ja haastattelujen perusteella soveltuvuusarviointiin valittiin Rauno 
Maaninka ja Johanna Rautakoski. 
 
Haastatteluprosessin valmistelussa ja haastatteluissa mukana asiantuntijana on 
ollut Adecco Oy, joka myös toteutti soveltuvuusarvioinnit. Adecco Oy esittelee 
hakijayhteenvedon ja soveltuvuusarviointien tulokset kunnanhallitukselle 7.9.2020 
ennen tämän pykälän käsittelyä. 
 
Valinnan perustana käytetään viran kelpoisuusehtoja ja muita hakuehdoissa mai-
nittuja kriteereitä sekä haastattelujen ja soveltuvuusarvointien tuloksia.  
 
Oheismateriaalina Hakijayhteenveto virkaa hakeneista henkilöistä 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

  
Kja  Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa.  
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Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdotta valtuustolle, että valtuusto  

1. toteaa, että kaikki 11 hakijaa täyttävät viran koulutusvaatimukselle asetetut 
kelpoisuusehdot  

 
2. suorittaa kehitys- ja talouspäällikön virkavaalin ehdollisena siten, että virkaan 

valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus ter-
veydentilastaan ja että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukau-
den koeaikaa 

 
3. valitsee hakemusten, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella ke-

hitys- ja talouspäällikön virkaan kehitysjohtaja Johanna Rautakosken. 
  

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2020 
 

Kasv. ja koultk § 56  Sisäisen valvonnan ohjeen (15.9.1998) kohdan 5.3. mukaisesti vastuualueen ja yk-
sikön esimiehen tulee omalta osaltaan valvoa, että hyväksyttyä talousarviota ja 
käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita 
noudatetaan. Yksikköjen esimiesten on raportoitava vastuualueen esimiehelle toi-
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja muista oleellisista si-
säisessä valvonnassa esiin tulleista seikoista toimielimen määrittämällä tavalla. 

Mikäli osavuosiraportti osoittaa, ettei talousarviota kyetä noudattamaan, on ensi-
sijaisesti raportoinnin yhteydessä esitettävä päivitetty käyttösuunnitelma. Suunni-
telmasta tulee ilmetä, kuinka sisäisin toimin - toimintoja uudelleen järjestämällä - 
saadaan arvioitavissa oleva toimintakatteen ylitys katettua. Talousarvion muutos-
esitys on viimeisin keino talousarvion toteuttamiseksi. 

Tässä tapauksessa tilanne on siinä suhteessa hyvä, että ylitystä ei tämän hetken 
ennusteiden perusteella ole tulossa vaan alitusta. Seuraavan neljännesvuosikat-
sauksen yhteydessä joudumme toki palaamaan mm. kilpailutuksen aiheuttamiin li-
säkuluihin, jotka ovat kirjattuna hallintoon. 

 Osavuosikatsauksessa huomioitavaa on, että kaikki laskutettava ei toteudu tasai-
sesti; esim. oppikirjatilaukset. Nyt tällä ensimmäisellä puolivuotiskaudella oltiin 
myös corona-viruksen aiheuttamassa etäopetuksessa. Kokonaisuutena toteutuma 
näyttää 47 %.  

 
 Nyt toteutumassa näkyvät alitukset eivät ole sellaisia, jotka siirtyisivät säästöinä 

seuraavallekin vuodelle, vaan ovat poikkeustilanteesta johtuvia kertaluontoisia 
tälle vuodelle tulevia muutoksia. 

 
 Musiikkiopiston palautus 12 332 € 
 Kuljetusten toteutumatta jääminen 40 000 € ja 
 Perhepäivähoidon palkkakustannukset sivukuluineen 19 303 €. 
 
 Muutos heikentää kasvatus- ja koulutuslautakunnan liikkumavaraa koko vuoden 

osalta.  
 
Sivj/reht Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 

kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi edellä mainitut kertaluonteiset 71 635 euron 
muutokset vuoden 2020 talousarvioon.  

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Khall § 143 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarviomuutokset kohdennetaan  
07.09.2020  seuraaville kirjauskohteille: 
  
 7180   Musiikkiopisto  

Tili 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut, vähennys -12.332,00 € 
Musiikkiopiston v 2019 palautus 

 
 7171 Muu yhteinen opetus  
 Tili 4422 Henkilökuljetukset, vähennys  -40.000,00 € 
 Kuljetusten toteutumatta jääminen etäopetuksen aikana 
 

7404    Päiväkoti 
Tili 4001 Kuukausipalkat, vähennys   -15.541,00  € 
+ sivukulut, vähennys   -  3.762,00  € 

 Perhepäivähoidon palkkakustannukset sivukuluineen  - 19 303,00 € 
 
 Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200  
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi  
 edellä mainitut kertaluonteiset 71 635 euron muutokset vuoden 2020 talousarvi-

oon. 
 
 Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE KUNTARAKENNELAIN MUUTTAMI-
SESTA 
 
Khall § 144 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
07.09.2020  eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta. 

 
Esityksessä ehdotetaan kuntarakennelain (1698/2009) muuttamista. Lakiin lisät-
täisiin kuntien yhdistymisen harkinnanvaraista taloudellista tukea koskevat sään-
nökset sekä säännökset yhdistymisestä johtuvien valtionosuuden menetysten kor-
vaamisesta. Taloudellisen tuen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa. 

 
Kuntarakennelakiin ehdotettavien muutosten taustalla on pääministeri Marinin 
hallitusohjelmaan kirjattu tavoite, jonka mukaan kuntia kannustetaan kuntaraken-
teen vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä poistamalla. Hallitusohjel-
man kirjauksen pohjalta kuntarakennelakiin ollaan ehdottamassa sääntelyä, jonka 
nojalla vapaaehtoisesti yhdistyvän kahden tai useamman kunnan muodostamalle 
uudelle kunnalle voitaisiin myöntää harkinnanvaraista yhdistymisavustusta. Lisäksi 
uudelle kunnalle voitaisiin myöntää korvausta mahdollisesta valtionosuuksien vä-
henemisestä. 

  
Esityksen tavoitteena on poistaa kuntien vapaaehtoisten yhdistymisten taloudelli-
sia esteitä ja kannustaa kunnallisen kansanvallan lähtökohtiin perustuen elinvoi-
maisen, toimintakykyisen ja eheän kuntarakenteen muodostamiseen, jossa kun-
nilla on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta ja sitä kautta edellytykset 
itsehallintoon ja kunnallisten tehtävien hoitoon. 

  
Tavoitteena on, että lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2020 ja laki tulisi 
voimaan 2021. Tällöin tukea voitaisiin myöntää vuoden 2022 alusta voimaan tule-
viin kuntien yhdistymisiin. 

 
Liite Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttami-
sesta 
 

   Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 
Kja   Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: 
 

Reisjärven kunta pitää periaatteessa myönteisenä kuntarakennelakiin ehdotettua 
sääntelyä, jonka nojalla vapaaehtoisesti yhdistyvän kahden tai useamman kunnan 
muodostamalle uudelle kunnalle voitaisiin myöntää harkinnanvaraista yhdistymis-
avustusta. Kuntarakennelain muutoksen taloudellisten vaikutusten arviointi enna-
kolta on kuitenkin vaikeaa, koska vasta kuntaliitoksen toteutus ratkaisee kunkin yh-
distymisen lopputuloksen.  

     
Erityisen tärkeää muutosesityksessä on uudelle kunnalle maksettava korvaus sil-
loin, kun se olisi muutoksen seurauksena menettämässä valtionosuuksia. Myön-
teistä on, että yhdistymisavustukset voitaisiin maksaa valtion talousarvion perus-
teella (säännöskohtaiset perustelut 9 luku 41 §). Kannatettavaa ei kuitenkin ole se, 
että yhdistymisavustusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennettäisiin kun-
nan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaisesta valtionosuudesta 
 
 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12331
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12331
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(säännöskohtaiset perustelut 9 luku 59 §) kaikissa kunnissa samalla euromäärällä 
asukasta kohden.  Maksettavaa yhdistymisavustusta ei tule vähentää kuntien pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta, vaan sen maksamiseen tulee olla oma erillinen 
määräraha.  

    
Reisjärven kunta kantaa lisäksi huolta lähipalveluiden karkaamisesta liian kauas 
harvaan asutulla seudulla kuntaliitosten seurauksena. Keskuskaupungin ja suu-
remman kunnan rooli palvelujen tarjoajana ja kehityksen kohteena usein korostuu 
liitosten seurauksena. Lähipalvelut ja alueellinen kehitys saattavat karata lähiö- ja 
maaseutualueiden ulottumattomiin. Tästä syystä tulee luottaa asiassa kuntien 
omaan harkintakykyyn ja keskinäisen yhteistyön syventämiseen. Pienikin kunta voi 
toimia tehokkaasti ja tuloksellisesti ja pärjätä osana tulevaisuuden maakuntaa. 

    
   Reisjärven kunta katsoo, että erityisesti pienten kuntien talousahdinkoa ei ratkaista 

yksistään kuntaliitoksilla. Sen sijaan on syytä tarkastella kuntien tehtäviä. 
 
  Antti Vedenpää poistui kesken pykälän käsittelyn klo 16.35 – 16.45. 
 

Päätös: Hyväksyttiin pohjaehdotus.  
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI KUNTALAIN VÄLIAIKAISESTA 
MUUTTAMISESTA 
 
Khall § 145 Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
07.09.2020  kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. Lausunto tulee antaa lausuntopal-

velu.fi:ssä 11.9.2020 mennessä. 
 
Lakimuutosesityksen mukaan kunta voisi hakea valtiovarainministeriöltä alijää-
män kattamiskaudelle pidennystä, jos kunta ei covid-19 -epidemiasta aiheutuvista 
talouden vaikeuksista johtuen voisi kattaa taseeseen kertynyttä alijäämää laissa 
säädetyssä määräajassa. Lakia sovellettaisiin myös kuntayhtymään. 
 
Voimassa olevan kuntalain (410/2015) 110 §:n 3 momentin mukaan kunnan tasee-
seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätök-
sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitel-
massa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona 
katetaan. Kuntalain 118 §:ssä säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa ase-
massa olevan kunnan arviointimenettelystä. Pykälän 2 ja 3 momenteissa sääde-
tään käynnistämisen edellytyksenä olevista kunnan taloutta koskevista kritee-
reistä ja tunnuslukujen raja-arvoista. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan arvi-
ointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen 
kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa. 
 
Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin uusi 110 a § alijäämän kattamista koskevan 
määräajan muuttamisesta valtiovarainministeriön päätöksellä kunnan  
hakemuksesta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin että, sen estämättä mitä              
110 §:n 3 momentissa säädetään kunnan taseeseen kertyneen alijäämän kattami-
sesta, valtiovarainministeriö voisi kunnan hakemuksesta päättää, että kunnan tu-
lee kattaa taseeseen kertynyt alijäämä enintään kuuden vuoden kuluessa tilinpää-
töksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Momentin mukaan edellä 
säädettyä määräaikaa sovellettaisiin erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa 
olevaan arviointimenettelyyn 118 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan si-
jaan.  Siten esityksen mukaan kuntalain 118 §:n 2 momentissa säädetty arviointi-
menettelyn käynnistämisen edellytys koskisi ehdotetussa momentissa säädettyä 
pidennettyä alijäämän kattamiskautta. Erityisen vaikeassa taloudellisessa ase-
massa olevan kunnan arviointimenettely voitaisiin siten käynnistää, jos kunta ei 
ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää enintään kuuden vuoden ku-
luessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien niiden kuntien 
osalta, joille olisi myönnetty momentin mukainen määräaika. Muilta osin arviointi-
menettelyn käynnistämisen edellytyksiin sovellettaisiin kuntalain 118 §:ää. 
 
Määräajan pidentämisen edellytyksistä, hakemuksen tekemisen määräajoista sekä 
raportointivelvoitteesta valtiovarainministeriölle säädettäisiin 110 a §:n 2-4 mo-
mentissa. 
 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, jotta kunnat voisivat 
ottaa asian huomioon vuoden 2021 talousarviota ja taloussuunnitelmaa laaditta-
essa. Laki olisi voimassa 31.12.2025 asti. 
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI KUNTALAIN VÄLIAIKAISESTA 
MUUTTAMISESTA 
 

Lakiesityksen taustalla on covid-19 epidemian ja sitä seuranneiden laajojen rajoi-
tustoimien vaikutukset kansantalouteen, julkiseen talouteen ja kuntatalouteen 
ovat merkittävät. Epidemia vaikuttaa kuntien talouteen etenkin sosiaali- ja tervey-
denhuollon menojen kasvun, sekä vero- ja maksutulojen vähenemisen kautta.  
 
Covid-19 epidemia ja poikkeustila tulevat arvioiden mukaan vaikuttamaan ainakin 
osan kunnista talouteen siten, että alijäämiä tulee kertymään lisää tai kattamistoi-
menpiteiden toteutuminen tulee vaikeutumaan. On kuitenkin epävarmaa, miten 
pitkä vaikutus on. Vaikutus koskee ainakin kuluvaa vuotta 2020 ja voidaan olettaa, 
että vaikutukset näkyvät myös vuonna 2021 kuntien taloudessa. Epidemian vaiku-
tukset voitaisiin ottaa huomioon siten, että alijäämän kattamisvelvoitteen määrä-
aikoja muutettaisiin väliaikaisesti koronapandemian vaikutusten lieventämiseksi. 
 
Muutosesityksen tavoitteena on huomioida covid-19 epidemian vaikutuksia kun-
tatalouteen sekä parantaa kuntien mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan epidemi-
asta seuranneiden talousvaikeuksien vuoksi. Tarkoituksena on mahdollistaa kun-
nille epidemiasta aiheutuvien talouden vaikeuksien edellyttämien toimenpiteiden 
ajoittaminen kuntalain alijäämän kattamisen määräaikaa koskevaa sääntelyä pi-
demmän ajan kuluessa. Kuntalain mukaista taseeseen kertyneen alijäämän katta-
miskautta olisi mahdollista pidentää, jolloin kunta voisi jaksottaa alijäämän katta-
miseksi tarvittavat toimenpiteet pidemmälle ajalle. 
 
Liite Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta 
muuttamisesta 
 

   Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 
Kja   Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon: 

Reisjärven kunta pitää kuntalain väliaikaista muuttamista alijäämän kattamisvelvoi-
teajan pidentämiseksi kuudelle vuodelle on kaikin puolin perusteltuna. Kuntatalou-
teen covid-19 epidemia on aiheuttanut ennakoimattomia taloudellisia menetyksiä, 
joihin kunnat eivät ole voineet varautua. Taloudelliset vaikutukset tulevat ulottu-
maan kuluvaa vuotta pidemmälle. Muutosesityksen alijäämän kattamisvelvoiteajan 
pidentäminen on tästäkin syystä oikea toimenpide. 
 

   Kuntien taloudellinen tilanne on ollut erittäin vaikea ja epidemia vaikeuttaa sitä en-
tisestään. Alijäämän kattamisvelvoiteajan pidentäminen ei siten yksin poista kun-
tien ongelmia. Reisjärven kunnan tavoin kuntien, joissa meneillään olevan talouden 
tasapainottamisohjelman vaikutuksia syö epidemian kustannukset, tulee saada hel-
potusta alijäämän kattamisaikaan. Lisäksi tarvitaan muitakin valtion toimenpiteitä 
koko kuntatalouden kuntoon saattamiseksi.   
 

   Reisjärven kunta kannattaa kuntalain väliaikaista muuttamista siten, että kunta voi 
hakea alijäämän kattamiskauden pidentämistä valtionvarainministeriöltä selviyty-
äkseen covid-19 epidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista.  

  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

  

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12336
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=12336
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN VALINTA 
 
Khall § 146  Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimus muuttui 1.8.2020 alkaen.             
07.09.2020   Perussopimuksen 5 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää  

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

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

 
Vaalikelpoisuuden rajoitus koskee ensinnäkin valtion virkamiestä, joka hoitaa välit-
tömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä. Toiseksi rajoitus koskee kun-
tayhtymän omaa henkilöstöä kokonaisuudessaan. Rajoitus ei siis koske yksinomaan 
johtavia viranhaltijoita, vaan kaikkia kuntayhtymän palveluksessa olevia. Virkava-
paus tai työloma ei katkaise palvelussuhdetta. Siten vaalikelpoisuutta ei voi saada 
jäämällä virkavapaalle tai työlomalle kuntayhtymän palveluksesta. 
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN VALINTA 
 

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

 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200  
 

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

 
 jäsen  henkilökohtainen varajäsen 

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

 
  Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
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LISÄASIA 
 
VATTENFALL-PUITESOPIMUKSEN 2021-2030 HYVÄKSYMINEN JA EDUSTAJAN NIMEÄMINEN  
PUITESOPIMUKSEN SEURANTARYHMÄÄN 
 
KHALL §  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on lähettänyt hyväksyttäväksi Vattenfall-puite- 
7.9.2020 sopimuksen vuosille 2021–2030. Sopimus on jatkoa 31.12.2020 päättyvälle vas-

taavalle sopimukselle ja se on tarkoitus allekirjoittaa syksyn 2020 seurantaryhmän 
kokouksessa.  

 
Muutoksena nykyiseen sopimukseen jatkossa kaikilla kunnilla on oma edustajansa 
puitesopimuksen seurantaryhmässä, kun tähän mennessä kuntien edustus on tul-
lut seutukuntien kautta.  
 
Vattenfall-puitesopimukseen osallistuminen mahdollistaa kunnille Vattenfall-ym-
päristörahan ja ELY-keskuksen rahoituksen saamisen vesistöhankkeille. Sopimuk-
sella sovitaan kuntien alueen vesistöjen ympäristöolojen parantamisesta ja tätä 
koskevien toimenpiteiden rahoittamisesta. Puitesopimus ei kuitenkaan sido kun-
tia, vaan hankkeiden toteuttaminen on vapaaehtoista. 
 
Hankkeiden toteuttamisen seurantaa varten perustetaan vähintään kerran vuo-
dessa kokoontuva seurantaryhmä. Kuntia pyydetään nimeämään seurantaryh-
mään yksi jäsen ja ilmoittamaan sopimuksen hyväksymisestä 14.8.2020 men-
nessä.  
 
Oheismateriaali Vattenfall-puitesopimus  
 

   Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 
Kja   Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Vattenfall-sopimuksen ja nimeää puitesopimuk-

sen seurantaryhmään kunnan teknisen johtajan.  
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 
 
Khall § 148  
07.09.2020 Ehdotus: Kunnanjohtaja käyttää puheenvuoron ajankohtaista asioista. 
 

Päätös: Kunnanjohtajan puheenvuoro merkittiin tiedoksi.  
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall § 149 Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, talous- ja kehityspäällikön, toimistosihtee- 
07.09.2020 rin, lomituspalvelupäällikön ja lomatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 
  

Kunnanjohtaja  
 Yleispäätökset   §:t  25 

Henkilöstöpäätökset  §:t  12 
 Poissaolopäätökset   §:t 22 - 24 
 Hankintapäätökset   §:t 15 
 
 Kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast 
 Yleispäätökset   §:t 

Henkilöstöpäätökset  §:t  
 Poissaolopäätökset   §:t  
 Hankintapäätökset   §:t 
 
 
 Toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala 
 Asuntojen vuokraukset  §:t 
 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 

Yleispäätökset   §:t  
  
 
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 

Yleispäätökset   §:t  
 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin  
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ILMOITUSASIAT 
 
Khall § 150 
02.09.2020  Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä  

- hallitus, pöytäkirja 24.08.2020 
 
Keski-Pohjanmaan liitto 
- maakuntahallitus, pöytäkirja 24.08.2020 

 
Pohjois-Pohjanmaan liitto 
- maakuntahallitus, pöytäkirja 17.08.2020 

 
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi 
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Pykälät
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Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 22 10.9.2020
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asianomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus puh. 029 56 42800 (vaihde)
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika
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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 260 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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