
 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2020 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

KUNNANHALLITUS  19/2020 
 
 
Aika: Perjantai 2.10.2020 klo 16.30 – 17.10 
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali 

Läsnä: Tilli Jouni, pj.   paikalla    
 Vedenpää Antti, 1. vpj.  poissa Timo Kemppainen 
 Parkkila Katri, 2. vpj.  paikalla 

Huuskonen Sari, j  paikalla   
Kinnunen Mikko, j  poissa Eija Siniluoto, poistui 17.05 
Pietilä Ulla, j   paikalla 
Pohlman Marko, j  poissa 
   

    
 Paavola Kaarlo, valtuuston pj. 
 Kiviranta Oili, valtuuston 1. vpj. paikalla 
 Nyman Teuvo, valtuuston 2. vpj. paikalla 

Silvast Marjut, kunnanjohtaja paikalla 
 Järnfors Seija, pöytäkirjanpitäjä paikalla 
 
Pöytäkirjantarkastajat: Ulla Pietilä ja Timo Kemppainen 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 6.10.2020 
 
 

Sisällys 
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Kunnanhallitus   2.10.2020 
 
 
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
Khall §  
2.10.2020 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
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Kunnanhallitus   2.10.2020 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Khall § 
2.10.2020 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
 
Khall § 
2.10.2020 
  Päätös: Valittiin Ulla Pietilä ja Timo Kemppainen. 
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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. 
 
VALT § 73 
1.10.2020 Päätös: Ehdotettu suhteellista vaalitapaa. Noudatetaan kuntalain 105 § mukai-

sesti. Kannattamaan vaaditaan 4 kannattajaa. Pj tiedustelee kantaa, 5  kannatta-
jaa. Äänestetään lista 1 ja lista 2.  
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Suhteellisen vaalin tuloslista. Lista 1. valitaan  
1. Paavola Kaarlo 11 ääntä, varajäsen Jouni Tilli  
2. Huuskonen Sari 5,5 ääntä, varajäsen Siniluoto Eija 

 
Lista 2 valitaan 
1. Nyman Teuvo 5 ääntä, varajäsen Mattila Johannes 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  

  
KHALL § Valtuusto on 1.10.2020 § 73 valinnut jäsenet ja heille henkilökohtaiset 
2.10.2020 varajäsenet Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon. Valinta suo-

ritettiin kokouksessa ehdokaslistojen, lista numero 1 ja lista numero 2, kesken  
suhteellista vaalitapaa noudattaen. Listaksi numero 1 nimettiin kunnanhallituksen 
7.9.2020 § 146 päätöksessä mainituista jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista va-
rajäsenistä muodostuva lista henkilöiden järjestystä vaihtaen. Listaksi numero 2 
nimettiin kokouksessa toimitettu toinen ehdokaslista. 
 
Kunnan hallintosäännön (18.12.2012) § 48 mukaan ehdokaslistan otsikossa on 
mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Ehdokaslista on vähintään kahden val-
tuutetun allekirjoitettava. Ensimmäisenä allekirjoittajana toimii listan asiamiehenä 
ja antaa sen valtuuston puheenjohtajalle. 
 
Koska vaalissa ehdokaslistaa numero 1 ei toimitettu asianmukaisesti allekirjoitet-
tuna eikä se siten täyttänyt hallintosäännön ehtoa, on valtuuston päätös syytä 
kumota ja saattaa asia uudelleen päätettäväksi. 
 
Liitteenä Ehdokaslista 2 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 

1. kumoaa päätöksensä 1.10.2020 § 73  
2. suorittaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuuston jäsenten va-

linnan uudelleen. 
 

 Päätös:  Hyväksyttiin.  
 
 
  
 
 
 
 



Teuvo Nyman
varsinainen Johannes Mattila

varajäsen

Teuvo Nyman Jarno Saaranen
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