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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
KHALL § 63 Reisjärven kunnan hallintosäännön 7 §:n mukaan kiireellisessä tapauksessa  
12.3.2021 kokous voidaan kutsua koolle tai pitää puhelinkokouksena toimielimen päätöksen 

mukaan. Tällöin kokouskutsua ja esityslistaa ei erikseen toimiteta. 
 

Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-
nistä on läsnä (kuntalaki 103 §). 
 
 

Pja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pitää kokouksen kiireellisenä ja toteaa kokouk-
sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

  Mikko Kinnunen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.38.  
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YHTYMÄVALTUUSTON REISJÄRVEN JÄSENTEN VALINTA 
 
KHALL § 64  Reisjärven kunnanvaltuusto totesi 4.3.2021 § 12 tilapäisen valiokunnan  
12.3.2021 (25.2.2021 § 8) esityksestä Ppky Selänteen kuntayhtymävaltuuston Reisjärven jä-

senten menettäneen kunnanvaltuuston luottamuksen kunnan antaman omistaja-
ohjauksen vastaisen toiminnan perusteella. Valtuusto erotti kuntalain 34 §:n no-
jalla Ppky Selänteen kuntayhtymävaltuuston Reisjärven jäsenistön. Päätöksessään 
valtuusto totesi, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimissaan, kunnes toi-
miin on valittu uudet henkilöt.  

 
Kullakin jäsenkunnalla on yhtymävaltuustossa yksi edustaja jokaista alkavaa tu-
hatta (1000) asukasta kohti. Reisjärven kunnan edustajien määrä on 3 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Yhtymävaltuuston kokoonpanossa ei tar-
vitse ottaa huomioon jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita. Yhtymävaltuuston 
jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi 
ajaksi. Toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu.  
 
Kuntalain 59 § 2 mom. mukaan yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perusso-
pimuksessa sovitulla tavalla. Selänteen perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkun-
nat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon. Kunnan hallintosäännössä ei ole määri-
telty jäsenten valinnan suorittavaa toimielintä. Kun valinnat tekee valtuusto, val-
tuusto voi myös erottaa epäluottamuksen perusteella yhtymävaltuustoon valitse-
mansa jäsenet. Jos valinta on kunnanhallituksella, erottamismahdollisuutta ei ole.  
 
Kuntalain 70 § 1 mon. mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka 
on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on annettava ennen kuin hen-
kilö valitaan luottamustoimeen. Kuntalaissa ei säädetä suostumuksen muodosta. 
Suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina. 

 
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seu-
raavasti:  

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

 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 mom. 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.  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

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

kuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuustoon Reisjärveltä 3 jäsentä ja heille henki-
lökohtaiset varajäsenet. 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kunnanhallitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

63-64

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

HL 48 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
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

Pykälät

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 15.3.2021.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 

nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus- 
kirjelmän sisältö 
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan
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