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Edustajainkokous 2021 6.9.2021

KOKOUSAIKA 6.9.2021 klo 13.00 - 13.35
KOKOUSPAIKKA Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola

SAAPUVILLA OLLEET
EDUSTAJAT

Kunta Edustaja Varaedustaja

Halsua Kujala Antti

Kannus Huuki Erkki
Ilola Hannele

Kaustinen Mäkelä Antti

Kinnula Pelkonen Esko

Kokkola Timonen Marlén
Orjala Sirpa
Koljonen Risto
Niemi Kauko
Pajunpää Tapio
Leivo Marjaana
Salo Mauri
Puurula Juha

Kivelä Tomi
Cygnel Hanna

Kruunupyy Wistbacka Inger

Lestijärvi

Perho

Reisjärvi Niskakoski Mervi

Toholampi Hylkilä Marja

Veteli Saari Petri

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Pärkkä Timo, maakuntahallituksen puheenjohtaja
Kaiponen Jyrki, maakuntajohtaja
Kalliokoski Satu, hallintopäällikkö
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POISSA

ASIAT § 1-6

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Tapio Pajunpää Satu Kalliokoski
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Marlén Timonen Marjaana Leivo
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 7.9.2021
alkaen.
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1 § KOKOUKSEN AVAUS JA SIHTEERIN VALINTA

Edustajainkokous § 1

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (8 §) mukaan
maakuntahallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, minkä jälkeen
edustajainkokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lisäksi edustajainkokous valitsee itselleen
sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Edustajainkokoukseen sovelletaan hallintosäännön
kokousmenettelyä koskevia määräyksiä.

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntöä soveltaen kokouksen
avaaja johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
on valittu.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Edustajainkokous valitsee itselleen sihteerin.

Päätös:
Edustajainkokous valitsi yksimielisesti sihteeriksi  hallintopäällikkö
Satu Kalliokosken.
-----
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2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Edustajainkokous § 2

Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta.

Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille
kahta kuukautta ennen kokousta.

Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa
kokousedustajien nimet maakuntahallitukselle viimeistään kuukautta
ennen edustajainkokousta.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 21.6.2021 edustajain-
kokouksen kokouspäiväksi 6.9.2021. Ennakkokutsu edustajain-
kokoukseen toimitettiin jäsenkunnille 22.6.2021, jossa jäsenkuntia
pyydettiin ilmoittamaan kokousedustajiensa nimet 6.8.2021
mennessä.

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 7 §:n mukaan
edustajainkokouksen esityslista on lähetettävä kokousedustajille
viimeistään neljä (4) työpäivää ennen edustajainkokousta.
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kokousedustajille ja
jäsenkunnille 30.8.2021.

Edustajainkokoukseen sovelletaan hallintosäännön
kokousmenettelyä koskevia määräyksiä.

Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan
edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin
jäsenkunnalla on yksi edustaja viittä jokaista alkavaa viittätuhatta (5)
asukasta kohti.

Kunta asukasluku 1.1.2020 edustajien määrä

Halsua   1 127   1
Kannus   5 464   2
Kaustinen   4 261   1
Kokkola 47 681 10
Lestijärvi                        719   1
Perho   2 759   1
Toholampi   3 033   1
Veteli   3 114   1
Kinnula   1 620   1
Kruunupyy   1 163 (6 428)   1
Reisjärvi   2 718   1
Yhteensä 21
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Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.

Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni.

Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Kuntien edustajainkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet edustajista on saapuvilla.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto sekä todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli 9 kunnan edustajat ja todettiin
paikalla olijat (19/21). Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
-----
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3 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN
VALITSEMINEN

Edustajainkokous § 3

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 8 §:n mukaan
edustajainkokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Edustajainkokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Päätös:
Edustajainkokous yksimielisesti valitsi kokouksen puheenjohtajaksi
Tapio Pajunpään ja varapuheenjohtajaksi Antti Mäkelän.
-----
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4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA
ÄÄNTENLASKIJOIDEN VAALI

Edustajainkokous § 4

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 8 §:n mukaan
edustajainkokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin toimivat samalla
ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei
kokous muuta päätä.

Puheenjohtajan ehdotus:
Edustajainkokous
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksen päätyttyä. Pöytäkirja
lähetetään tarkastuksen jälkeen jäsenkunnille.

2. asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 7.9.2021 kuntayhtymän
verkkosivuille,

3. päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia
ääntenlaskijoina.

Päätös:
Edustajainkokous yksimielisesti
1. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marlén Timosen ja Marjaana

Leivon,
2. päätti, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirja

lähetetään tarkastuksen jälkeen jäsenkunnille,
3. päätti, että pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 7.9.2021

kuntayhtymän verkkosivuilla,
4. päätti, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia

ääntenlaskijoina.
-----
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5 § EDUSTAJAINKOKOUKSEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN

Edustajainkokous § 5

Edustajainkokoukselle ei ole laadittu erillistä työjärjestystä.
Soveltuvin osin voitaneen noudattaa Keski-Pohjanmaan liiton
hallintosäännön 86 §:ää. Pykälän mukaan maakuntavaltuusto
valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan suhteellisten vaalien
toimittamista varten. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin
henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenistä yksi valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheen-
johtajaksi. Sihteerinä toimii edustajainkokouksen sihteeri, jollei
kokous muuta päätä.

Lähtökohtaisesti vaalilautakunnan kokoonpanoon sovelletaan tasa-
arvolain ja kuntalain säännöksiä.

Puheenjohtajan ehdotus:
Valitaan vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä, joista yksi
puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Päätös:
Edustajainkokous yksimielisesti valitsi
1. vaalilautakuntaan Petri Saaren, Kauko Niemen, Marja Hylkilän,

Sirpa Orjalan ja Hanna Cygnelin.
2. vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Petri Saaren ja

varapuheenjohtajaksi Kauko Niemen.
-----
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6 § MAAKUNTAVALTUUSTON JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN
VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

Edustajainkokous § 6

Perussopimuksen mukaan kuntien edustajainkokous valitsee
vaalikaudeksi jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden alun
asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi
edustaja jokaista alkavaa kolmea (3) tuhatta asukasta kohti,
kuitenkin siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään kaksi
edustajaa. Kullekin maakuntavaltuuston jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen.

Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien
valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja
valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee
valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien
eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan
alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston
jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta
eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen
valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman
jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää ja
sukupuolta kuin sen, jonka tilalle hänet valitaan.

Kunnalla, joka on kuntayhtymässä edunvalvontajäsenenä, on oikeus
osallistua valmistelevaan ja varsinaiseen päätöksentekoon vain
edunvalvonnan toiminnan osalta. Maakuntavaltuuston asiat
valmistelee, esittelee ja panee täytäntöön maakuntahallitus.

Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymään hyväksytään uusia
kuntia, ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi
omat edustajansa yhtymävaltuustoon noudattaen tämän
perussopimuksen valintakriteerejä.

Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina
olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa vuoden 2021 saamat
äänimäärät, niistä lasketut vertausluvut ja jäsenkuntia edustavien
maakuntavaltuutettujen lukumäärä ilmenevät liitteestä.
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Maakuntavaltuustoa valittaessa on otettava huomioon myös laki
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu.

Puheenjohtajan ehdotus:
1)  Edustajainkokous toteaa, että maakuntavaltuustoon
toimikaudeksi vuosille 2021–2025 valitaan yhteensä 36
maakuntavaltuutettua ja kullekin henkilökohtainen varavaltuutettu.
Kuntakohtainen jakautuma on seuraava:

Asukasluku 1.1.2020
Halsua 2   1 127
Kannus 2   5 464
Kaustinen 2   4 261
Kinnula 2   1 620
Kokkola 16 47 681
Kruunupyy 2   1 163 (6 428)
Lestijärvi 2      719
Perho 2   2 759
Reisjärvi 2   2 718
Toholampi 2   3 033
Veteli 2   3 114
Yhteensä                     36 73 659

2) Edustajainkokous toteaa, että maakuntavaltuuston kokoonpano
eri ryhmien kesken on seuraava:

KESK                     12
KOK 4
SDP 5
VAS 1
PS 6
KD 2
RKP 4
VIHREÄT 1
MUUT 1
YHT 36

3) Edustajainkokous toteaa, että maakuntavaltuustossa tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 % eli 15.

4) Edustajainkokous keskustelee ja neuvottelee kokoonpanon
saamiseksi kohdissa 1-3 kuvatun mukaiseksi tavoitteena
yksimielisesti hyväksyttävissä oleva maakuntavaltuuston
kokoonpano.
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Ellei se ole mahdollinen, vaali toimitetaan enemmistövaalitapaa
noudattaen siten, että vaalissa äänestetään kohdissa 1.-3. esitetyt
edellytykset täyttävien ehdokaslistojen välillä. Eniten ääniä saaneen
ehdokaslistan ehdokkaat tulevat valituiksi.

Jos joudutaan suhteelliseen vaaliin, vaalilautakunta hyväksyy vain
edellä kuvatut edellytykset täyttävät ehdokaslistat. Suhteellisessa
vaalissa noudatetaan kuntalakia (410/2015 § 105) ja soveltuvin osin
hallintosääntöä.

5) Edustajainkokous valitsee toimikaudeksi 2021–2025
maakuntavaltuustoon 36 jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen.

Mikäli toimielimen kokoonpano ei vaalin jälkeen vastaa edellä
kohdissa 1-3 asetettuja vaatimuksia, on vaali toimitettava uudelleen.

Päätös:
Edustajainkokous yksimielisesti
1. hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen kohdat 1-4 ja
2. valitsi Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuustoon seuraavat
maakuntavaltuutetut ja heille henkilökohtaiset varavaltuutetut:
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Jäsenkunta    Valtuutettu Puolue   Henk.koht.varavalt.

Halsua
Kujala Antti kesk Kukkola Mira
Koskela Taina kd Ylikoski Aino-Maija

Kannus
                    Göös Sanna-Kaisa kesk Huuki Erkki

Huuki Ari sdp Kannussaari Mira

Kaustinen
Mäkelä Antti kesk Tuomela Helinä
Haukilahti Tiina ps Rahkonen Marko

Kinnula
Pelkonen Esko kesk Kinnunen Ilari
Urpilainen Juha sdp Kröger Lasse

Kokkola
Herlevi Reino  kesk Pajunpää Tapio
Paloranta Johanna kesk  Leivo Marjaana
Ojala Jyrki  kesk  Pietilä Oliver
Ruisaho Sakari  sdp Orjala Sirpa
Haapasaari Emma sdp Koljonen Risto
Teerikangas Emilia sdp Lahti Mauri
Peltokangas Mauri ps Hautamäki Jorma
Koskela Minna  ps Kalliokoski Matti
Keränen Ulpu  ps Heinua Susanna
Anderson Stefan  rkp Lukkarinen Margita
Snellman Hans  rkp Elfving Jennie
Timonen Marlén  rkp Brandt Mats
Nurmi-Lehto Anna  kok Puurula Juha
Haimakainen Pentti kok Jukkola Janne
Cygnel Hanna  vihr Egge Faisa
Kippo Hannu  kd Fiskaali Heimo

Kruunupyy
Hagnäs Marika rkp Wistbacka Inger
Myllymäki Tapani pro Filppula Seppo

Lestijärvi
Tiala Marja kesk Koski-Vähälä Jorma
Untinen Pentti vas Kuorikoski Susanna

Perho Itäniemi Sirpa kesk Hertteli Anni
Tamminen Mikko kok Taivassalo Ahti (ps)
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Reisjärvi
Niskakoski Mervi kesk Vähäsöyrinki Arto
Kinnunen Tuomo ps Heinonen Tiina

Toholampi
Hylkilä Marja kesk        Etelämäki Anne
Hovila Liisa kok          Rimpioja Jukka

Veteli
Torppa Hannes kesk Tuominen Tarja
Åivo Ilpo ps Pajukangas Miika (kok)

Varsinaisista maakuntavaltuutetuista on miehiä 19 eli 53 % ja naisia
17 eli 47 %.

Henkilökohtaisista varavaltuutetuista on miehiä 20 eli 56 % ja naisia
16 eli 44 %.

Valtuutetut puolueittain
KESK 12
KOK 4
SDP 5
VAS 1
PS 6
KD 2
RKP 4
VIHREÄT 1
MUUT 1
YHT 36
-----
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Muutoksenhakukielto koskee pykäliä: § 1-4

Muutoksenhakukielto

Päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös koskee vain asian valmistelua tai
täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §), taikka työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai
soveltamista.

Valitusosoitus koskee pykäliä: § 5-6

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

1. se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

2. kuntayhtymän jäsenkunta tai kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

3. päätös on muuten lainvastainen.
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Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta. Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

https://sign.visma.net/fi/document-check/b69a5d17-16be-4f7d-b833-0555ac3ae535

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 16 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 16 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/b69a5d17-16be-4f7d-b833-0555ac3ae535

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


