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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Aho Kirsti valtuutettu  
 Antinjuntti Ilmari valtuutettu  
 Hakomäki Jan-Mikael valtuutettu  
 Hannuniemi Jari valtuutettu  
 Harjuoja Karoliina valtuutettu  
 Hast Jari valtuutettu  
 Hurtig Erkki valtuutettu  
 Husa Marja-Liisa valtuutettu  
 Hyöppinen Aino valtuutettu  
 Isometsä Jorma valtuutettu  
 Juntura Sari valtuutettu  
 Juuso Kaisa valtuutettu  
 Kaarlela Antti valtuutettu  
 Keinänen Outi valtuutettu  
 Keränen Toni valtuutettu  
 Koivisto Liisa valtuutettu  
 Kokkonen Ninni Ingrid valtuutettu  
 Kulmuni Katri valtuutettu  
 Lankila Matti varavaltuutettu Pertti Pirttimaan paikalla 
 Leinonen Risto valtuutettu  
 Liikamaa Arto valtuutettu  
 Lummi Raija valtuutettu  
 Petäjämaa Katariina valtuutettu  
 Ollila Kosti valtuutettu  
 Parkkila Olavi varavaltuutettu Merja Aallon paikalla 
 Pigg Pasi valtuutettu  
 Ponkala Markku valtuutettu  
 Pukero Päivi valtuutettu  
 Rainio Olli valtuutettu  
 Rämö Outi valtuutettu  
 Sadinmaa Markku valtuutettu  
 Sainmaa Jari valtuutettu  
 Stoor Olavi valtuutettu  
 Säily Ismo valtuutettu  
 Tallgren Jyri varavaltuutettu Heikki Rauhalan paikalla 
 Taramaa Markku valtuutettu  
 Tervahauta Jari valtuutettu  
 Tikkanen Vilho valtuutettu  
 Törmä Markus valtuutettu  
 Urpilainen Ismo valtuutettu  
 Vanhala Taava-Tuulia valtuutettu  
 Välimaa Risto valtuutettu  
 Ylikitti Tuomo valtuutettu  
 
Poissa Aalto Merja 
 Pirttimaa Pertti 
 Rauhala Heikki 
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 Kannala Markus  
 Karjalainen Leena  
 Hooli Tarja  
 Konola-Jokinen Tarja  
 
Muu Kvist Lauri nuorisoneuvoston edustaja  
 Kangastalo Sampo  toimialan edustaja  
 Vuorjoki Anne  toimialan edustaja  
 Markkula Hannu  toimialan edustaja  
 Kääriäinen Outi  toimialan edustaja  
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
  
                     Olavi Stoor                                   Markku Ponkala  Outi Kääriäinen 
                     puheenjohtaja §88-94                     puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Käsitellyt asiat 
 

88 - 126 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus Keskiviikkona 18.8.2021 kaupunginkansliassa 
 
 
                                     Kirsti Aho       Ilmari Antinjuntti       vara Jan-Mikael Hakomäki/Jari Hannuniemi 
   
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Kaupungin yleinen tietoverkko     
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Kaupunginvaltuusto § 88 16.08.2021 
 

 

 
Kaupunginvaltuuston kokouksen avaaminen 
 
 
KV 16.08.2021 § 88    
709/00.00.01.00/2021    
 
 
Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen 

 
 Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 77 §:n mu-

kaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kau-
punginhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä 
oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajat on valittu. 
 
Hallintosäännön 78 §:n mukaan valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä 
varten muodostaa valtuustoryhmiä.  
 
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annet-
tava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien val-
tuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle.  
 
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen. 
 

Kaupunginvaltuusto 
 

Päätös  Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Taramaa kutsui Olavi Stoorin 
iältään vanhimpana valtuutettuna johtamaan puhetta siihen saakka, 
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 
 
 Valtuutettu Olavi Stoor avasi kokouksen ja toimi puheenjohtajana pykälien 
88-94 osalta. 
 
Valtuustoryhmät imoittivat ryhmien muodostamisesta, nimestä ja 
puheenjohtajista seuraavaa: 
 
- Keskustan valtuustoryhmä, puheenjohtaja Risto Välimaa, 
varapuheenjohtaja Ismo Urpilainen 
- Perussuomalaisten Tornion valtuustoryhmä, puheenjohtaja Markus 
Törmä, varapuheenjohtaja Jari Hast 
- Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Kosti Ollila, 
varapuheenjohtaja Outi Rämö 
- Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, puheenjohtaja Erkki Hurtig, 
varapuheenjohtaja Virpi Rahko 
- Tornion vasemmistoliiton valtuustoryhmä, puheenjohtaja Toni Keränen, 
varapuheenjohtaja Jan-Mikael Hakomäki 



 

 

Pöytäkirja 7/2021  6 

 
Kaupunginvaltuusto § 88 16.08.2021 
 

 

 
- Kokoomuksen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Antti Kaarlela, 
varapuheenjohtaja Ilmari Antinjuntti 
 
Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoitukset tiedoksi. 

 
 _______ 
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Kaupunginvaltuusto § 89 16.08.2021 
 

 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
KV 16.08.2021 § 89  
    
 

 
Päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
_______ 
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Kaupunginvaltuusto § 90 16.08.2021 
 

 

 
Asialistan hyväksyminen 
 
KV 16.08.2021 § 90  
    
 

 
Päätösehdotus Hyväksytään asialista 

 
Päätös Puheenjohtaja esitti siirrettäväksi asialistalla olevat pykälät 95-97 

valtuuston 30.8.2021 kokoukseen. 
 
Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 
_______ 
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Kaupunginvaltuusto § 91 16.08.2021 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
KV 16.08.2021 § 91  
    
 

 
Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsti Aho ja Ilmari Antinjuntti sekä varalle 

Jan-Mikael Hakomäki ja Jari Hannuniemi. 
 

Päätös  Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsti Aho ja Ilmari Antinjuntti sekä varalle 
Jan-Mikael Hakomäki ja Jari Hannuniemi. 
 
 
_______ 
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Kaupunginvaltuusto § 92 16.08.2021 
 

 

 
Keskusvaalilautakunnan ilmoitus toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025 valituista valtuutetuista ja 
varavaltuutetuista 
 
 
KH 09.08.2021 § 265  

Valmistelija kaupunginlakimies Hannu Markkula: 
 
 Keskusvaalilautakunta ilmoittaa vaalilain 95 §:n 2 momentin nojalla, että 

kesäkuun 13 päivänä 2021 toimitetuissa kuntavaaleissa toimikaudelle 
1.8.2021 - 31.5.2025 tulivat valituiksi Tornion kaupunginvaltuustoon valtuu-
tetuiksi ja varavaltuutetuiksi eri ryhmistä seuraavat henkilöt: 

 
VALTUUTETUT 
 
Järj.nro   Nimi   Ryhmä Äänimäärä Vertausluku 
 
1.            Kulmuni Katri   KESK 804 4083,000 
               kansanedustaja 
 
2.            Rainio Olli   KESK 332 2041,500 
               tradenomi, eduskunta-avustaja  
 
3.            Juuso Kaisa   PS 453 1806,000 
               FK, kansanedustaja 
 
4.            Välimaa Risto   KESK 229 1361,000 
               agrologi (AMK), asiakkuuspäällikkö  
 
5.            Rämö Outi   SDP 251 1120,000 
               kuntoutusneuvoja, työsuojeluvaltuutettu 
 
6.            Aalto Merja   VAS 140 1112,000 
               vuorottaja 
 
7.            Säily Ismo   KESK 198 1020,750 
               toimitusjohtaja 
 
8.            Kaarlela Antti   KOK 204 912,000 
               yrittäjä 
 
9.            Sainmaa Jari   PS 175 903,000 
               yrittäjä, ravintolapäällikkö 
 
10.          Taramaa Markku   KESK 155 816,600 
               hallintovastaava 
 
11.          Koivisto Liisa   KESK 132 680,500 
               yrittäjä 
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12.          Hast Jari   PS 154 602,000 
               tulliylitarkastaja 
 
13.          Pukero Päivi   KESK 126 583,286 
               FT, opinto-ohjaaja 
 
14.          Vanhala Taava-Tuulia  SDP 159 560,000 
               KM, musiikinopettaja 
 
15.          Hyöppinen Aino   VAS 130 556,000 
               myyjä 
 
16.          Leinonen Risto   KESK 113 510,375 
               DI, eläkeläinen 
 
17.          Antinjuntti Ilmari   KOK 115 456,000 
               ylikonstaapeli 
 
18.          Juntura Sari   KESK 108 453,667 
               luokanopettaja 
 
19.          Tikkanen Vilho   PS 141 451,500 
               prosessinhoitaja 
 
20.          Ponkala Markku   KESK 103 408,300 
               verkkopäällikkö 
 
21.          Ollila Kosti   SDP 105 373,333 
               sovellussuunnittelija, eläkeläinen 
 
22.          Pirttimaa Pertti   KESK 92 371,182 
               sovellussuunnittelija 
 
23.          Keränen Toni   VAS 120 370,667 
               nosturinkuljettaja 
 
24.          Hurtig Erkki   KD 95 361,200 
               DI, markkinoija 
 
25.          Liikamaa Arto   KESK 90 340,250 
               vuorotyönjohtaja 
 
26.          Tervahauta Jari   KESK 88 314,077 
               yrittäjä 
 
27.          Nurmos Ninni-Ingrid  KOK 114 304,000 
               lääkäri 
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28.          Törmä Markus   PS 90 301,000 
               yrittäjä 
 
29.          Sadinmaa Markku  KESK 88 291,643 
               kuljetuspäällikkö 
 
30.          Hannuniemi Jari   SDP 89 280,000 
               medianomi (AMK), näyttelymestari 
 
31.          Hakomäki Jan-Mikael  VAS 84 278,000 
               nuoriso-ohjaaja 
 
32.          Aho Kirsti   KESK 87 272,200 
               isännöitsijä 
 
33.          Isometsä Jorma   PS 78 258,000 
               rakennusinsinööri, eläkeläinen 
 
34.          Pigg Pasi   KESK 80 255,188 
               diplomi-insinööri 
 
35.          Husa Marja-Liisa   KESK 76 240,176 
               merkonomi 
 
36.          Lummi Raija   KOK 109 228,000 
               lehtori 
 
37.          Urpilainen Ismo   KESK 73 226,833 
               vaihtotyönjohtaja, veturinkuljettaja 
 
38.          Ylikitti Tuomo   PS 74 225,750 
               tradenomi, myyjä 
 
39.          Petäjämaa Katariina  SDP 85 224,000 
               perushoitaja 
 
40.          Stoor Olavi   VAS 73 222,400 
               eläkeläinen 
 
41.          Keinänen Outi   KESK 67 214,895 
               toimitusjohtaja 
 
42.          Harjuoja Karoliina  KESK 65 204,150 
               KM, luokanopettaja 
 
43.          Rauhala Heikki   PS 73 200,667 
               GH supervisor 
 
 



 

 

Pöytäkirja 7/2021  13 

 
Kaupunginvaltuusto § 92 16.08.2021 
 

 

Valtuutetuille valittiin kuntalain 11 §:n mukainen määrä varavaltuutettuja seuraavasti: 
 
 
Varavaltuutetut 
 
 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p 
 
1.            Pernu Tytti   SDP 82 186,667 
               laborantti 
 
2.            Jutila Lasse   SDP 74 160,000 
               rakennustyömies, eläkeläinen 
 
3.            Kanto Eija   SDP 49 140,000 
               elintarvikeinsinööri, yrittäjä 
 
4.            Knuuti Henna   SDP 42 124,444 
               kokki 
 
5.            Rauhala Martti   SDP 37 112,000 
               toimitsija 
 
 Kansallinen Kokoomus r.p. 
 
 
1.            Marin Satu   KOK 79 182,400 
               fysioterapeutti 
 
2.            Hacklin Pekka   KOK 49 152,000 
               insinööri (AMK), yrittäjä 
 
3.            Kankaanranta Martti  KOK 47 130,286 
               yrittäjä 
 
4.            Juusola Nina   KOK 42 114,000 
               KM, luokanopettaja 
 
 Suomen Keskusta r.p. 
 
 
1.            Kari Jarmo   KESK 59 194,429 
               insinööri 
 
2.            Lankila Matti   KESK 57 185,591 
               agrologi 
 
3.            Huhta Osmo   KESK 52 177,522 
               osastopäällikkö 
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4.            Auno Kimmo   KESK 52 170, 125 
               yrittäjä 
 
5.            Pelimanni Jaakko  KESK 47 163,320 
               kapteeni evp., yrittäjä 
 
6.            Ruokanen Tero   KESK 45 157,038 
               business manager 
 
7.            Kinnunen Tarja   KESK 41 151,222 
               agrologi, yrittäjä 
 
 
8.            Kärenlampi Toini   KESK 40 145,821 
               terveystieteen maisteri 
 
9.            Viippola Sami   KESK 36 140,793 
               myyntineuvottelija 
 
10.          Juntti Erkka   KESK 34 136,100 
               yrittäjä 
 
11.          Rantajärvi Satu   KESK 32 131,710 
               tradenomi, yritysneuvoja 
 
12.          Hentilä Marja-Liisa  KESK 31 127,594 
               taloushallinnon merkonomi 
 
13.          Huhta Petri   KESK 30 123,727 
               datanomi 
 
14.          Koskimäki Marko   KESK 28 120,088 
               insinööri (YAMK), opettaja 
 
15.          Hirsikangas Kaisa-Maria  KESK 27 116,657 
               suntio 
 
16.          Auniola Vilho   KESK 26 113,417 
               agrologi, kunnallisneuvos 
 
17.          Tarkka Minna   KESK 23 110,351 
               apulaisosastonhoitaja 
 
18.          Lamsijärvi Leo   KESK 21 107,447 
               yrittäjä 
 
19.          Hietanen Birgit   KESK 19 104,962 
               psykoterapeutti, sairaanhoitaja  
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20.          Zolotareva Elena   KESK 19 102,075 
               asiakaspalvelusihteeri 
 
 Vasemmistoliitto r.p. 
 
 
1.             Parkkila Olavi   VAS 65 185,333 
                varastotyöntekijä 
 
2.             Muhonen Marjo   VAS 63 158,857 
                mielenterveyshoitaja 
 
3.             Oinas Linda   VAS 62 139,000 
                sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen opettaja 
 
 
4.             Karhu Arja   VAS 52 123,556 
                toimistosihteeri, pääluottamusmies 
 
5.             Perkaus Elina   VAS 52 111,200 
                ylioppilas 
 
 Perussuomalaiset r.p. + Suomen Kristillisdemokraatit KD r.p. 
 
 
1.             Röntynen Petri   PS 71 180,600 
                yrittäjä 
 
2.             Risto Jyrki   PS 58 164,182 
                sovellussuunnittelija 
 
3.             Tallgren Jyri   PS 44 150,500 
                uimavalvoja, vartija 
 
4.             Rahko Virpi   KD 33 138,923 
                farmaseutti 
 
5.             Myllyneva Jouni   PS 31 129,000 
                yrittäjä 
 
6.             Kaukonen Ari-Pekka  PS 29 120,400 
                yrittäjä 
 
7.             Kujansuu Antti   PS 28 112,875 
                asiakaspalvelija 
 
8.             Siivola Timo   PS 27 106,235 
                tullitarkastaja 
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9.             Sammallahti Anne  PS 23 100,333 
                merkonomi 
 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
 Merkitään tiedoksi vuoden 2021 kuntavaalien tulos ja saatetaan se kau-

punginvaltuuston ja toimialojen tietoon. 
 
KAUPUNGINHALLITUS: 

 
Hyväksyttiin. 

 
LISÄTIEDOT: Kaupunginlakimies Hannu Markkula, 050 5971342 

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua, asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 

 
Otteet: 

 Toimialat 
 

_______ 
 
 
 
KV 16.08.2021 § 92    
720/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
   

 
Päätösehdotus merkitä tiedoksi vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen ja saattaa sen 

kaupunginvaltuuston ja toimialojen tietoon. 
 

 
Päätös  Hyväksyttiin.  
 
 _______ 
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Kaupunginvaltuusto § 93 16.08.2021 
 

 

 
Valtuuston vaalilautakunnan vaali 
 
KH 21.06.2021 § 230  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kuntalain vaalia koskeva105 § on seuraava: 
 
"Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä 
vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan 
jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun. 
 
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos vara-
jäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja 
ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos 
varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäse-
niksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertauslu-
vut saaneet ehdokkaat.  
 
Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilais-
sa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittami-
sesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitet-
tava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa." Vaali voi-
daan toimittaa suljetuin lipuin sähköisessä kokouksessa vain, jos vaalisa-
laisuus on turvattu. 
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 107 §:n 
mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimitta-
mista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kulla-
kin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lauta-
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toi-
mii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 
"Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin 
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen mää-
rän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan sa-
massa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamal-
lista." 
 
Tasa-arvovaatimukset 
 
"Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-
mentti, joka kuuluu seuraavasti:  
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"Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n1 momentin 
mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi-
mielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimieli-
missä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie-
hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske." 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää: 
 
1) valita valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja jokaiselle henkilö-
kohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021-2025  
 
2) valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapu-
heenjohtajan 
 

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 ja kaupunginlakimies 
Hannu Markkula, 050 597 1342  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
valitut jäsenet ja varajäsenet 
kaupunginlakimies 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 93    
680/00.01.01.03/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 
1) valita valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja jokaiselle henkilö-
kohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021-2025  
 
2) valita jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapu-
heenjohtajan.   
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Päätös  Kaupunginvaltuusto valitsi valtuuston vaalilautakuntaan valtuustokaudeksi 

2021-2025 viisi (5) jäsentä ja jokaisella henkilökohtaisen varajäsenen sekä 
varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Pasi Pigg   Päivi Pukero 
Markus Törmä  Jari Hast 
Taava-Tuulia Vanhala  Kosti Ollila 
Olavi Stoor   Aino Hyöppinen 
Raija Lummi   Ninni-Ingrid Kokkonen 
 
Puheenjohtaja:  Pasi Pigg 
Varapuheenjohtaja:  Markus Törmä 

 
  
 Katsotaan pöytäkirja tarkistetuksi tämän asian osalta kokouksessa. 
 
 _______ 
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 
 
KH 21.06.2021 § 229  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kuntalain 94 § :n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous-
kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka 
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on 
valittu. 
 
Kuntalain 18 § :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohta-
jan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei val-
tuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta 
lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoi-
mituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnä-
olo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. 
 
Kuntalain 105 § :n mukaan "vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne hen-
kilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimite-
taan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähin-
tään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien 
lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korote-
taan lähinnä ylempään kokonaislukuun.  
 
Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos vara-
jäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja 
ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos 
varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäse-
niksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertauslu-
vut saaneet ehdokkaat.  
 
Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilais-
sa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittami-
sesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitet-
tava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa."  
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 77 § mu-
kaan kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja kolme varapuheenjoh-
tajaa. Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on val-
tuuston toimikausi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhemmästä toimikaudesta. 
Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua 
johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuuston 
kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston 
määräämä viranhaltija. 
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KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää: 
 
1) kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikaudesta alkaneella val-
tuustokaudella 
 
2) suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja 1., 2. ja 3. varapuheenjohtajan 
vaalin kuntalaissa säädetyllä tavalla päättämälleen toimikaudelle. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 

 
LISÄTIEDOT: Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 ja kaupunginlakimies 

Hannu Markkula, 050 597 1342  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 94    
679/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 
 1) kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikaudesta valtuustokaudella 

2021-2025 
 
2) suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja 1., 2. ja 3. varapuheenjohtajan 
vaalin kuntalaissa säädetyllä tavalla päättämälleen toimikaudelle.   

   
 

Päätös  Kaupunginvaltuusto päätti: 
 
1) puheenjohtajiston toimikaudeksi vuodet 2021-2025 
 
2) valita valtuuston puheenjohtajaksi Markku Ponkalan, 1. 
varapuheenjohtajaksi Kaisa Juuson, 2. varapuheenjohtajaksi Kosti Ollilan 
ja 3. varapuheenjohtajaksi Toni Keräsen. 
 
Puheenjohtajiston tultua valituksi kokouksen puheenjohtajana toimi 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Ponkala.  

 
 Katsotaan pöytäkirja tarkistetuksi tämän asian osalta kokouksessa. 
 
 _______ 
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Henkilöstökertomus vuodelta 2020 
 
 
YTT 19.05.2021 § 7  

Valmistelija vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen: 
 
Henkilöstöpalveluissa on valmistelu henkilöstökertomus vuodelta 2020 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen suositusten mukaisesti.  

 
OHEISAINEISTO: Luonnos henkilöstökertomukseksi vuodelta 2020 
 
VS. HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ TARJA KONOLA-JOKINEN: 

 
Hyväksytään alustavasti oheisaineistona oleva henkilöstökertomus ja esi-
tetään edelleen henkilöstöjaoston hyväksyttäväksi. 
Oikeutetaan vs. henkilöstöpäällikkö tekemään tekniset muutokset ja kor-
jaukset. 

 
YHTEISTYÖTOIMIKUNTA: 

 
Hyväksyttiin ja esitetetään edelleen henkilöstöjaoston hyväksyttäväksi. Oi-
keutetaan vs. henkilöstöpäällikkö tekemään tekniset muutokset ja korjauk-
set. 
 
Katsotaan pöytäkirja tarkistetuksi tämän asian osalta kokouksessa.  

 
LISÄTIEDOT: Vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, puh. 040 645 9660 
 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua 

Asia henkilöstöjaoston käsittelyyn 
 
Otteet: 
 
_______ 

 
 
HENKJ § 36  

Valmistelija vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen: 
 
Henkilöstöpalveluissa on valmistelu henkilöstökertomus vuodelta 2020 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen suositusten mukaisesti. 

 
OHEISAINEISTO: Luonnos henkilöstökertomukseksi vuodelta 2020 
 
VS. HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ TARJA KONOLA-JOKINEN: 

 
Hyväksytään alustavasti oheisaineistona oleva henkilöstökertomus ja esi-
tetään edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 
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HENKILÖSTÖJAOSTO: Hyväksyttiin oheisaineistona oleva henkilöstökertomus ja esitetään edel-

leen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 
 
Oikeutetaan vs. henkilöstöpäällikkö tekemään tekniset korjaukset henkilös-
tökertomukseen. 

 
LISÄTIEDOT: Vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen, puh. 040 645 9660 
 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua 

Asia kaupunginhallituksen käsittelyyn 
 
Otteet: 
 
_______ 

 
 
KH 07.06.2021 § 203  

 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  

 
Merkitään vuoden 2020 henkilöstökertomus tiedoksi ja esitetään edelleen 
kaupunginvaltuustolle tiedoksi. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. 
 
LISÄTIEDOT: Vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen,  

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.  

Asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 
 
Otteet: 
Henkilöstöpalvelut 
vs. henkilöstöpäällikkö Tarja-Konola Jokinen 
 
_______ 

 
 
 
KV 16.08.2021 § 95    
707/01.00.02/2021    
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 
merkitä vuoden 2020 henkilöstökertomuksen tiedoksi. 

   
   
Päätös Päätettiin yksimielisesti asialistan 90§ :ssä siirtää asia seuraavaan 

kokoukseen.   
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 _______ 
 
 
Jakelu 
 Tarja Konola-Jokinen 
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Tornion kaupungin osallisuusmalli 
 
KH 21.06.2021 § 222  

Valmistelijat kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, hallintopäällikkö Outi Kää-
riäinen ja hyvinvointisuunnittelija-työsuojelupäällikkö Jaana Sahi: 
 
Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan 
asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa 
kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvol-
lisuutensa käytännössä toteuttaa. Tornion kaupunkistrategia nojaa vah-
vasti osallisuuden vahvistamiseen. Kaupungin perustehtävänä on olla on-
nellisten asukkaiden, uudistuvien palveluiden ja menestyvien yritysten ve-
tovoimainen rajakaupunki. Yhteisen tekemisen ja vaikuttamisen tavoitteena 
on vahvistaa kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja me-henkeä sekä parantaa kun-
talaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kotikaupunkinsa asioi-
hin. 
 
Osallisuuden muotoja ovat esimerkiksi kaupungin tiedottaminen, kuntalai-
sen kuuleminen, kyselyihin vastaaminen ja erilaiset toimijaryhmät sekä 
raadit. Syvempää yhteistyötä tehdään kaupungin vaikuttamistoimielimissä 
eli nuoriso-, ikäihmisten- sekä vammaisneuvostossa tai toimijatreffeillä yh-
teistyökumppaneiden kanssa. Osallistumisen ja osallisuuden kokemusta 
parantamalla kaupunki haluaa edistää asukkaidensa toimijuutta, sillä 
myönteisesti virittynyt ihminen näkee enemmän mahdollisuuksia, motivoi-
tuu ja rohkaistuu tarttumaan mahdollisuuksiin. 
 
Tornion kaupungin osallisuusmalli on luotu yhteistyössä kuntalaisten ja 
kaupungin henkilöstön sekä vaikuttamistoimielinten kanssa. Torniolainen 
osallisuus on rohkeasti omanlaista, mutkatonta, oikea-aikaista sekä ihmis-
ennäköistä ja jokaiselle sopivaa.  
 
Kärkiteemoiksi valmistelussa ovat nousseet osallisuuden vuorovaikutteiset 
palvelut myös digivaihtoehtona. Uusina asioina haluttiin tuoda erilaisia vai-
kuttamisen mahdollisuuksia lähelle kuntalaisia, esimerkiksi kaavahankkei-
siin vaikuttaminen. Myös lasten ja nuorten vaikuttamisen mahdollisuudet 
nousivat kärkiteemoiksi mallia luotaessa. Mallin sisältöjä tullaan tarkenta-
maan tulevassa strategiatyössä. Näihin nostoihin sisältyvät kuntalaisten 
vahvistamien toiveiden lisäksi valtuutettujen esittämät valtuustoaloitteet 
koskien kuntalaisten mahdollisuutta osallistua talouden ja toiminnan suun-
nitteluun niiltä osin, kuin osallistuva budjetointi sisällytetään keinoksi osal-
listua.  
 
Kuntalaiset ovat osallistuneet mallin sisällölliseen viimeistelyyn sekä nimen 
valitsemiseen, ensin nimiehdotusten muodossa ja toisessa vaiheessa mal-
lin nimen valinnassa. Nimiehdotuksista annettiin yhteensä 60 ääntä, ja an-
netut äänet jakautuivat seuraavasti: 
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Äänestyksessä osallisuusmallin nimeksi tuli Solekko tehä. 
 
Strategian toteuttamisen osana osallisuusmalli on yleiskuvaus osallisuutta 
vahvistavista menetelmistä, jotka toimialat sisällyttävät vuosittain talousar-
viosuunnitteluunsa konkreettisina toimenpiteinä ja tekemisenä. Toimialojen 
palvelulupaukset koskien mutkatonta vuorovaikutusta, konkreettista ja oi-
kea-aikaista tekemistä sekä rohkeasti omanlaista näkyvyyttä ja viestintää, 
ovat osallisuuden toteuttamisen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin 
sekä raportoinnin perustana. Arviointi toteutetaan toimialojen omassa ta-
lousarviokäsittelyssä, ja osana laajempaa hyvinvointikertomus-prosessia. 
 

OHEISAINEISTO: Solekko tehä -Tornion kaupungin osallisuusmalli 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Kaupunginhallitus hyväksyy edelleen esitettäväksi kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi ja toimialoilla toimeenpantavaksi. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: 

 
Hyväksyttiin ja esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja toi-
mialoilla toimeenpantavaksi. 

 
 
LISÄTIEDOT: Hyvinvointisuunnittelija Jaana Sahi, 040 652 6991, kehitysjohtaja Sampo 

Kangastalo, 040 764 0559 ja hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 
9760 
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua. 
Asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
hyvinvointisuunnittelija-työsuojelupäällikkö Jaana Sahi 
toimialat 
 
_______ 
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KV 16.08.2021 § 96    
705/00.01.05/2021    
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 
hyväksyä osallisuusmallin toimialoilla toimeenpantavaksi.   

   
Päätös Päätettiin yksimielisesti asialistan 90§ :ssä siirtää asia seuraavaan 

kokoukseen.Päätettiin yksimielisesti asialistan 90§ :ssä siirtää asia 
seuraavaan kokoukseen.   

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Ilkka Halmkrona 
 Leena Karjalainen 
 Markus Kannala 
 Sahi Jaana 
 Sampo Kangastalo 
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Tornio-Haaparanta rajayhteistyön toimintasuunnitelma 
 
KH 07.06.2021 § 197  

Valmistelija rajayhteistyön kehittäjä Hanna-Leena Ainonen: 
 
Tornion ja Haaparannan kuntien visioissa ja strategioissa painotetaan ra-
jayhteistyötä. Kaupunkien johdon, yhteistyöorganisaatio Provincia Both-
niensiksen ja rajayhteistyön kehittäjän kanssa on luotu yhteistyölle toimin-
tasuunnitelma keväällä 2021. Ideointityö ja potentiaalisten kehitettävien 
asioiden valinta suunnitelmaan on toteutettu kaikkiaan neljässä työpajassa 
ajalla 08/2019-12/2020. Toimintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja toi-
minnasta raportoidaan säännöllisesti yhteistyökokouksissa.   
 
Haaparanta on käsitellyt toimintasuunnitelman kokouksissaan seuraavasti: 
26.4.2021 KSAu ja KS 10.5.2021 ja esittää toimintasuunnitelmaa Tornion 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.  
 

LIITTEET: Toimintasuunnitelma 
Haaparannan kunnanhallituksen päätös dnro KS 2021/182 

 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  

 
Hyväksytään esitettäväksi edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. 
 
LISÄTIEDOT: Hanna-Leena Ainonen, 358 40 502 1103  

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua. 

Asia kaupunginvaltuuston käsittelyyn. 
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
Haaparannan kunta 
rajayhteistyön kehittäjä Hanna-Leena Ainonen 
 
_______ 

 
 
 
KV 16.08.2021 § 97    
706/00.04.01/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:   

 
hyväksyä Tornio-Haaparanta rajayhteistyön toimintasuunnitelman. 
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Päätös Päätettiin yksimielisesti asialistan 90§ :ssä siirtää asia seuraavaan 
kokoukseen.   

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Haaparannan kunta, kirjaamo 
 Ainonen Hanna-Leena 
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Kaupunginhallituksen jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 
 
KH 21.06.2021 § 232  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kuntalain (410/2015) 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi 
kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa: 
 
1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valio-
kuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 
 
2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten; 
 
3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokun-
taan. 
 
Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa 
toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. 
 
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan kunnan hallinnosta ja ta-
loudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 
laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallin-
tosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, 
edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta, vas-
taa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja  kunnan toiminnan omistaja-
ohjauksesta  sekä huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallin-
nan järjestämisestä. 
 
Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seu-
raavasti: 
 
"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen val-
tuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan 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 käsiteltäväksi tulevien asioiden valmiste-
lusta, 
 
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta-
vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos 
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kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomai-
sesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyö-
tyä tai vahinkoa.  
 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhtei-
sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole 
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole hen-
kilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa 
vastaa edunvalvonnasta. 
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia 
henkilöitä. 
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai 
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa ole-
via henkilöitä. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakun-
tien ja valiokuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston 
kokouksessa. 
 
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen. 
 
"Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin 
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen mää-
rän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan sa-
massa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamal-
lista." 
 
"Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-
mentti, joka kuuluu seuraavasti: 
 
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimis-
sä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lu-
kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
piakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Suku-
puolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kuntien val-
tuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 
30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, lautakunnat 
tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot sekä toimi-
kunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten 
että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäse-
nen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa suku-
puolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. " 
 
Kuntalain 93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa 
käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toimin-
nan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valio-
kunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut." 
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Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 5 luvun 24 
§:ssä on määritelty kaupunginhallituksen vastuut ja päätösvalta. Kaupun-
ginhallituksessa on hallintosäännön 2 luvun 7 § mukaan 11 jäsentä ja jo-
kaisella henkilökohtainen varajäsen.  
Hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuusto valitsee kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen kokousten 
pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginhallituksen nimeämä viranhaltija. Kau-
punginhallituksella on henkilöstöjaosto ja konsernijaosto. 
 
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikau-
deksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuus-
ton toimikautta lyhyempi. 
 
Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokun-
tien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa.  
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää: 
 
1) Kaupunginhallituksen toimikaudesta alkaneella valtuustokaudella 
 
2) Valita kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen 
varajäsenen 
 
3) Valita kaupunginhallitukseen valittujen varsinaisten jäsenten keskuudes-
ta päättämälleen toimikaudelle kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä I 
ja II varapuheenjohtajan. 
 

KAUPUNGINHALLITUS: 
 
Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 ja kaupunginlakimies 
Hannu Markkula, 050 597 1342  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
nimetyt puheenjohtajat 

 
_______ 
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KV 16.08.2021 § 98    
684/00.00.01.00/2021    
 
  
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 
    
 1) Kaupunginhallituksen toimikaudesta valtuustokaudella 2021-2025 

 
2) Valita kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen 
varajäsenen 
 
3) Valita kaupunginhallitukseen valittujen varsinaisten jäsenten 
keskuudesta päättämälleen toimikaudelle kaupunginhallituksen 
puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan. 
 

Päätös  Kaupunginvaltuusto päätti: 
 
1) kaupunginhallituksen toimikaudeksi vuodet 2021-2025 
 
2) valita kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen 
varajäsenen seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Olli Rainio   Taava-Tuulia Vanhala 
Risto Välimaa  Sari Juntura 
Ismo Säily   Risto Leinonen 
Päivi Pukero   Kirsti Aho 
Marja-Liisa Husa  Markku Sadinmaa 
Jari Sainmaa   Vilho Tikkanen 
Jari Hast   Jyri Tallgren 
Kaisa Juuso   Markus Törmä 
Outi Rämö   Tytti Pernu 
Merja Aalto   Aino Hyöppinen 
Antti Kaarlela  Ilmari Antinjuntti 
 
3) valitsi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Olli Rainion, 1. 
varapuheenjohtajaksi Jari Sainmaan ja 2. varapuheenjohtajaksi Risto 
Välimaan. 
 
  

 
 _______ 
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Keskusvaalilautakunnan vaali 
 
KH 21.06.2021 § 231  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Vaalilain (714/98) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimi-
kaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajä-
seniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava 
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että 
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä 
kuntavaaleissa (vuoden 2021 vaalit) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryh-
miä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdo-
kashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen eh-
dokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kysei-
sissä vaaleissa. 
 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa 
noudattaen kuntalain 33 §:ssä säädettyä menettelyä. Varajäseniä ei valita 
henkilökohtaisina. 
 
Kuntaliiton yleiskirjeen 8/2021 mukaisesti kunnan keskusvaalilautakunnan 
jäsenten ja varajäsenten tulisi edustaa edellisissä kuntavaaleissa esiinty-
neitä äänestäjäryhmiä, ja tämä yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja vara-
jäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otet-
tava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa 
valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. 
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymässä kaupungin hallintosään-
nön 12 §:ssä määrätään, että keskusvaalilautakunnassa on puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä 
varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi (5). Lautakunnan tehtävänä on valtiol-
listen ja kunnallisten vaalien toimittamiseen liittyvien tehtävien hoitaminen. 
 
Vaalikelpoisuus lautakuntaan 
 
Kuntalain 74 § mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palvelukses-
sa oleva henkilö 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve-
luksessa 
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3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta-
vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan-
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 
hyötyä tai vahinkoa. 
 
Tasa-arvolain vaatimukset 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1 momentin 
mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi-
mielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimieli-
missä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie-
hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.  
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä 
sekä asettaa viisi (5) varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat var-
sinaisten jäsenten sijaan ja että kaupunginvaltuusto määrää valituista jäse-
nistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 
 

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 
LISÄTIEDOT: Kaupunginlakimies Hannu Markkula, 050 597 1342  

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 99    
682/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
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 valita toimikaudeksi 2021-2025 keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja 
viisi (5) varajäsentä sekä asettaa viisi (5) varajäsentä siihen järjestykseen, 
jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan ja että kaupunginvaltuusto 
määrää valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden 
varapuheenjohtajaksi. 
 

Päätös  Kaupunginvaltuusto valitsi keskusvaalilautakuntaan valtuustokaudeksi 
2021-2025 viisi (5) jäsentä ja viisi varajäsentä siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan, sekä määräsi puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Varajäsenet sijajärjestyksessä 
Marja-Riitta Tervahauta  1. Tuula Roininen 
Pekka Kvist   2. Kari Juntura 
Niina Koivunen  3. Eija Kanto 
Marjo Muhonen  4. Olavi Parkkila 
Tony Ketopaikka  5. Risto Väänänen 
 
Puheenjohtaja:  Marja-Riitta Tervahauta 
Varapuheenjohtaja:  Pekka Kvist 
  

 
 _______ 
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Tarkastuslautakunnan vaali 
 
KH 21.06.2021 § 233  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kuntalain 121 §:ssä on seuraava säännös tarkastuslautakunnasta: 
 
"Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuk-
sen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 
 
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-
kevat asiat 
 
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet 
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tulok-
sellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla 
 
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voi-
massa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kat-
tamatonta alijäämää 
 
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittami-
sesta 
 
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
 
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosään-
nön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 
 
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa 
koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallinto-
säännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustel-
lusta syystä. 
 
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kulta-
kin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arvi-
ointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lauta-
kunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä ar-
vioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpi-
teistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta." 
 
Kuntaliiton yleiskirjeen 10/2021 mukaan kuntalain 75 §:n 1 mom 4 kohta 
tulee voimaan 1.8.2021 alkaen (Laki kuntalain muuttamisesta 419/2021) ja 
lain mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 
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1) kunnanhallituksen jäsen  
2) pormestari ja apulaispormestari  
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormesta-
rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita kos-
kevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen 
4) henkilö, joka on kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön toi-
mitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa ole-
vassa yhteisössä tai säätiössä oleva 
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävät jatkuvat siihen saakka, kunnes toimikauden 
viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu. Tarkastuslautakunnan koh-
dalla tämä ajankohta on tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustossa. 
Vanhan tarkastuslautakunnan toimikauden jatkumisesta huolimatta uusi 
tarkastuslautakunta valitaan muiden lautakuntien tavoin valtuuston vuoden 
2021 elokuun kokouksessa. 
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 9 luvun 65 
§ 1 mom mukaan kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään 
siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan 
valvontajärjestelmän. 
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoi-
sesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain 
ja hallintosäännön mukaisesti.  
 
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Kaupunginhallitus vastaa sisäi-
sen valvonnan järjestämisestä.  
 
Hallintosäännön 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja sekä 7 muuta jäsentä Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. Jäsenet ovat pääsääntöisesti valtuutettuja tai varaval-
tuutettuja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.  
 
Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on kuntalain 33 §:n mu-
kaisesti valittava samassa vaalitoimituksessa 
 
Tasa-arvolain vaatimukset 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu.  
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
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lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.  
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee tarkastuslauta-
kuntaan toimikaudeksi 2021-2025 kaupunginvaltuutetuista puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan sekä lisäksi seitsemän (7) muuta jäsentä ja jokai-
selle jäsenelle puheenjohtajisto mukaan luettuna henkilökohtaisen varajä-
senen. 
 

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Kaupunginlakimies Hannu Markkula, 050 597 1342  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet 
kaupunginlakimies Hannu Markkula 
tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Sorjanen 
 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 100    
685/00.00.01.00/2021    
 

 
Kaupunginhallituks esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:   

 
 valita tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 

kaupunginvaltuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä lisäksi 
seitsemän (7) muuta jäsentä ja jokaiselle jäsenelle puheenjohtajisto 
mukaan luettuna henkilökohtaisen varajäsenen. 
 

Päätös Kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan valtuustokaudeksi 2021-
2025 kaupunginvaltuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 
lisäksi seitsemän (7) muuta jäsentä ja jokaiselle jäsenenelle 
puheenjohtajisto mukaan luettuna henkilökohtaisen varajäsenen 
seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Outi Keinänen  Hanna-Kaisa Hiula 
Jari Tervahauta  Leo Lamsijärvi 
Jaakko Pelimanni  Sami Viippola 
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Birgit Hietanen  Johanna Aarnio-Keinänen 
Anne Sammalahti  Petri Röntynen 
Ari-Pekka Kaukonen  Jouni Myllynevä 
Markku Salmi  Eila Järvinen 
Päivi Kavaluus  Anne Kulju 
Martti Kankaanranta   Matti Niskasaari 
 
Puheenjohtaja:  Outi Keinänen 
Varapuheenjohtaja:  Jari Tervahauta 

 
 _______ 
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Sivistyslautakunnan vaali 
 
KH 21.06.2021 § 234  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 26 §:n mu-
kaan sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 
nuorten ja aikuisten koulutukseen kuuluvien lakisääteisten asioiden valmis-
telusta sekä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden tuottamisesta ja järjes-
tämisestä.  
 
Lautakuntien yleiseen ratkaisuvaltaan hallintosäännön 26 §:ään kuuluvien 
asioiden lisäksi sivistyslautakunta käyttää toimialallaan erityistä ratkaisu-
valtaa sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty tai säädetty lautakunnan pää-
tettäväksi. 
 
Sivistyslautakunta käyttää toimialallaan ratkaisuvaltaa seuraavissa asi-
oissa: 
 
1. Hyväksyy opetussuunnitelmien (esiopetus, perusopetus ja lukio) kunta-
kohtaisen osuuden. 
2. Päättää oppilaan lähikoulun. 
3. Päättää oppilaiden koulukuljetusten yleiset periaatteet. 
4. Määrää peruskoulun oppilaan pätevästä syystä käymään koulua väliai-
kaisesti toisessa koulussa. 
5. Päättää peruskoulun oppilaan vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen 
sekä erityisestä syystä muunkin aineen opetuksen järjestämisestä muussa 
kuin oppilaan lähikoulussa. 
6. Päättää esiopetuksen ja koulujen työ- ja loma-ajoista. 
7. Valitsee koulun rehtorin ja koulunjohtajan, vakinaiset opettajat sekä 
muun vakinaisen henkilökunnan ja vähintään vuodeksi palkattavat opetta-
javiranhaltijat sekä muun henkilökunnan. 
 
Kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle 
jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää valtuutetuista pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan kokousten pöytäkirjan-
pitäjänä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija. 
 
Sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali on toimi-
tettava kuntalain 33 §:n mukaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
Vaalikelpoisuus lautakuntaan 
 
Kuntaliiton yleiskirjeen 8/2021 mukaan kuntalain 74.1 §:n mukaan vaalikel-
poinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen val-
tuustoon, ei kuitenkaan: 
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1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palvelukses-
sa oleva henkilö 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve-
luksessa  
 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta-
vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan-
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 
hyötyä tai vahinkoa.  
 
Tasa-arvolain vaatimukset 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.  
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 sivistyslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henki-
lökohtaista varajäsentä sekä nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista val-
tuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona, 050 591 5142  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
nimetyt puheenjohtajat 
 
_______ 
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KV 16.08.2021 § 101    
687/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 
   
 valita toimikaudeksi 2021-2025 sivistyslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä 

ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää varsinaisiksi 
jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 

Päätös Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 
sivistyslautakuntaan 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä 
sekä nimesi varsinaisiksi jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Ismo Urpilainen  Marko Koskimäki 
Kimmo Auno   Timo Tiensuu 
Tarja Kinnunen  Jaana Amonsen 
Toini Kärenlampi  Minna Tennivaara 
Tero Ruokanen  Birgit Hietanen 
Tuomo Ylikitti  Annika Mielonen 
Jyri Tallgren   Kari Juntura 
Taava-Tuulia Vanhala  Jari Hannuniemi 
Jan-Mikael Hakomäki  Hanna-Leena Pitkänen 
Ninni-Ingrid Kokkonen  Antti Pietilä 
Virpi Rahko   Erkki Hurtig 
 
Puheenjohtaja:  Taava-Tuulia Vanhala 
Varapuheenjohtaja:  Jan-Mikael Hakomäki  

 
 
 _______ 
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Elämänlaatulautakunnan vaali 
 
KH 21.06.2021 § 235  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 26 §:n mu-
kaan elämänlaatulautakunta vastaa kunnan kirjasto-, museo- ja kulttuuritoi-
minnasta, nuoriso- ja liikuntatoiminnasta, terveysliikunnasta sekä vapaasta 
sivistystyöstä. Lautakunnan tehtävänä on kansalaisvaikuttamisen edistämi-
nen.  
 
Lautakuntien yleiseen ratkaisuvaltaan hallintosäännön 26 §:ään kuuluvien 
asioiden lisäksi elämänlaatulautakunta käyttää toimialallaan erityistä ratkai-
suvaltaa sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty tai säädetty lautakunnan 
päätettäväksi. 
 
Elämänlaatulautakunta käyttää toimialallaan ratkaisuvaltaa seuraavissa 
asioissa: 
 
1. Edistää kuntalaisten hyvää elämää. 
2. Edistää kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa 
kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa. 
3. Valmistelee Tornion järjestöyhteistyön periaatteet. 
4. Valmistele oman toimialansa avustusperiaatteet kaupunginhallitukselle 
voimassa olevaan kaupunkistrategiaan perustuen.  
5. Jakaa järjestöjen ja yhteisöjen avustukset myönnettyjen määrärahojen ja 
kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden puitteissa. 
6. Vahvistaa yhteisöllisyyttä. 
7. Toteuttaa liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopoliittisia ohjelmia sekä vapaata 
sivistystyötä. 
8. Edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuu-
den ja taiteen harrastukseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen.  
9. Vastaa liikuntapalvelujen järjestämisestä. 
10. Seuraa valtakunnallista liikuntakulttuurin kehittymistä. 
 
Vaalikelpoisuus lautakuntaan 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palvelukses-
sa oleva henkilö 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve-
luksessa   
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3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta-
vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan-
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 
hyötyä tai vahinkoa.  
 
Tasa-arvolain vaatimukset 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.  
 
Kaupunginvaltuusto valitsee elämänlaatulautakuntaan yksitoista (11) jä-
sentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää 
valtuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan ko-
kousten pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija.  
 
Sivistyslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali on toimi-
tettava kuntalain (410/2015) 33 §:n mukaan samassa vaalitoimituksessa. 

 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  

 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 elämälaatulautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta 
henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää varsinaisiksi jäseniksi valituista 
valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona, 050 591 5142  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
nimetyt puheenjohtajat 
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_______ 
 
 
KV 16.08.2021 § 102    
688/00.00.01.00/2021    
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
  
   
 valita toimikaudeksi 2021-2025 elämälaatulautakuntaan yksitoista (11) 

jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää 
varsinaisiksi jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. 
 

Päätös  Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 
elämänlaatulautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen 
varajäsenen sekä nimesi varsinaisista jäsenistä lautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:  
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Markku Taramaa  Elina Söderström 
Karoliina Harjuoja  Elena Zolotareva 
Matti Lankila   Sami Viippola 
Sari Juntura   Hanna-Kaisa Hiula 
Jarmo Kari   Petri Huhta 
Jyrki Risto   Pekka Hofslagare 
Jorma Isometsä  Antti Kujansuu 
Katariina Petäjämaa  Riku Hyttinen 
Linda Oinas   Erkki Hurtig 
Elina Perkaus  Merja Ruth 
Ilmari Antinjuntti  Ninni-Ingrid Kokkonen 
 
Puheenjohtaja:  Markku Taramaa 
Varapuheenjohtaja:   Jyrki Risto 

 
 
 _______ 
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Aineen taidemuseon johtokunnan vaali 
 
KH 21.06.2021 § 236  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 26 §:n mu-
kaan Aineen taidemuseon johtokunta vastaa taidemuseotoimesta sekä eri-
tyisesti Aineen taidemuseon toiminnasta kaupungin ja Aineen Kuvataide-
säätiön välisen sopimuksen mukaisesti. Aineen taidemuseon johtokunnan 
asema, yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta ovat samat kuin palvelulautakunnil-
la. 
 
Lautakuntien yleiseen ratkaisuvaltaan hallintosäännön 26 §:ään kuuluvien 
asioiden lisäksi Aineen taidemuseon johtokunta käyttää toimialallaan eri-
tyistä ratkaisuvaltaa sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty tai säädetty lau-
takunnan päätettäväksi. 
 
Aineen taidemuseon johtokunta käyttää toimialallaan ratkaisuvaltaa seu-
raavissa asioissa: 
 
1. Määrää taidemuseon palveluista perittävät maksut. 
2. Määrää taidemuseon aukioloajat. 
3. Päättää taidemuseon tilojen vuokrauksen periaatteista ja vuokran perus-
teista. 
 
Kaupunginvaltuusto valitsee pääsääntöisesti varsinaisista tai varajäsenis-
tään johtokuntaan viisi (5) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäse-
nen. Lisäksi Aineen Kuvataidesäätiö voi valita johtokuntaan yhden jäse-
nen, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
Kaupunginvaltuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. Johtokunnan kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii johto-
kunnan nimeämä taidemuseon viranhaltija. 
 
Johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali on toimitettava 
kuntalain (410/2015) 33 §:n säännöksen mukaisesti samassa vaalitoimituk-
sessa. 
 
Vaalikelpoisuus lautakuntaan 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palvelukses-
sa oleva henkilö 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve-
luksessa 
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3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta-
vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan-
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 
hyötyä tai vahinkoa.  
 
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 
73 §:n 2 momentissa säädetään. 
 
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta 
kunta ei ole. 
 
Tasa-arvolain vaatimukset 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.  
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 Aineen taidemuseon johtokuntaan viisi (5) jäsentä ja jokaiselle 
henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää valituista varsinaisista jäse-
nistä Aineen taidemuseon johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 

 
LISÄTIEDOT: Vs. museonjohtaja Virpi Kanniainen, 050 597 1197  

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
nimetyt puheenjohtajat 
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_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 103    
689/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
  
   
 valita toimikaudeksi 2021-2025 Aineen taidemuseon johtokuntaan viisi (5) 

jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää valituista 
varsinaisista jäsenistä Aineen taidemuseon johtokunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 

Päätös Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 Aineen 
taidemuseon johtokuntaan viisi (5)5 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen 
varajäsenen sekä nimesi valituista varsinaisista jäsenistä Aineen 
taidemuseon johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Kristiina Aine   Kirsti Aho 
Vilho Auniola   Saana Eronen 
Mikko Vaara   Tapio Sillanpää 
Piritta Peurasaari  Reino Wanhatalo 
Antti Pietilä   Sirpa Kokkonen 
 
Puheenjohtaja:  Kristiina Aine 
Varapuheenjohtaja:  Vilho Auniola   

 
 _______ 
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Jäsenten valinta Tornionlaakson museon- Tornedalens museumin johtokuntaan 
 
KH 21.06.2021 § 246  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Tornion kaupunginvaltuusto (28.10.2013 86 §) ja Haaparannan kunnanval-
tuusto (16.12.2013 77 §) ovat hyväksyneet yhteistä museota koskevan so-
pimuksen ja siihen liittyvän johtosäännön. 
 
Vaikka Tornionlaakson museo (Tornedalens museum) toimii juridisesti Tor-
nion kaupungin elämänlaatulautakunnan alaisuudessa valmisteleva mu-
seotyöryhmä on nähnyt tärkeäksi, että yhteisen johtokunnan jäsenet nime-
tään valtuustotasolla. 
 
Johtosäännön 2 §:n mukaan museolla on johtokunta, johon kuuluu viisi (5) 
jäsentä. Tornion kaupunki valitsee johtokuntaan kolme (3) jäsentä ja heille 
varajäsenet. Haaparannan kunta valitsee kaksi jäsentä sekä heille varajä-
senet. Tornion kaupunki nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja Haaparannan 
kunta varapuheenjohtajan. Johtokunnan esittelijänä toimii museonjohtaja ja 
sihteerinä johtokunnan nimeämä museon työntekijä.  
 
Jäsenten toimikauden osalta noudatetaan kansallista vaalikautta. 
 
Johtokunta aloittaa toimintansa kaikkien jäsenten tultua nimetyiksi. 
 
Valintapäätöksessä tulee noudattaa tasa-arvolakia. 

 
OHEISAINEISTO: Tornionlaakson museon johtosääntö 
 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN: 

 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää valita toimikau-
deksi 2021 - 2025 Tornionlaakson museon - Tornedalens museumin johto-
kuntaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
sekä nimeää yhden varsinaisista jäsenistä johtokunnan puheenjohtajaksi. 
Pidetään pöytäkirja tarkistettuna kokouksessa tämän pykälän osalta. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 

 
LISÄTIEDOT: Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona, 050 591 5142  

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
Haaparannan kunnan kirjaamo 
 
_______ 
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KV 16.08.2021 § 104    
683/00.00.01.00/2021 
    
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 

valita toimikaudeksi 2021 - 2025 Tornionlaakson museon - Tornedalens 
museumin johtokuntaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet sekä nimeää yhden varsinaisista jäsenistä johtokunnan 
puheenjohtajaksi.  
   
 

  Päätös  Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 
maakuntamuseon - Tornedalens museumin johtokuntaan kolme (3) 
varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimesi 
yhden varsinaisista jäsenistä johtokunnan puheenjohtajaksi.  
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Karoliina Harjuoja  Kirsti Aho 
Vilho Junnola  Heikki Kärki 
Sirpa Kokkonen  Mauri Laakso 
 
Puheenjohtaja:  Karoliina Harjuoja  

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Tornionlaakson museo 
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Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali 
 
KH 21.06.2021 § 237  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 26 §:n mu-
kaan sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kaupungin lakisääteisistä sosi-
aali- ja terveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä sosiaali- ja terveyspal-
velujen tuottamisesta ja järjestämisestä.  
 
Lautakuntien yleiseen ratkaisuvaltaan hallintosäännön 26 §:ään kuuluvien 
asioiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta käyttää toimialallaan erityistä 
ratkaisuvaltaa sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty tai säädetty lautakun-
nan päätettäväksi. 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta käyttää toimialallaan ratkaisuvaltaa seuraa-
vissa asioissa: 
 
1. Päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusten soveltamisohjeis-
ta ja valvoa avustusten käyttöä.  
2. Myöntää vapautus hyvinvointipalvelujen tulevan maksun, korvauksen ja 
muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan 
viranhaltija myöntää vapautuksen. 
3. Vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrä, päättää niiden 
tilapäisistä muutoksista sekä vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan viran-
haltija päättää mainituista asioista. 
4. Päättää lausunnon antamisesta Aluehallintovirastolle toimialaansa kuu-
luvissa asioissa.  
5. Päättää palvelusetelin käyttämisestä sekä vahvistaa palvelusetelin arvo. 
 
Kaupunginvaltuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan yksitoista (11) 
jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää 
valtuutetuista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan ko-
kousten pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija.  
 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
vaali on toimitettava kuntalain 33 §:n mukaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
Vaalikelpoisuus lautakuntaan 
 
Kuntalain (410/2015) 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valio-
kuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palvelukses-
sa oleva henkilö 
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2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve-
luksessa   
 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta-
vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan-
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 
hyötyä tai vahinkoa.  
 
Tasa-arvolain vaatimukset 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.  

 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  

 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 sosiaali- ja terveyslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja yhtä 
monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää varsinaisiksi jäseniksi va-
lituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: 

 
Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Perusturvajohtaja Leena Karjalainen, 040 554 9270 
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
nimetyt puheenjohtajat 

 
 

_______ 



 

 

Pöytäkirja 7/2021  54 

 
Kaupunginvaltuusto § 105 16.08.2021 
 

 

 
 
KV 16.08.2021 § 105    
690/00.00.01.00/2021    

 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 
   
 valita toimikaudeksi 2021-2025 sosiaali- ja terveyslautakuntaan yksitoista 

(11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää 
varsinaisiksi jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. 
 

Päätös  Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen 
sekä nimesi valituista varsinaisista jäsenistä yhden lautakunnan 
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi seuraavasti:  
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Pertti Pirttimaa  Mikko Vaara 
Eija Sunnari   Marika Mathlein 
Sari Juntura   Vilho Auniola 
Karoliina Harjuoja  Toini Kärenlampi 
Tuomo Ylikitti  Pekka Koskela 
Antti Kujansuu  Matti Saukkoriipi 
Piritta Peurasaari  Annika Mielonen 
Henna Knuuti  Eija Kanto 
Juhani Tapio   Markku Salmi 
Olavi Stoor   Olavi Parkkila 
Raija Lummi   Nina Juusola 
 
Puheenjohtaja:  Pertti Pirttimaa 
Varapuheenjohtaja:  Raija Lummi 

 
 _______ 
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Teknisten palvelujen lautakunnan vaali 
 
KH 21.06.2021 § 238  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 26 §:n mu-
kaan teknisten palvelujen lautakunta vastaa kaupungin yhdyskuntateknisis-
tä palveluista. Yhdyskuntatekniset palvelut käsittävät maankäytön, kunnal-
listekniikan, rakennuttamisen, sataman ja toimitilat sekä tielautakunnan 
tehtävät.  
 
Lautakuntien yleiseen ratkaisuvaltaan hallintosäännön 26 §:ään kuuluvien 
asioiden lisäksi teknisten palvelujen lautakunta käyttää toimialallaan eri-
tyistä ratkaisuvaltaa sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty tai säädetty lau-
takunnan päätettäväksi. 
 
Teknisten palvelujen lautakunta käyttää toimialallaan ratkaisuvaltaa seu-
raavissa asioissa: 
 
1. Päättää asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alu-
eiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta sekä katualueiden mittaami-
sesta ja haltuunotosta kaupungin omistukseen. 
2.Päättää rakentamattomien rakennustonttien luovuttamisesta, jos val-
tuusto on vahvistanut luovuttamisessa noudatettavat yleiset perusteet. 
3. Päättää lautakunnan tarvitsemien tai sen hallinnassa olevien maa- ja 
vesialueiden sekä toimitilojen ja asuntojen vuokralle antamisesta ja ottami-
sesta. 
4. Päättää katupiirustuksen vahvistamisesta ja kadun luovuttamisesta ylei-
seen käyttöön. 
5. Hyväksyy tonttijaon, mikäli siitä on tehty muistutus maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 39 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kuulemi-
sissa. 
6. Päättää rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 
7. Päättää poikkeamisen myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 171 
§:n säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista. 
8. Päättää maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:n tarkoittamasta rakentamis-
kehotuksesta. 
9. Päättää vähäisten muutosten tekemisestä hallituksen hyväksymiin ra-
kennusten luonnospiirustuksiin. 
10. Päättää hallituksen hyväksymiin luonnospiirustuksiin perustuvien ra-
kennusten ja laitosten pääpiirustusten hyväksymisestä. 
11. Jakaa avustukset lautakunnalle myönnettyjen määrärahojen puitteissa. 
12. Päättää kaupungin toreilla ja muilla yleisillä alueilla tapahtuvasta myyn-
titoiminnasta sekä tarvittaessa myyntitoimintaa koskevien yleisten ohjeiden 
ja ehtojen vahvistamisesta. 
 

 
 



 

 

Pöytäkirja 7/2021  56 

 
Kaupunginvaltuusto § 106 16.08.2021 
 

 

Kaupunginvaltuusto valitsee teknisten palvelujen lautakuntaan 11 jäsentä 
ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää valtuute-
tuista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan kokousten pöy-
täkirjanpitäjänä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija.  
 
Teknisten palvelujen lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
vaali on toimitettava kuntalain 33 §:n mukaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
Vaalikelpoisuus lautakuntaan 
 
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on 
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:  
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palvelukses-
sa oleva henkilö 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalu-
eella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve-
luksessa   
 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta-
vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan-
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista 
hyötyä tai vahinkoa.  
 
Tasa-arvolain vaatimukset 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.  

 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  

 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 teknisten palvelujen lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja yhtä 
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monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää varsinaisiksi jäseniksi va-
lituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 

 
LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, 040 583 5980  

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
nimetyt puheenjohtajat 

 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 106    
692/00.00.01.00/2021    
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:    

 
 valita toimikaudeksi 2021-2025 teknisten palvelujen lautakuntaan yksitoista 

(11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää 
varsinaisiksi jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. 
 

Päätös  Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 teknisten 
palvelujen lautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen 
varajäsenen sekä nimesi valituista varsinaisista jäsenistä yhden 
lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Arto Liikamaa  Kimmo Auno 
Kirsti Aho   Tarja Kinnunen 
Liisa Koivisto   Ismo Urpilainen 
Jari Tervahauta  Satu Rantajärvi 
Pasi Pigg   Tero Ruokanen 
Vilho Tikkanen  Jorma Isometsä 
Heikki Rauhala  Piritta Peurasaari 
Jari Hannuniemi  Tytti Pernu 
Aino Hyöppinen  Eeva Jaako 
Raija Lummi   Tony Ketopaikka 
Jaana Kostiainen  Pekka Hacklin 
 
Puheenjohtaja:  Arto Liikamaa 
Varapuheenjohtaja:  Vilho Tikkanen  

 
 _______ 
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Jäsenten valitseminen Meri-Lapin ympäristölautakuntaan 
 
KH 21.06.2021 § 239  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kuntien toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua ja rakennusvalvontaa joh-
taa ja valvoo Tornion kaupungissa sekä Keminmaan ja Tervolan kunnissa 
Meri-Lapin ympäristölautakunta. 
 
Kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymän johtosäännön 1 §:n mukaan 
kuntien toimialaan kuuluvaa eläinlääkintähuoltoa ja ympäristöterveysval-
vontaa johtaa ja valvoo Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, 
Simon ja Tervolan kunnissa Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliiken-
nejaosto. Jaosto toimii myös joukkoliikenteen seudullisena kunnallisena 
viranomaisena. 
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän hallintosäännön 10 §:n mu-
kaan Tornion kaupungin sekä Tervolan ja Keminmaan kuntien yhteisessä 
Meri-Lapin ympäristölautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Vastuukunta 
Tornio valitsee lautakuntaan kolme (3) jäsentä, Tervola ja Keminmaa kol-
me (3) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  
 
Johtosäännön 2 §:n mukaan Tornion kaupungin valitsema jäsen toimii lau-
takunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii Keminmaan valit-
sema jäsen.  

 
Johtosäännön 3 §:n mukaan esittelijöinä lautakunnassa toimivat Tornion 
kaupungin tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö ja jaostossa edellisten li-
säksi seutulogistikko. Lautakunta ja jaosto voivat antaa yksittäisen asian 
esittelyn myös muulle viranhaltijalle.  
Johtosäännön 6 §:n mukaan Meri-Lapin ympäristölautakunnan alaisuudes-
sa toimii Meri-Lapin ympäristöpalvelut, mikä hallinnollisesti kuuluu Tornion 
kaupungin organisaatioon. 
 
Tasa-arvovaatimukset 
 
"Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-
mentti, joka kuuluu seuraavasti: 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n1 momentin 
mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi-
mielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimieli-
missä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie-
hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
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lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske."  
 
Tasa-arvolain muutoksella 1.6.2005, kiintiövaatimus ulotettiin myös "kun-
tien välisen yhteistoiminnan toimielimiin". Käytännössä tämä tarkoittaa 
myös niitä toimielimiä, joihin jokainen kunta valitsee omat jäsenensä, esi-
merkiksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoa. Kiintiövaatimuksen täyttäminen 
edellyttää ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja. 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 Meri-Lapin ympäristölautakuntaan kolme (3) jäsentä ja jokai-
selle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää valituista varsinaisista jä-
senistä yhden (1) lautakunnan puheenjohtajaksi. 
 

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, 040 583 5980 
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
nimetyt puheenjohtajat 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 107    
693/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 
 valita toimikaudeksi 2021-2025 Meri-Lapin ympäristölautakuntaan kolme 

(3) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää 
valituista varsinaisista jäsenistä yhden (1) lautakunnan puheenjohtajaksi. 
 

Päätös  Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 Meri-Lapin 
ympäristölautakuntaan kolme (3) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen 
varajäsenen sekä nimesi valituista varsinaisista jäsenistä yhden 
lautakunnan puheenjohtajaksi. 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Markku Sadinmaa  Liisa Koivisto 
Kaisa-Maria Hirsikangas  Vilho Junnola 
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Petri Röntynen  Ilmari Antinjuntti 
 
Puheenjohtaja:  Markku Sadinmaa 

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Keminmaan kunnan kirjaamo 
 Tervolan kunta 
 Simon kunta 
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Jäsenten valitseminen Perämeren jätelautakuntaan 
 
KH 21.06.2021 § 240  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kaupunginvaltuuston 17.6.2013 hyväksymän Perämeren jätelautakunnan 
johtosäännön 1 §:n mukaan lautakunta toimii jätehuollon toimeenpanon 
viranomaistehtävissä niissä kunnissa, jotka ovat sopineet jäteasioidensa 
siirtämisestä yhteiselle lautakunnalle. Sopimukseen voi myös liittyä muita 
kuntia.  
 
Johtosäännön 2 §:n mukaan lautakunta toimii Tornion kaupungin lautakun-
tana. 
 
Kaupunginvaltuuston 14.12.2020 hyväksymän ja 1.1.2021 voimaan tulleen 
hallintosäännön 10 §:n mukaan Tornion kaupungin sekä Kemin, Kemin-
maan, Tervolan ja Ylitornion yhteisessä Perämeren jätelautakunnassa on 
10 jäsentä. Kukin yhteistyökunta valitsee lautakuntaan 2 jäsentä. Jokaisel-
la jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
 
Tornion kaupungin valitsema jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. 
Varapuheenjohtajana toimii Kemin kaupungin valitsema jäsen.  
 
Johtosäännön 4 §:n mukaan esittelijänä lautakunnassa toimii Tornion kau-
pungin tekninen johtaja. Lautakunnassa asiat käsitellään ja päätetään esit-
telijän esittelystä tai lautakunnan niin päättäessä puheenjohtajan selostuk-
sen perusteella ilman esittelyä. Lautakunta valitsee itselleen sihteerin. 
 
Johtosäännön 5 §:n mukaan lautakunnan tehtävänä on linjata seudullista 
jätepolitiikkaa. Lautakunta vastaa ja päättää jätelain (1072/1993) toimeen-
panoon liittyvistä kunnalle kuuluvista viranomaistehtävistä, jotka käyvät tar-
kemmin ilmi johtosäännöstä. 
 
Tasa-arvolain muutoksella 1.6.2005 kiintiövaatimus ulotettiin myös "kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimiin". Käytännössä tämä tarkoittaa myös 
niitä toimielimiä, joihin jokainen kunta valitsee omat jäsenensä, esimerkiksi 
kuntayhtymän yhtymävaltuustoa. Kiintiövaatimuksen täyttäminen edellyttää 
ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja. 

 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  

 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudelle 
2021-2025 Perämeren jätelautakuntaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja 
heille kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää lautakunnan pu-
heenjohtajan. 
 

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
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LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, 040 583 5980  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
nimetty puheenjohtaja 
Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kuntien kirjaamot 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 108    
691/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 

valita toimikaudelle 2021-2025 Perämeren jätelautakuntaan kaksi (2) varsi-
naista jäsentä ja heille kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää 
lautakunnan puheenjohtajan. 

   
   
Päätös  Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudelle 2021-2025 Perämeren 

jätelautakuntaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille kaksi 
henkilökohtaista varajäsentä sekä nimesi lautakunnalle puheenjohtajan. 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Arto Liikamaa  Juhani Keinänen 
Vilho Tikkanen  Heikki Rauhala 
 
Puheenjohtaja:   Arto Liikamaa  

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Kemin kaupunki, kirjaamo 
 Keminmaan kunta, kirjaamo 
 Ylitornion kunta, kirjaamo 
 Tervolan kunta, kirjaamo 
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Jäsenten valitseminen Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaostoon 
 
 
KH 21.06.2021 § 249  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Meri-Lapin ympäristöpalveluiden yhteistoimintasopimuksen 3 §:n mukaan 
ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan palvelujen järjestämisestä ja 
hallinnosta Tornion ja Keminmaan alueella vastaa Tornion kaupungin orga-
nisaatioon kuuluva ympäristölautakunta.  
 
Yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämises-
tä ja hallinnosta vastaa Tornion kaupungin organisaatioon kuuluva ympä-
ristölautakunnan alaisuudessa toimiva ympäristöterveysjaosto. Kemin ja 
Tornion kaupungit valitsevat jaostoon kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet. Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat valitsevat kukin 
jaostoon yhden (1) jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jaos-
ton puheenjohtajaksi valitaan Tornion kaupungin valitsema jäsen. Varapu-
heenjohtajaksi valitaan Kemin kaupungin nimeämä jäsen. 
 
Ympäristölautakunta ja ympäristöterveysjaosto käyttävät tehtävien hoitoon 
kuuluvaa kunnan ja kunnan viranomaisen päätösvaltaa. Tehtävät määrä-
tään tarkemmin seudullisen ympäristöpalvelujen johtosäännössä. 
 
Meri-Lapin ympäristöpalvelujen johtosäännön 1 § mukaan kuntien toimi-
alaan kuuluvaa eläinlääkintähuoltoa ja ympäristöterveysvalvontaa johtaa ja 
valvoo Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Simon ja Tervo-
lan kunnissa Meri-Lapin ympäristöterveys-ja joukkoliikennejaosto. Jaosto 
toimii myös joukkoliikenteen seudullisena kunnallisena viranomaisena. 
Meri-Lapin ympäristöpalveluihin kuuluvista joukkoliikennepalveluista on 
erillinen sopimus. 
 
Meri-Lapin joukkoliikenteen seudullisen kunnallisen viranomaisen yhteistoi-
mintasopimuksen (voimaan 1.1.2016) mukaan yhteistoiminnan tavoitteena 
on toteuttaa kunta rajat ylittävää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämi-
sessä joukkoliikennelain mukaisesti sekä kehittää ja koordinoida seudul-
lista joukkoliikennettä siten, että joukkoliikenteen palvelutaso paranee ja 
palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti. Meri-Lapin joukkoliiken-
teen tehtävät ja vastuut on määritelty tarkemmin yhteistoimintasopimuk-
sessa. 
 
Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto vastaa yhteistoiminta-
alueensa kuntien (Tornio, Kemi, Keminmaa Tervola, Simo) eläinlääkintä-
huollon, ympäristöterveysvalvonnan ja joukkoliikenteen viranomaisen pal-
veluista. Lautakunnan ja jaoston ratkaisuvaltaa määritetään erillisessä kau-
punginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymässä 1.1.2019 voimaan tulleessa 
Meri-Lapin ympäristöpalvelujen johtosäännössä. (Tornion kaupungin hallin-
tosääntö 1.1.2021 26 §). 
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Meri-Lapin ympäristöpalveluiden yhteistoimintasopimuksen 3 §:n mukaa 
Kemin ja Tornion kaupungit valitsevat jaostoon kaksi jäsentä ja heille hen-
kilökohtaiset varajäsenet. Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat valitsevat 
kukin jaostaan yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Ja-
oston puheenjohtajaksi valitaan Tornion kaupungin valitsema jäsen.Vara-
puheenjohtajaksi valitaan Kemin kaupungin nimeämä jäsen.  
 
Tasa-arvolain muutoksella, joka tuli voimaan 1.6.2005, kiintiövaatimus ulo-
tettiin myös "kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiin". Käytännössä 
tämä tarkoittaa myös niitä toimielimiä, joihin jokainen kunta valitsee omat 
jäsenensä, esimerkiksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoa. Kiintiövaatimuk-
sen täyttäminen edellyttää ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja. 
 

OHEISAINEISTO: Yhteistyösopimus ja johtosääntö 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudelle 
2021-2025 Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaostoon kaksi 
(2) varsinaista jäsentä ja heille kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä sekä 
nimeää jäsenistä jaoston puheenjohtajan. 
 

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, 040 583 5980  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan kirjaamot 
 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 109    
699/00.00.01.00/2021    
 
 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 
valita toimikaudelle 2021-2025 Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkolii-
kennejaostoon kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille kaksi (2) henkilökoh-
taista varajäsentä sekä nimeää jäsenistä jaoston puheenjohtajan. 
 

Päätös Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudelle 2021-2025 Meri-Lapin  
ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaostoon jäsenet seuraavasti: 
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Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Markku Sadinmaa  Liisa Koivisto 
Heikki Rauhala  Ilmari Antinjuntti 
 
Puheenjohtaja:   Markku Sadinmaa 

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Kemin kaupunki, kirjaamo 
 Keminmaa, kirjaamo 
 Simon kunta, kirjaamo 
 Tervolan kunta, kirjaamo 
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Edustajien valinta Tervolan maaseutulautakuntaan 
 
KH 21.06.2021 § 241  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Tornion kaupunginvaltuusto päätti 13.12.2010, että Tornion kaupunki liittyy 
Tervolan, Simon, Keminmaan ja Ranuan kuntien sekä Rovaniemen, Kemin 
ja Tornion kaupunkien muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-
alueeseen. 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.2.2011 yhteistoimintasopimuksen maa-
seutuhallinnon tehtävien järjestämisestä, kehittämissopimuksen ja henki-
löstön siirtosopimuksen sekä päätti, että Tornion kaupunki liittyy 1.4.2011 
lukien yhteistoiminta-alueeseen. 
 
Yhteistoimintasopimuksen 1 §:n mukaan sopimus koskee kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle säädettyjä tehtäviä. (Laki maaseutuhallinnon jär-
jestämisestä kunnissa 210/2010 1 §.) Sopimus sisältää kaikki kunnan maa-
seutuviranomaiselle säädetyt tehtävät ja palvelut. 
 
Maaseutulautakunnan toiminta-ajatuksena on huolehtia laadukkaasta maa-
seutuhallintopalvelusta sekä toiminnallaan pyrkiä edesauttamaan kilpailu-
kykyisen ja kannattavan yritys- ja tilarakenteen muodostumiseen koko yh-
teistoiminta-alueella. Kunnan hallinnoima lomituspalveluyksikkö on arvos-
tettu ja luotettava lomituspalveluiden tuottaja. 
 
Kunnallisena toimielimenä toimii palveluista järjestämisvastuun sopimuk-
sella saanut Tervolan maaseutulautakunta. Lautakunnassa on seitsemän 
(7) jäsentä, joista vähintään neljä (4) valitaan valtuutetuista tai varavaltuu-
tetuista. Jokaisella maaseutuhallinnon sopijakunnalla on oikeus nimetä 
edustajansa Tervolan maaseutulautakuntaan. Edustajilla on kokouksissa 
puhe- ja läsnäolo-oikeus. Valittujen jäsenten kuluista vastaa sopijakunnat 
itse. 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudelle 
2021-2025 Tervolan maaseutulautakuntaan yhden (1) varsinaisen edusta-
jan ja henkilökohtaisen varaedustajan. Valittu edustaja ja henkilökohtainen 
varaedustaja toimivat myös maaseutujaostossa. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 

 
LISÄTIEDOT: Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559  

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 
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Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetty jäsen ja varajäsen 
Tervolan, Simon, Keminmaan ja Ranuan kuntien sekä Rovaniemen, Kemin 
ja Tornion kaupunkien kirjaamot 
 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 110    
695/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 
   
 valita toimikaudelle 2021-2025 Tervolan maaseutulautakuntaan yhden (1) 

varsinaisen edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan. Valittu edustaja 
ja henkilökohtainen varaedustaja toimivat myös maaseutujaostossa. 
 

Päätös  Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudelle 2021-2025 Tervolan 
maaseutulautakuntaan varsinaiseksi edustajaksi Erkka Juntin ja hänen 
henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Ari-Pekka Juuson. Valittu edustaja 
ja henkilökohtainen varaedustaja toimivat myös maaseutujaostossa.  

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Rovaniemen kaupunki 
 Kemin kaupunki 
 Keminmaan kunta 
 Ranuan kunta 
 Simon kunta 
 Tervolan kunta 
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Jäsenten valitseminen Tornion ja Haaparannan yhteisen kielikoulun johtokuntaan 
 
KH 21.06.2021 § 242  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kaupunginvaltuuston 15.8.1994 §:ssä 84 hyväksymän ja 26.3. 2019 uudis-
tetun Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan yhdessä ylläpitämän kie-
likoulun sopimuksen mukaan  
 
1) kielikoulu sijaitsee Haaparannalla ja  
2) päämiehenä toimii Haaparannan kunta, jonka tehtävänä on  
- valvoa, että toiminnan tavoitteet ja suuntaviivat ovat yhdenmukaiset yleis-
ten kansallisten ja paikallisten sekä kielikoulun suuntaviivojen kanssa 
3) kielikoulun tehtävänä on palkata ja irtisanoa henkilökuntaa 
 
Päämies- ja työnantajavastuuta valvotaan ja Haaparannan kunta vastaa 
itsenäisesti toiminnasta lakien ja sopimusten mukaisesti. Sopimuksen § 8 
mukaan, mikäli sopimus irtisanotaan 12 kuukauden irtisanomisajalla, kou-
lussa oleville oppilaille annetaan mahdollisuus jatkaa muussa koulussa 
Haaparannalla ruotsalaisen opetussuunnitelma mukaisesti peruskoulun 
loppuun saakka. 
 
Koululla on lisäksi oma johtokunta, johon kuuluu kaupunginhallituksen 
7.6.2021 hyväksymän johtosäännön mukaan kolme (3) jäsentä. Tornio ja 
Haaparanta valitsevat kumpikin yhden (1) varsinaisen jäsenen ja varajäse-
nen. Yhden jäsenen ja hänen varajäsenensä valitsee koulun henkilökunta. 
Johtokunnassa tulee olla vanhempien ja kouluhallinnon edustus. 
 
Vaalikausi noudattaa suomalaisten jäsenten osalta Suomen ja ruotsalais-
ten jäsenten osalta Ruotsin vaalikautta. 
 
Johtokunta on kielikoulua koskevissa asioissa neuvoa antava elin, joka val-
mistelee koulua koskevat asiat lapsi- ja nuorisolautakunnalle. Joissakin 
asioissa johtokunnalla on päätäntävalta.” 
 
Tasa-arvolain vaatimukset 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
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sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. " 
 
Kaupunki noudattaa omassa valintapäätöksessään Suomen lainsäädäntöä 
ja siten myös tasa-arvolakia. 
 

OHEISAINEISTO: Johtosääntö 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan yhteisen kielikou-
lun johtokuntaan yhden (1) varsinaisen jäsenen ja yhden (1) varajäsenen. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 

 
LISÄTIEDOT: Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona, 050 591 5142  

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
Haaparannan kunnan kirjaamo 
Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona 
 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 111    
696/00.00.01.00/2021    
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
   
 valita toimikaudeksi 2021-2025 Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan 

yhteisen kielikoulun johtokuntaan yhden (1) varsinaisen jäsenen ja yhden 
(1) varajäsenen. 
 

Päätös  Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 Tornion 
kaupungin ja Haaparannan kunnan yhteisen kielikoulun johtokuntaan 
Marika Mathleinin ja varajäseksi Birgit Hietasen.  

 
 
 _______ 
 
Jakelu 
 Haaparannan kunta 
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Jäsenten valitseminen Provincia Bothniensiksen hallitukseen 
 
KH 21.06.2021 § 243  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uusitun Tornion kaupungin ja 
Haaparannan kunnan välistä yhteistoimintaa koskevan pääsopimuksen 
14.12.2015. Alkuperäinen yhteistyösopimus on hyväksytty kaupunginval-
tuustossa 18.6.1987 § 205 ja 20.6.2000 § 58.  
 
Kaupunginvaltuuston hyväksymän pääsopimuksen kohdan 4 mukaan Tor-
nion ja Haaparannan kaupunkien yhteistyön tarkoituksena on kaupunkien 
voimavarojen tehokas käyttö ja kaupunkien yhdessä tarjoaman palvelutuo-
tannon sekä muun kunnallisen toiminnan monipuolistaminen. Tavoitteena 
on kehittää taloudellisesti ja toiminnallisesti vetovoimainen kansainvälinen 
kaksoiskaupunki TornioHaparanda, joka toimii rajayhteistyön edelläkävi-
jänä maailmalla. 
 
Pääsopimuksen 8. kohdan mukaan Provincia Bothniensiksen organisaa-
tion muodostavat Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan valtuustojen 
ja hallitusten yhteiskokoukset, Provinssin hallitus, Provinssin johtoryhmä, 
Provinssin kehittämis- ja projektiryhmät sekä Provinssin toimisto. 
 
Rajayhteistyön johtosäännön 16. kohdan mukaan Provincia Bothniensik-
sen hallitukseen kuuluvat Tornion kaupunginvaltuuston valitsemat viisi (5) 
edustajaa ja Haaparannan kunnanvaltuuston valitsemat viisi edustajaa 
heille nimetyt henkilökohtaiset varajäsenet. Tornion kaupunginvaltuuston 
valitsemista varsinaisista jäsenistä yksi on ollut kaupunginjohtaja. 
 
Provinssin hallitus valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 
hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidän tulee olla eri 
kaupungeista ja puheenjohtajuus vaihtuu vuorotellen kaupunkien välillä.  
 
Tasa-arvolain 4 a §:n säännös tulee ottaa huomioon nimettäessä Provincia 
Bothniensiksen hallituksen jäseniä. 
 
Tasa-arvolain vaatimukset 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
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sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.  
 

OHEISAINEISTO: Rajayhteistyön pääsopimus ja johtosääntö 
 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN: 

 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 Provincia Bothniensiksen hallitukseen viisi (5) varsinaista jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 

 
LISÄTIEDOT: Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559  

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 112    
697/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
   
 valitatoimikaudeksi 2021-2025 Provincia Bothniensiksen hallitukseen viisi 

(5) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 

 
Päätös Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 Provincia 

Bothniensiksen hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:  
 
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Olli Rainio  Kirsti Aho 
Markku Ponkala Kosti Ollila 
Päivi Pukero  Marja-Liisa Husa 
Jukka Kujala  Sampo Kangastalo 
Kaisa Juuso  Jari Sainmaa 
 
Puheenjohtaja: Tornion kaupunginjohtaja/Haaparannan ed. 

 
 _______ 
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Jäsenten valitseminen Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän valtuustoon 
 
KH 21.06.2021 § 244  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kuntalain 58 §:ssä on seuraava säännös kuntayhtymän toimielimistä: 
 
"Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. 
Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen kuntayhtymässä pää-
tösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimielimelle perussopi-
muksessa sovituin tavoin. Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopi-
muksessa sovittuja toimielimiä.  
 
Kuntalain 58 § mukaan kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitet-
tujen toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jä-
senkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa 
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteelli-
suusperiaatteen mukaisesti." 
 
Kuntalain 59 §:n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta 
säädetään. Yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa 
sovitulla tavalla. Yhtymäkokouksen käyttäessä ylintä päätösvaltaa 60 § ko-
kous on pidettävä vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Yhtymäkokous-
edustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhal-
litus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. 
 
Yhtymäkokouksen julkisuuteen sovelletaan, mitä valtuuston kokouksen jul-
kisuudesta säädetään 101 §:ssä. Yhtymäkokousedustajan esteellisyyteen 
sovelletaan, mitä valtuutetun esteellisyydestä säädetään 97 §:ssä. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan "vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on 
henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan 
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa 
oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jä-
seneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastetta-
van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai 
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä 
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen-
naista hyötyä tai vahinkoa." 
 
Kuntayhtymän perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän 
muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee 
olla jäsenkuntien valtuutettuja. 
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Peruskunnan toimielimiä koskevia erityisiä vaalikelpoisuusvaatimuksia ei 
sovelleta kuntayhtymän toimielimiin, vaan niistä säädetään edellä maini-
tussa kuntalain 76 §:ssä erikseen.  
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussäännön mukaan val-
tuuston jäsenmäärästä ja äänivallan perusteista on voimassa, mitä erikois-
sairaanhoitolain 16 §:ssä ja 17 §:ssä on säädetty. 
 
Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 16 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän valtuuston kokoukseen valitaan jäseniä kunnan asukasluvun 
viimeksi toimitetun henkikirjoituksen mukaan seuraavasti: 
 
Kunnan asukasluku viimeksi toimitetun 
henkikirjoituksen mukaan 

Jäsenten lukumäärä 

2 000 tai vähemmän 1 
2 001-8 000 2 
8 001-25 000 3 

25 001-100 000 4 
100 001- 400 000 5 

400 001 tai enemmän 6 
 

Lain 17 §:n mukaan jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen 
äänimäärä valtuuston kokouksessa määräytyy kunnan viimeksi 
toimitettuun henkikirjoitukseen perustuvan asukasluvun mukaan siten, että 
kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa 1 000 
asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien 
jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta ää-
nimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu ta-
san heistä saapuvilla olevien kesken. 
 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Kemi, Ke-
minmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio. 
 
Tasa-arvolain vaatimukset 
 
"Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-
mentti, joka kuuluu seuraavasti: 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n1 momentin 
mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi-
mielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimieli-
missä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie-
hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
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sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske."  
 
Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen nro 19/80/2012 mukaan tasa-arvolain 
muutos tuli voimaan 1.6.2005 ja kiintiövaatimus ulotettiin myös "kuntien vä-
lisen yhteistoiminnan toimielimiin". Käytännössä tämä tarkoittaa myös niitä 
toimielimiä, joihin jokainen kunta valitsee omat jäsenensä, esimerkiksi kun-
tayhtymän yhtymävaltuustoa. Kiintiövaatimuksen täyttäminen edellyttää 
ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja. 
 

OHEISAINEISTO: Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhty-
män perussopimus 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon 
kolme (3) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 

 
LISÄTIEDOT: Perusturvajohtaja Leena Karjalainen, 040 554 9270 

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet ja varajäsenet 
LPSHP :n kuntayhtymän kirjaamo 
LPSHP :n jäsenkuntien kirjaamot 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 113    
681/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 
 valita toimikaudeksi 2021-2025 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män valtuustoon kolme (3) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen. 

      
Päätös Kaupunginvaltuusto jätti yksimielisesti asian toistaiseksi pöydälle.  
 
 _______ 
 
Jakelu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kirjaamo 
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Jäsenten valitseminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon 
 
KH 21.06.2021 § 245  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kuntalain 58 §:ssä on seuraava säännös kuntayhtymän toimielimistä: 
 
"Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. 
Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen kuntayhtymässä pää-
tösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimielimelle perussopi-
muksessa sovituin tavoin. Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopi-
muksessa sovittuja toimielimiä.  
 
Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten ko-
koonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuus-
toissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta 
kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mu-
kaisesti." 
 
Kuntalain 59 §:n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta 
säädetään. Yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa 
sovitulla tavalla. Yhtymäkokouksen käyttäessä ylintä päätösvaltaa 60 §:n 
mukaan kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäko-
kousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kun-
nanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. 
 
Yhtymäkokouksen julkisuuteen sovelletaan, mitä valtuuston kokouksen jul-
kisuudesta säädetään 101 §:ssä. Yhtymäkokousedustajan esteellisyyteen 
sovelletaan, mitä valtuutetun esteellisyydestä säädetään 97 §:ssä. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan "vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on 
henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan 
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa 
oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jä-
seneksi ei 72 § mukaan ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai sii-
hen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullises-
sa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoitta-
vassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa." Edellä tarkoitetussa palve-
lussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde 
päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa. 
Kuntayhtymän perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän 
muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee 
olla jäsenkuntien valtuutettuja. 
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Peruskunnan toimielimiä koskevia erityisiä vaalikelpoisuusvaatimuksia ei 
sovelleta kuntayhtymän toimielimiin, vaan niistä säädetään edellä maini-
tussa kuntalain 69 §:ssä erikseen.  
 
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) 17 §:n mukaan 
erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokoukseen valitsevat jäsen-
kuntien valtuustot jäseniä siten, että kunta, jonka asukasluku viimeksi toimi-
tetun henkikirjoituksen mukaan on 8 001-25 000 valitsee kolme (3) jäsentä 
ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston kokoukseen. 
 
Kuntien valtuustot valitsevat jäseniä kuntayhtymän valtuustoon seuraavas-
ti: 

 
Kunnan väestötietolain (507/1993) 18 §:n mu-
kainen valintavuotta edeltävän vuodenvaih-
teen asukasluku 

Jäsenten lukumäärä 

enintään  8 000 2 
8 001-25 000 3 

25 001- 100 000 4 
100 001 - 400 000 5 

400 001 tai enemmän 6 
 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
 
Jäsenkuntaa edustavien jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kun-
nan väestötietolain 18 §:n mukaisen valintavuotta edeltävän vuoden vaih-
teen asukasluvun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi 
ääni jokaista alkavaa 1 000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla 
enintään kolmannes kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlas-
ketusta äänimäärästä. Kuntaa edustavien jäsenten äänimäärä jakautuu 
tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 
 
Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Kemin-
maa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rova-
niemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki ja Ylitor-
nio. 
 
Tasa-arvovaatimukset 
 
"Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain (609/1986) 4 a 
§:n 1 momentti, joka kuuluu seuraavasti: 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n1 momentin 
mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi-
mielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimieli-
missä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie-
hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  
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Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske."  
 
Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen nro 19/80/2012 mukaan tasa-arvolain 
muutos tuli voimaan 1.6.2005, ja tuolloin kiintiövaatimus ulotettiin myös 
"kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiin". Käytännössä tämä tarkoittaa 
myös niitä toimielimiä, joihin jokainen kunta valitsee omat jäsenensä, esi-
merkiksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoa. Kiintiövaatimuksen täyttäminen 
edellyttää ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja. 

 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN: 

 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän valtuustoon kolme 
(3) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 

 
LISÄTIEDOT: Perusturvajohtaja Leena Karjalainen, 040 554 9270 

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
Valitut jäsenet ja varajäsenet 
Kolpeneen kuntayhtymän kirjaamo 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 114    
686/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 
valita toimikaudeksi 2021-2025 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhty-
män valtuustoon kolme (3) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen. 

     
Päätös  Kaupunginvaltuusto jätti yksimielisesti asian toistaiseksi pöydälle.  
 _______ 
 
Jakelu Kolpeneen.palvelukeskus, kirjaamo 
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Jäsenten valitseminen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustoon 
 
KH 21.06.2021 § 250  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kuntalain 58 §:ssä on seuraava säännös kuntayhtymän toimielimistä: 
 
"Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. 
Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen kuntayhtymässä pää-
tösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimielimelle perussopi-
muksessa sovituin tavoin. Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopi-
muksessa sovittuja toimielimiä.  
 
Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten ko-
koonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuus-
toissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta 
kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mu-
kaisesti." 
 
Kuntalain 59 §:n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta 
säädetään. Yhtymävaltuuston jäsenet valitsee kunta perussopimuksessa 
sovitulla tavalla. Yhtymäkokouksen käyttäessä ylintä päätösvaltaa 60 § ko-
kous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedusta-
jan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai 
jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. 

 
Yhtymäkokouksen julkisuuteen sovelletaan, mitä valtuuston kokouksen jul-
kisuudesta säädetään 101 §:ssä. Yhtymäkokousedustajan esteellisyyteen 
sovelletaan, mitä valtuutetun esteellisyydestä säädetään 97 §:ssä. 
 
Kuntalain 76 §:n mukaan "vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on 
henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan 
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa 
oleva henkilö. 
 
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jä-
seneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastetta-
van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai 
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä 
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen-
naista hyötyä tai vahinkoa." 
 
Kuntayhtymän perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän 
muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee 
olla jäsenkuntien valtuutettuja. 
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Peruskunnan toimielimiä koskevia erityisiä vaalikelpoisuusvaatimuksia ei 
sovelleta kuntayhtymän toimielimiin, vaan niistä säädetään edellä maini-
tussa kuntalain 82 §:ssä erikseen.  
 
Koulutuskuntayhtymän perussäännön 6 §:n 2 momentin mukaan jäsenkun-
tien kunnanvaltuustot valitsevat yhtymävaltuuston jäsenet ja heille henkilö-
kohtaiset varajäsenet kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
 
Yhtymävaltuustossa kunnalla on yksi paikka jokaista kunnan alkavaa 3 000 
asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi (2) paikkaa.  
 
Asukasluku määräytyy valintaa edeltävän vuodenvaihteen väestöntietolais-
sa (507/1993) tarkoitetun Tornion kaupungin asukasluvun 21 471 mukaan.  
 
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian jäsenkunnat ovat Ke-
min ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Si-
mon, Tervolan ja Ylitornion kunnat. 
 
Tasa-arvovaatimukset 
 
"Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-
mentti, joka kuuluu seuraavasti: 
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n1 momentin 
mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toi-
mielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimieli-
missä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.  
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske."  
 
Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen nro 19/80/2012 mukaan 1.6.2005 voimaan 
tulleen tasa-arvolain muutoksella kiintiövaatimus ulotettiin myös "kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimiin". Käytännössä tämä tarkoittaa myös 
niitä toimielimiä, joihin jokainen kunta valitsee omat jäsenensä, esimerkiksi 
kuntayhtymän yhtymävaltuustoa. Kiintiövaatimuksen täyttäminen edellyttää 
ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja. 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
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2021-2025 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuus-
toon kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajä-
senen. 
 

KAUPUNGINHALLITUS: 
 
Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 040 764 0559  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
Valitut edustajat ja varajäsenet 
 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 115    
700/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:   

 
 valita toimikaudeksi 2021-2025 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä 

Lappian valtuustoon kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kullekin 
henkilökohtaisen varajäsenen. 
 

Päätös Kaupunginvaltuusto jätti yksimielisesti asian toistaiseksi pöydälle.  
 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Koulutuskuntayhtymä Lappia 
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Edustajien valitseminen Länsi-Pohjan musiikkiopiston yhteislautakuntaan 
 
KH 21.06.2021 § 247  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan toimialaan kuuluu johto-
säännön 1 §:n mukaan huolehtia Taiteen perusopetuslaissa (633/1998) 
sekä teatteri- ja orkesterilaissa (730/92) säädetyistä tehtävistä. 

 
Musiikkiopiston yhteislautakunnan tehtävänä on: 
 
1. seurata toimialaansa kuuluvien asioiden kehitystä ja tehdä niitä koskevia 
aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja, 
 
2. luoda edellytyksiä toimialaansa kuuluvien asioiden kehittämiselle ja tu-
kea tätä toimintaa, 
 
3. ylläpitää Länsi-Pohjan musiikkiopistoa, Kemin kaupunginorkesteria ja 
Länsi-Pohjan jousikvartettia. 
 
Meri-Lapin musiikkiopiston yhteislautakunnan johtosäännön 2 § kuuluu 
seuraavasti: 
 
”Musiikkiopiston yhteislautakuntaan kuuluu kahdeksan (8) jäsentä, joista 
Kemin kaupunginvaltuusto valitsee kolme (3) jäsentä, Tornion kaupungin-
valtuusto kaksi (2) jäsentä, Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnanvaltuus-
tot kukin yhden (1) jäsenen. Kemin kaupunginvaltuusto nimeää lautakun-
nan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.” 
 
Tasa-arvovaatimukset 
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan valtion komiteoissa, neuvottelu-
kunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien 
välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu. 
 
Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kun-
tien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat 
kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja sen jaostot, 
lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot, johtokunnat ja niiden jaostot 
sekä toimikunnat. Lain mukaan sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä var-
sinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa 
sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. " 
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KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakuntaan kaksi (2) kau-
pungin edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 
LISÄTIEDOT: Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona, 050 591 5142  

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 

 
Otteet: 
Meri-Lapin musiikkiopisto 
nimetyt edustajat 
 
_______ 

 
 
 
KV 16.08.2021 § 116    
694/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 
 valita toimikaudeksi 2021-2025 Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislauta-

kuntaan kaksi (2) kaupungin edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäse-
net. 

   
    
Päätös Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 Länsi-Pohjan 

musiikkitoimen yhteislautakuntaan kaksi (2) kaupungin edustajaa ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Risto Leinonen  Leo Lamsijärvi 
Nina Juusola   Zanna Lawruczenok 
  

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Meri-Lapin musiikkiopisto 
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Jäsenten valitseminen Lapin poliisilaitoksen neuvottelukuntaan 
 
KH 21.06.2021 § 248  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (105/2017) 13 §:n mukaan valtuusto 
valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus 
vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmäärän. Kullakin jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Asetuksen 10 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on 
 
1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin 
toimintaa 
2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi 
3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä 
4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan. 
 
Neuvottelukunnan jäsenten valinnassa on huomioitava tasa-arvolain sään-
nökset. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö. 
 
Koko Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan toiminta käynnistyi 
1.1.2014. Peräpohjolan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta yhdistyi 
koko Lappia koskevaan neuvottelukuntaan. Kuntien edustajien määrä neu-
vottelukunnassa suhteutetaan kunnan asukaslukuun. Tornion kaupungilla 
on Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnassa kaksi (2) jäsentä ja 
heillä henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Poliisipäällikkö Esa Heikkinen on vahvistanut 15.6.2021 entisen menette-
lyn voimassa olevaksi.  
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee toimikaudeksi 
2021-2025 Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jä-
sentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä.  
 

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Kaupunginlakimies Hannu Markkula, 050 597 1342  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt jäsenet 
Lapin poliisilaitoksen neuvottelukunta 
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_______ 
 
 
KV 16.08.2021 § 117    
698/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
   

valita toimikaudeksi 2021-2025 Lapin poliisilaitoksen poliisin neuvottelu-
kuntaan kaksi (2) jäsentä ja kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä.  
   

Päätös Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 Peräpohjolan 
poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kaksi (2) jäsentä ja kaksi 
henkilökohtaista varajäsentä seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Minna Tennivaara  Erkka Juntti 
Jari Hast   Antti Kaarlela    

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Lapin poliisilaitos 
 Poliisin neuvottelukunta 
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Lapin liiton nimeämispyyntö ja ennakkokutsu Lapin liiton edustajainkokoukseen 22.9.2021 
 
KH 07.06.2021 § 207  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Lapin liiton perussopimuksen 6 § mukaan kuntien edustajainkokous valit-
see valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Perussopimuksen 7 § mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntien edusta-
jainkokoukseen edustajan kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mu-
kaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 
kolmetuhattaviittäsataa (3 500) asukasta kohden, kuitenkin enintään nel-
jännes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä. 
 
Tornion kaupungin asukasluku 1.1.2020 oli 21 602 asukasta ja edellä esi-
tettyjen laskentaperiaatteiden mukaan Tornion paikkamäärä edustajainko-
kouksessa ja valtuustossa on yhteensä seitsemän (7) paikkaa. 
 
Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edus-
tajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on 
oltava jäsenkuntien valtuutettuja, Kunnan edustajia valittaessa tulee huo-
mioida tasa-arvolain säädökset. 
 
Perussopimuksen 12 § mukaan jäsenkunta vastaa kuntien edustajainko-
koukseen valitsemiensa edustajien palkkioista ja luottamustehtävän hoita-
misesta aiheutuneista kuluista. Lapin liitto vastaa kuntien edustajainko-
kouksen järjestämisestä aiheutuneista muista kuluista. 
 
Lapin liiton edustajainkokous pidetään Rovaniemellä 22.9.2021 klo 10:00. 
Kokouksen esityslista lähetetään edustajille viimeistään seitsemän päivää 
ennen kokousta. 
 
Lapin liiton hallitus pyytää Tornion kaupunkia nimeämään edustajansa 
kuntien edustajainkokoukseen 31.8.2021 mennessä. Päätös nimetyistä 
henkilöistä yhteistietoineen tulee lähettää Lapin liiton sähköpostiosoittee-
seen info(at)lapinliitto.fi tai kirjeellä Lapin liitto, PL 8056, 96 101 Rovaniemi. 
 
Lisätietoja asiassa antaa Lapin liiton hallintojohtaja Raimo Holster,  
puh. 040 823 9510. 

 
LIITTEET: Nimeämispyyntö 21.5.2020 

Edustajainkokouksen ja valtuuston paikkajako 2021-2025 
Lapin liiton perussopimus 

 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  

 
Päätetään esittää elokuussa 2021 järjestäytyvälle kaupunginvaltuustolle 
nimettäväksi Tornion kaupungin edustajainkokouksen edustajat ja heille 



 

 

Pöytäkirja 7/2021  86 

 
Kaupunginvaltuusto § 118 16.08.2021 
 

 

varahenkilöt. 
 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. 
 
LISÄTIEDOT: Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
Edustajainkokoukseen ja valtuustoon nimetyt 
Johdon sihteeri Seija Kuure 
 
_______ 

 
 
 
KV 16.08.2021 § 118    
708/00.00.01.00/2021    
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 

päättää nimetä Tornion kaupungin edustajat Lapin liiton edustajainkokouk-
seen ja heille varahenkilöt.    
 

   
Päätös Kaupunginvaltuusto nimesi seitsemän (7) edustajaa ja heille 

henkilökohtaiset varaedustajat Lapin liiton edustajainkokoukseen 
22.9.2021 seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Olli Rainio   Ismo Urpilainen 
Markku Sadinmaa  Pertti Pirttimaa 
Outi Keinänen  Marja-Liisa Husa 
Kaisa Juuso   Jari Hast 
Outi Rämö   Kosti Ollila 
Toni Keränen  Merja Aalto 
Ilmari Antinjuntti  Ninni-Ingrid Kokkonen  

 
 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Seija Kuure 
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Käräjäoikeuden lautamiesten vaali 
 
KH 21.06.2021 § 251  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä (675/2016) 4 §:n mukaan kunnanval-
tuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.  
 
Käräjäoikeuslain mukaan kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdolli-
simman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- 
ja kielijakautumaa.  
 
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 2 §:n  mukaan lau-
tamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa 
asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoi-
suutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehe-
nä. 
 
Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on 
täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka ylei-
sessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan 
suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- ja poliisivalvon-
taa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen 
asianajoa harjoittava henkilö. 
 
Lautamiehille ei ole asetettu erityisiä kielitaitovaatimuksia toisin kuin tuo-
mareille. Valtuustojen tehtävänä on huolehtia siitä, että lautamiehiksi valit-
tavilla henkilöillä on tehtävän suorittamiseksi vaadittava riittävä kielitaito ja 
käräjäoikeuden tehtävänä on huolehtia lautamiesten istuntokokoonpa-
nosta. Käytännössä kielitaitovaatimukset korostuvat sellaisissa käräjäoi-
keuksissa, jotka ovat kaksikielisiä. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan 
valittavien lautamiesten kielitaitoon tulee kiinnittää aiempaa enemmän huo-
mioita. 
 
Laki käräjäoikeuden lautamihistä 1 §:n mukaan lautamiehen vaaliin, vali-
tuksi tulleen lautamiehen oikeuteen kieltäytyä tehtävästä sekä lautamiehen 
tehtävän hoitamiseen valituksen käsittelyn ja vaalin aikana sovelletaan 
kuntalain 10 luvun luottamushenkilöä koskevia säännöksiä.  
 
Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota valtuustoryhmien ja lautamieseh-
dokkaiden eräisiin kannanottoihin ja seikkoihin, jotka ovat aika ajoin nous-
seet esiin lautamiesjärjestelmän toimivuutta ja uskottavuutta arvioitaessa. 
Kannanotot ovat edelleenkin ajankohtaisia ja syytä saattaa valtuustojen ja 
valtuustoryhmien sekä lautamiesehdokkaiden tietoon.  
 
Perustuslakivaliokunta toteaa muun muassa seuraavaa: 
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 "Lautamiesten valinnassa tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. 
Lautamies ei ole poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushen-
kilö, vaan hänen tulee olla riippumaton. Valtuustoryhmillä on tämän suh-
teen erityinen vastuu. Sama koske sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat 
valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden. Ottaen huomioon lautamie-
hen tehtävän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä vaa-
tia lautamiehiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta is-
tuntopalkkiostaan. 
 
Todettakoon, että myös valtioneuvoston oikeuskansleri ja oikeusministerit 
ovat useaan kertaan todenneet lautamiehiltä vaadittavien sitoumusten ja 
puolueveron vaarantavan tuomioistuinten riippumattomuutta.  
 
Lautamiehen tehtävää ei voida pitää kunnallisena luottamustehtävänä, 
vaikka valtuusto valitsee lautamiehet. Perustuslain mukaan tuomiovaltaa 
käyttävät itsenäiset ja riippumattomat tuomioistuimet. Lautamiehet, joilla on 
yksilöllinen äänioikeus, ovat tuomioistuimen jäseniä ja toimivat tuomarin 
vastuulla. Näin ollen tehtävä on pikemminkin valtiollinen luottamustehtävä, 
jonka hoitamisesta maksettavat kustannukset (istuntopalkkio, ansionmene-
tyskorvaus ja matkakustannukset) suoritetaan valtion varoista.  
 
Lautamiehen tehtävä eroaa kunnallisista lautakunnan jäsenyyksistä ja 
eräistä muista kunnallisista luottamustehtävistä siinäkin suhteessa, että 
tuomioistuimen istunnot alkavat yleensä aamulla kello 9.00 ja istuntoja jat-
ketaan niin pitkään, että kaikki istuntopäivälle haastetut jutut saadaan käsi-
tellyiksi. Lautamiehen tehtävä edellyttää siis varautumista koko päivän kes-
tävään istuntoon. Erityisesti laajoissa rikosasioissa lautamiesten tulee va-
rautua olemaan läsnä useampana päivänä peräkkäin. Lautamiesten istun-
tovuoroista sopiminen edellyttää tällaisissa tapauksissa käräjäoikeuden ja 
lautamiesten keskinäistä yhteydenpitoa riittävän ajoissa, jotta lautamiehet 
voisivat varautua istuntoihin. 
 
Esteellisyyttä koskevat säännökset on uudistettu syyskuussa 2001 voi-
maan tulleella lailla. Mainittu lain muutos ja Euroopan Ihmisoikeustuomiois-
tuimen kannanotot ovat merkinneet sitä, että esteellisten piiri on laajentu-
nut. Vakiintunut periaate on, että tuomioistuimen on paitsi oltava puoluee-
ton myös näytettävä puolueettomalta. Esteellisyyskysymykset ovat usein 
ajankohtaisia erityisesti silloin, kun lautamiehinä on esimerkiksi kunnanhal-
lituksen tai kuntayhtymän hallituksen jäseniä. Ministeriön näkemyksen mu-
kaan merkittävässä asemassa olevien kunnallisten luottamushenkilöiden 
tai kansanedustajien valitsemiseen lautamieheksi tulisi suhtautua pidätty-
väisesti. 
 
Lain käräjäoikeuden lautamiehistä 5 §:n mukaan lautamiehen on ennen 
tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä annettava käräjäoikeudelle 
tuomioistuinlain (2016/673) 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusil-
moitus käräjäoikeudesta saatavalla lomakkeella. Tuomioistuimen tulee 
tehdä asianmukaiset merkinnät kustakin lautamiehestä sidonnaisuus- ja 
sivutoimirekisteriin.  
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Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet yhdistyivät 1.1.2019 alkaen Lapin 
käräjäoikeudeksi ja Kemi-Tornion alueen istuntoihin. Edellisellä valtuusto-
kaudella 2017-2021 käräjäoikeuden lautamiesten määräksi oikeusministe-
riö vahvisti  28.4.2017 Kemi-Tornion käräjäoikeuteen yhteensä 29 lauta-
miestä, jotka jakaantuivat alla mainittujen kuntien kesken seuraavasti: 
 
Kemi  8 lautamiestä 
Keminmaa  3 lautamiestä 
Kolari  2 lautamiestä 
Pello  2 lautamiestä 
Simo  2 lautamiestä 
Tervola  2 lautamiestä 
Tornio  8 lautamiestä 
Ylitornio  2 lautamiestä 
 
Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun uudet lautamiehet on valittu 
ja päätös on tullut lainvoimaiseksi. 
 
Todetaan, että tuomioistuinvirasto ei kesäkuuhun 2021 mennessä ole vah-
vistanut kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrää. 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN: 
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee lautamiehet toimi-
kaudeksi 2021-2025 Lapin käräjäoikeuden Kemi-Tornion käräjäoikeuteen 
tuomioistuinviraston myöhemmin vahvistaman määrän mukaisesti.  

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon tuomiois-

tuinviraston myöhemmin vahvistaman määrän mukaisesti. 
 

LISÄTIEDOT: Kaupunginlakimies Hannu Markkula, 050 597 1342  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt lautamiehet  
Lapin käräjäoikeuden kirjaamo 
 
_______ 

 
 
 
KV 16.08.2021 § 119    
701/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
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valita kahdeksan (8) lautamiestä toimikaudeksi 2021-2025 Lapin käräjäoi-
keuden Kemi-Tornion käräjäoikeuteen tuomioistuinviraston 3.8.2021 vah-
vistaman määrän mukaisesti.  

   
   
Päätös Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 Kemi-Tornion 

käräjäoikeuteen seuraavat kahdeksan (8) lautamiestä: 
 
Pauli Pyykkö 
Sari Juntura 
Jaakko Pelimanni 
Tero Ruokanen 
Vilho Tikkanen 
Riku Hyttinen 
Anne Kulju 
Matti Niskasaari  

 
 _______ 
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Uskottujen miesten vaali 
 
KH 21.06.2021 § 255  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Kiinteistönmuodostamislain (554/95) 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee 
valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) 
henkilöä kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen 
tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. 
Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä kä-
räjäoikeuden lautamiesten vaalikelpoisuudesta (675/2016) on säädetty. 
 
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (2016/675) 2 §:n  mukaan lau-
tamiehet valitaan kunnanvaltuuston toimikaudeksi ja että lautamiehen tulee 
olla 25 vuotta täyttänyt, kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole 
konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidet-
tävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Henkilöä, joka on täyttänyt 65 
vuotta, ei saa valita lautamieheksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee 
mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, 
sukupuoli- ja kielijakaumaa. 
 
Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa 
tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottoteh-
täviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään 
syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
 
Kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 7 §:n mukaan uskottu mies suorit-
taa tehtävänsä virkavastuulla. Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhty-
mistä annettava käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että 
hän parhaan ymmärryksensä ja omatuntonsa mukaan täyttää hänelle us-
kotun miehen toimen eikä tee siinä kenellekään vääryyttä mistään syystä. 
 
Kuntalain (410/2015) 69 §:n  mukaan kunnan valtion luottamustoimeen va-
litsemaan henkilöön sovelletaan, mitä kunnan luottamushenkilöstä sääde-
tään. 
 
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee 
lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien 
lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön 
ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. 
 
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 70 valinnut 12 uskot-
tua miestä toimikaudeksi 2017-2021. 

 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  

 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaksitoista (12) 
uskottua miestä toimikaudeksi 2021-2025. 
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KAUPUNGINHALLITUS: 

 
Hyväksyttiin siirrettäväksi kaupunginvaltuuston päätöksentekoon. 
 

LISÄTIEDOT: Kaupunginlakimies Hannu Markkula, 050 597 1342  
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus. 
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt luottamushenkilöt 
MML kirjaamo 
kaupunginlakimies Hannu Markkula 
tekninen johtaja Markus Kannala 
 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 120    
704/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 

 
nimetä kaksitoista (12) uskottua miestä toimikaudeksi 2021-2025.  

    
 

Päätös Kaupunginvaltuusto valitsi valtuustokaudeksi 2021-2025 seuraava 
kaksitoista (12) uskottua miestä: 
 
Marja-Liisa Hentilä  Anne Sammallahti 
Ari-Pekka Juuso  Ari-Pekka Kaukonen 
Sami Viippola  Riku Hyttinen 
Kimmo Hannukainen  Tuomas Lehtonen 
Saana Eronen  Tapio Majuri 
Hanna-Kaisa Hiula  Mauri Laakso 
    

 
 _______ 
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Edustajien nimeäminen Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhdistyksen vuosikokoukseen 
 
KH 21.06.2021 § 256  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Meri-Lapin kehittämiskeskus on toimittanut 17.6.2021 päivätyn seuraavan 
sisältöisen nimeämispyynnön 21.6.2021 Tornion kaupungin kirjaamoon. 
 
Yhdistyksen säännön 7 §:n mukaan kehittämiskeskuksen päätösvaltaa 
käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa. 
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään joka vuosi seutuhallituksen määräämä-
nä päivän kesäkuun loppuun mennessä. Kokous valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
seutuhallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi jäsenkunta 
tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmen-
kymmenen päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
 
Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa yhdistyksen kokoukseen 
valtuustokaudelle 2021-2025. Yhdistyksen kokoukseen jäsenkunnat ni-
meävät edustajansa ja heille henkilökohtaisen varaedustajansa seuraa-
vasti: Kemi 3, Tornio 3, Keminmaa 2, Simo 1 ja Tervola 1. Kullakin edusta-
jalla on yksi ääni. 
 
Kuntavaalien siirron vuoksi yhdistyksen ylimääräinen kokous seutuhallituk-
sen nimeämiseksi pidetään elokuun loppuun mennessä. 

 
OHEISAINEISTO: Nimeämispyyntö 
 
KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  

 
Nimetään valtuustokaudelle 2021-2025 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry :n 
yhdistyksen vuosikokoukseen kolme (3) edustajaa ja heille varajäsenet. 

 
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. 
 
LISÄTIEDOT: Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt edustajat 
seutupäällikön sihteeri Anne Erkkilä, Meri-Lapin kehittämiskeskus 

 
 

_______ 
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KV 16.08.2021 § 121    
703/00.00.01.00/2021    

 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 
 nimetä Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n yhdistyksen vuosikokoukseen 
 2021-2025 kolme (3) edustajaa ja heille varajäsenet. 
 

     
Päätös  Kaupunginvaltuusto nimesi Meri-Lapin kehittämiskeskus ry :n yhdistyksen 

vuosikokoukseen valtuustokaudelle 2021-2025 seuraavat edustajat: 
 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Päivi Pukero   Markku Ponkala 
Elina Söderström  Eija Sunnari 
Jari Sainmaa   Markus Törmä  

 
                     _______ 
 
 
Jakelu 
 Meri-Lapin kehittämiskeskus / Erkkilä 
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Seutuhallituksen jäsenten nimeäminen 
 
KH 21.06.2021 § 255  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Meri-Lapin kehittämiskeskus on lähestynyt Tornion kaupunkia 17.6.2021 
päivätyllä ja 21.6.2021 saapuneella seuraavan sisältöisellä kirjeellä: 
 
Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhdistyksen säännön (8 §) mukaan yhdis-
tyksen asioita hoitaa seutuhallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja 
enintään kahdeksantoista (18) yhdistyksen vuosikokouksessa valittua jä-
sentä. 
 
Seutuhallituksen toimikausi alkaa siinä yhdistyksen vuosikokouksessa, 
jossa sen jäsenet nimetään, ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän 
vuosikokouksen päättyessä.  
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.6.2021 ja ylimääräinen yhdistyksen 
kokous pidetään elokuun loppuun mennessä. Kuntavaalien siirron vuoksi 
tuossa ylimääräisessä kokouksessa nimetään seutuhallituksen jäsenet. 
 
Johtosäännön (7 §) mukaan seutuhallitukseen kuuluvat jäsenkuntien ni-
meämät kaupungin-/ kunnanhallitusten puheenjohtajat sekä tarvittaessa 
muut hallituksen jäsenet siten, että Kemi ja Tornio nimeävät 3 jäsentä ja 
varajäsentä, Keminmaa 2 jäsentä ja varajäsentä sekä Simo, Tervola, Yli-
tornio ja Haaparanta ja Meri-Lapin alueen ammattijärjestöt yhden jäsenen 
ja varajäsenen sekä Lapin Yrittäjät ry ja Lapin kauppakamarin Kemi-Tor-
nion jaosto yhdessä yhden jäsenen ja varajäsenen. 
 
Yhdistyksen säännön (3 §) mukaan ulkojäseniä ovat Ylitornion kunta ja 
Haaparannan kaupunki. Ulkojäsenillä on seutuhallituksen kokouksessa pu-
heoikeus mutta ei äänioikeutta. 
 
Meri-Lapin kehittämiskeskus pyytää nimeämään seutuhallituksen jäsenet 
ja varajäsenet 17.8.2021 mennessä. 
 

OHEISAINEISTO: Nimeämispyyntö 
Syksyn 2021 luottamushenkilökoulutukset 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Nimetään Meri-Lapin seutuhallitukseen kolme (3) varsinaista jäsentä ja 
heille kolme varajäsentä. Yhdistyksen kokous pidetään elokuussa 2021. 
 

KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin. 
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LISÄTIEDOT: Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 
 

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  
 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
nimetyt edustajat ja varahenkilöt 
seutupäällikön sihteeri Anne Erkkilä, Meri-Lapin kehittämiskeskus 
 
_______ 

 
KV 16.08.2021 § 122    
702/00.00.01.00/2021    
 
 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää: 
 
 Nimetään Meri-Lapin seutuhallitukseen kolme (3) varsinaista jäsentä ja 

heille kolme varajäsentä. Yhdistyksen kokous pidetään elokuussa 2021. 
   

    
Päätös Kaupunginvaltuusto nimesi Meri-Lapin seutuhallitukseen seuraavat 

jäsenet: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Olli Rainio   Ismo Säily 
Risto Välimaa  Outi Keinänen 
Jari Sainmaa   Kaisa Juuso 
   

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Hannu Markkula 
 Meri-Lapin kehittämiskeskus / Anne Erkkilä 
 Meri-Lapin kehittämiskeskus / Sari Moisanen 
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Jäsenten nimeäminen Tornionlaakson neuvostoon 
 
KH 09.08.2021 § 273  

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 
 
Tornionlaakson Neuvosto on lähestynyt Tornion kaupunkia 6.8.2021 seu-
raavan sisältöisellä kirjeellä. 
 
Tornionlaakson neuvosto on rajat ylittävä yhteistyö- ja edunvalvontaorgani-
saatio, jonka jäseniä ovat pohjoiset rajakunnat Suomesta, Ruotsista ja Nor-
jasta. Tornionlaakson neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston 
virallisista rajakomiteoista. 
 
Neuvostossa on jäseniä kolmestatoista kunnasta, joista Suomesta 
kuusi;Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio ja Enontekiö, Ruotsista neljä; 
Haaparanta, Övertorneå, Pajala, Kiiruna ja Norjasta kolme; Storfjord, 
Kåfjord ja Nordreisa.  
 
Tornionlaakson neuvoston johtosäännön 2 §:n mukaan neuvoston tehtä-
vänä on edistää Tornionlaakson kuntien ja kansalaisten keskinäistä ja kan-
sainvälistä yhteistyötä huolehtimalla alueen edunvalvonnasta ja kehittämi-
sestä sekä kulttuuriperinnön säilyttämisestä sekä johtosäännön 8 §:n mu-
kaan huolehtia 2 §:n mukaisista Tornionlaakson yhteisistä asioista.  
 
Neuvoston toimielimiä ovat Tornionlaakson neuvosto, hallitus ja kanslia. 
Tornionlaakson neuvoston vuosikokous 9. kesäkuuta 2021 päätti neuvos-
ton kokousten määrän kasvattamista 3 – 4 kokoukseen vuodessa. Useam-
man kokouksen tavoitteena on tiedonkulun parantaminen hallituksen, neu-
voston mutta myös viranomaisten välillä.  
 
Tornionlaakson neuvoston vuosikokous hyväksyy mm. budjetin, jäsenmak-
sun sekä toimintasuunnitelman, joka linjaa neuvoston strategisia toimialoja 
ja edunvalvonnan kärkiä.  
 
Strateginen toimintasuunnitelma 2021 - 2023 (liite 1.) hyväksyttiin neuvos-
ton vuosikokouksessa 9. kesäkuuta 2021. 
 
Neuvoston johtosäännön 9 §:n mukaan operatiivisesta toiminnasta vastaa 
hallitus toiminnanjohtajan avustamana. Jokainen jäsenkunta valitsee oman 
jäsenensä sekä varajäsenen Tornionlaakson neuvoston hallitukseen.  
 
Tornionlaakson neuvosto nimittää hallituksen, joka koostuu yllä mainituista 
jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä nimeää hallitukselle puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 
nimetään varaedustajat.  
 
Uusi hallitus nimettiin 9.6.2021 pidetyssä vuosikokouksessa toimikaudelle 

 



 

 

Pöytäkirja 7/2021  98 

 
Kaupunginvaltuusto § 123 16.08.2021 
 

 

 2021 - 2023 (liite 2.). Hallitus kokoontuu noin neljä - viisi kertaa vuodessa. 
Tämän lisäksi neuvoston alaisuudessa toimii infrastruktuuri- sekä kulttuuri- 
ja matkailutyöryhmät.  
 
Neuvoston johtosäännön 6 §:n mukaan päätösvaltaa käyttää Tornionlaak-
son neuvosto, johon jäsenkunnat nimeävät kunkin jäsenmaan kunnalliseksi 
vaalikaudeksi edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat. 
 
Edustajien ja varajäsenten lukumäärät ovat seuraavat: 
 
Jäsenkunta  Vars. ed.  Henk.k.vara 
 
Tornion kaupunki 3  3 
Ylitornion kunta 2  2 
Pellon kunta  2  2 
Kolarin kunta  2  2 
Muonion kunta 2  2 
Enontekiön kunta 2  2 
Haaparannan kunta 3  3 
Övertorneån kunta 3  3 
Pajalan kunta 3  3 
Kiirunan kunta 3  3 
Storfjordin kunta 2  2 
Nordreisa   2  2 
 
Tornionlaakson Neuvoston Tornion edustajina kaudella 2017-2021 ovat 
toimineet: 
 
Kaisa Rauvala varalla Reeta Matilainen 
Sari Juntura  varalla Päivi Pukero 
Hannu Alatalo varalla Vilho Auniola 
 
Tornionlaakson Neuvosto on nimennyt kokouksessaan 9.6.2021 9 § 1. va-
rapuheenjohtajaksi kaudelle 2021-2023 Sari Junturan. 
 
Edellä olevan perusteella Tornionlaakson neuvosto pyytää Tornion kau-
punkia nimeämään jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet Tornionlaak-
son neuvostoon toimikaudeksi 2021 - 2023. Esityksessä pyydetään kiinnit-
tämään myös sukupuolten väliseen tasa-arvoon.  
 

OHEISAINEISTO: Nimeämispyyntö, toimintasuunnitelma, Tornionlaakson neuvoston hallitus 
sekä tarkastamaton pöytäkirjanote kokouksesta 6.8.2021. 
 

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:  
 
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää toimikaudeksi 
2021-2023 Tornionlaakson Neuvostoon varsinaiset jäsenet ja heille varajä-
senet. 
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KAUPUNGINHALLITUS: 

 
Todettiin, että Tornionlaakson Neuvosto on nimennyt kokouksessaan 
9.6.2021 9 § 1. varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021-2023 Sari Junturan ja 
esitetään kaupunginvaltuustolle nimettäväksi kaksi (2) edustajaa Sari Jun-
turan lisäksi ja heille varajäsenet. 

 
LISÄTIEDOT: Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760 

 
TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.  

 
Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: 
Tornionlaakson Neuvosto, toiminnanjohtaja 
nimetyt jäsenet 
 
_______ 

 
 
KV 16.08.2021 § 123    
721/00.00.01.02/2021    
 

 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää:   

 
 todeta, että Tornionlaakson Neuvosto on nimennyt kokouksessaan 

9.6.2021 9 § 1. varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021-2023 Sari Junturan ja 
päättää nimetä kaksi (2) edustajaa Sari Junturan lisäksi ja heille 
varajäsenet. 
 

Päätös Kaupunginvaltuusto nimesi kolme (3) jäsentä ja heille varajäsenet 
Tornionlaakson neuvostoon seuraavasti: 
 
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
Sari Juntura    Päivi Pukero 
Markku Ponkala  Markku Katajamaa 
Martti Kankaanranta  Piritta Peurasaari  

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Tornionlaakson Neuvosto / Ajanki Tuula 
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Valtuustoaloite ranta-alueen siistimisestä rehottavasta kasvustosta Torniossa 
 
KV 16.08.2021 § 124    
757/10.03.01.04.01/2021    
 
 
Valmistelija Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 

 
Valtuutettu Raija jätti 22.2.2021 seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: 
 
“Tornioon saapuville matkailijoille ja Torniossa asuville kuntalaisille 
kaupungin läpi virtaava kaunis ja vapaa Tornionjoki on samalla käyntikortti 
ulkopuolelta tuleville kuin se on virkistysalue paikallisille. Nyt jokea ei 
paikoitellen näe ollenkaan tiheän pusikonja kasvaneiden pajukkojenja 
muun kasvuston välistä. Kesä on ollut suotuisa kasvien ja puiden kasvulle, 
mutta se on toisaalta edesauttanut ns. rehottamista. Olen aiemminkin 
tehnyt aloitteita samasta teemasta. Tornionjoesta lähtevät vesistön haarat 
kaunistavat kaupunkia eri puolilla. 
 
Tornion Kirkkoputaalla, Pirkkiöntien ja Näätsaarentien risteyksen alueella 
sijaitsevan uimarannan lähistö on täysin pusikoiden ja muun näkyvyyttä 
häiritsevän kasvuston peitossa. Pirkkiöntie johtaa Kromintielle. 
 
Tornion juhlavuoden kunniaksi on hyvä siistiä tämä kyseinen alue, joka on 
omakotitaloaluetta ja hoidettuna pala kaunista vesinäkymää. 
 
Alueen siistimiseen liittyy myös turvallisuusnäkökohtia: uimarannan 
turvallisuuden vuoksi näkyvyys tielle päin on tärkeää, esimerkiksi 
vaaratilanteissa. Lisäksi uimakopit on tarkoitettu uijille, mutta sinne voi tulla 
muutakin väkeä, jos alue on pusikoiden peitossa. Lisäksi 
liikenneturvallisuuden kannalta liikennemerkit pitää näkyä. Nyt tällä 
hetkellä 16.8.2021 kolmiomerkki oli puiden peitossa. 
 
Tätä toimintaa voisi kaupunki koordinoida teknisten palvelujen kautta 
yhteistyössä mm. kolmannen sektorin, urheiluseurojen ja vastaavien 
toimijoiden kuin myös Työvoimalasäätiön ja työllisyyspalveluiden kanssa. 
Tämä toimisi myös työllistämismahdollisuutena kaupungin 
työllisyystilannetta kohottaen.” 

   
Päätösehdotus Päätettiin saattaa aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi 

 
Päätös Saatettiin aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. 
 
 _______ 
 
Jakelu Harri Ryynänen 
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Kaupunginvaltuusto § 125 16.08.2021 
 

 

 
Valtuustoaloite Tornion kaupungin käytöstä poistetun irtaimiston kierrättäminen 
 
KV 16.08.2021 § 125    
762/02.07.01/2021    
 
 
Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 

 
Valtuutetun Aino Hyöppisen 16.8.2021 jättämä ja valtuutettujen Toni 
Keränen, Erkki Hurtig, Jan-Mikael Hakomäki, Olavi Stoor, Olavi Parkkila, 
Outi Rämö, Kosti Ollila, Jyri Tallgren ja Katariina Petäjämaa kannattama 
seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: 
 
”Torniossa erilaisten kiinteistö- ja toimitilasaneerausten yhteydessä 
poistetaan vanhaa irtaimistoa ja hankitaan uutta tilalle. Oma havaintoni on, 
että vanhan poistaminen ja kierrättämien ei tapahdu aina välttämättä 
tavalla, joka mahdollistaisi järkevän uusiokäytön. Esimerkkinä mainittakoon 
vanhan lyseon tyhjentäminen järjestelykeskusta perustettaessa. Irtaimistoa 
poistettiin suin päin heittämällä sitä vaihtolavalle ilman minkäänlaista 
varovaisuutta. Mihin romuksi muuttunut irtaimisto joutui, ei ole tiedossa? 
 
Nyt on hankittu esimerkiksi kaupungintalon työ-, kokous- ja kahviotiloihin 
uudet kalusteet, joka on ollut järkevää laajan saneerauksen yhteydessä. 
Osa on jo ehkä ehditty hävittää, on jossain varastoituina tai käytössä 
väistötiloissa. Muutakin käytöstä poistettua irtaimistoa: pöytiä, tuoleja, 
kaappeja, hyllyköitä, valaisimia ja erilaisia laitteita on varmaankin eri 
puolilla kaupunkia varastoituna. 
 
Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki järjestää poistetulle 
irtaimistolleen järkevän tavan kierrättää. lrtaimistolle voisi olla käyttöä ja 
hyötyä esimerkiksi aloittelevalle pienyritykselle, kylätaloille, kolmannen 
sektorin toimijoille, opiskelijoille ja muille ihan tavallisille torniolaisille 
asukkaille. Kierrätys voisi tapahtua esimerkiksi teknisen viraston, 
työvoimalasäätiön tai muun tahon kautta tai esimerkiksi vuosittain 
järjestettävän kierrätyshuutokaupan kautta. Pääasia on tietenkin, että hyvä 
ja käyttökelpoinen irtaimisto kierrätettäisiin, aina kun se on mahdollista.” 

    
 

Päätösehdotus Päätettiin saattaa aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.   
 

Päätös Saatettiin aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.   
 
 _______ 
 
 
Jakelu Ulla-Maija Koskenranta 
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Kaupunginvaltuusto § 126 16.08.2021 
 

 

 
Valtuustoaloite Näränperäntien ja Krannikadun avaamiseksi 
 
KV 16.08.2021 § 126    
761/00.04.02/2021    
 
 
Valmistelija Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen: 

 
Valtuutettu Antti Kaarlela jätti 16.8.2021 seuraavan sisältöinen val- 
tuustoaloite: 
 
"Tornion kaupungin hallitus on tehnyt päätöksen §264 KH 09.08.2021 
367/09.00/2021. Tällä päätöksellä on takautuvasti hyväksytty Krannikadun 
sulkeminen kaupungin toimesta. Krannikadun rajanylityspaikka on 
suljettuna 22-08 välisenä aikana kaupungin päätöksellä. Päätös ei koske 
Näränperän rajanylityspaikkaa, mutta se on suljettuna siitä huolimatta 
kaupungin toimesta. 
 
Näränperäntie ei ole kaupungin tie vaan vanha Tullilakiin kirjattu Tullitie, 
joka on ollut olemassa aina itsenäisyyden aja alusta ja tätä ennenkin. 
Shengenin tultua tullitiet lakkautettiin ja niistä tuli Schengen säännöstön 
tarkoittamia teiden rajanylitypaikkoja. Myöhemmin avattu Krannikatu on 
myös rajanylityspaikka. 
 
Teiden ylläpito kuuluu kaupungille 
 
PERUSLAKI - 9§ Liikkumisvapaus 
Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on 
vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. 
 
Jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää 
välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden 
täyttämisen turvaamiseksi. 
 
Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta 
eikä vastoin tahtoaan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Lailla voidaan 
kuitenkin säätää, että Suomen kansalainen voidaan rikoksen johdosta tai 
oikeudenkäyntiä varten taikka lapsen huoltoa tai hoitoa koskevan 
päätöksen täytäntöönpanemiseksi luovuttaa tai siirtää maahan, jossa 
hänen ihmisoikeutensa ja oikeusturvansa on taattu. (24.8.2007/802). 
 
Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään 
lailla. Ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä 
tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa 
loukkaava kohtelu. 
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Kaupunginvaltuusto § 126 16.08.2021 
 

 

 
 
Muutama ote Schengenin rajasäännöstöstä  
1 LUKU 
2 artikla - määritelmät (ote) Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
a) kaikkiea yhteisiä maarajoja, joki- jajärvirajat mukaanluettuna 

 
 22 artikla - Sisärajojen ylittäminen 

Sisärajat voidaan ylittää milloin tahansa ilman, että henkilöitä tarkastetaan 
heidän kansalaisuudestaan riippumatta. 
 
24 artikla – Liikenteen 
Jäsenvaltioiden on poistettava kaikki liikenteen sujuvuutta haittaavat esteet 
teiden rajanylityspaikoilta sisärajoilla, erityisesti nopeusrajoitukset, jotka 
eivät perustu yksinomaan liikenneturvallisuutta koskeviin näkökohtiin. 
 
Kaupungin päätös näyttäisi olevan näiden kohtien mukaan voimassa 
olevien lakien ja säädösten vastainen. 
 
Rajan voi sulkea valtioneuvoston päätöksellä Eulle tehdyn ilmoituksen 
jälkeen. Tämän kaltaista päätöstä ei ole tietääkseni voimassa. 
 
Rajavartioston antama virka-apu kaupungille on myös epäselvä. Osa 
liikennejärjestelyistä on tieliikennelain vastaisia. 
 
Rajanylityspaikkojen sulkeminen haittaa ihmisten ja tavaroiden liikkumista, 
sekä elinkeinojen harjoittamista. 
 
Esitän, että Tornion kaupunki purkaa rajanylitystä haittaavat esteet 
välittömästi.” 

    
 
Päätettiin saattaa aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. 
 

Päätös Saatettiin aloite kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. 
 
Jakelu Hannu Markkula  

 
 _______ 
 
 
Jakelu 
 Hannu Markkula 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 95, § 124, § 125, § 
126 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 93, § 94, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, 
§ 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 
116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
Valitusoikeus 

Päätökseen saa hakea muutosta: 
 
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 

• kunnan jäsen. 
 
Valitusaika 

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

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

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

Valitusperusteet 
  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
• päätös on muuten lainvastainen. 

 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen vali-
tusajan päättymistä. 
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Valitusviranomainen 

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.  
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
PL 189 (Käyntiosoite Isokatu 4), 90101 OULU 
Puhelin 029 56 42800 (vaihde) 
Telekopio 029 56 42841010 
Sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
Virka-aika klo 8.00-16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
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 vaadi-
taan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-
distu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puheval-
taa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot 
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa il-
moitettava 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 hal-
lintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeuden-
käyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mu-
kaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  
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Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin 
kirjaamosta. 
 
TORNION KAUPUNGINVALTUUSTO 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
Puh: 016-43211 
Sähköposti: kirjaamo@tornio.fi  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8-15.00. 
 
Pöytäkirja on xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä / sähköpostilla, joka on lä-
hetetty xxx 
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