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Kokousaika ja -paikka sekä koollekutsuminen
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallintosäännön 62 §:n mukaan yhtymähallitus päättää kokoustensa ajan ja paikan. Pääsääntöisesti yhtymähallitus on kokoontunut joka kuukauden kolmas tai neljäs torstai.
Yhtymähallituksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla yhtymähallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai-velvollisuus. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien hallituksille.
Yhtymähallituksen kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Yhtymähallituksen kokous voidaan kutsua
koolle myös kuntayhtymän johtajan kutsusta. (Hallintosääntö 63 §).
Esityslistan lähettäminen ja julkaiseminen
Hallintosäännön 64 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Hallintosäännön 65 §:n mukaan esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Hallintosäännön 85 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Yhtymähallitus on päättänyt 28.4.2009 § 2, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Hallintosäännön 86 §:n mukaan yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Kuntayhtymän
jäsenkuntien ja niiden kuntien jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa (Kuntalaki 140 §).
(Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Tuomas Aikkila, puh. 044 4456 196)

Ehdotus:

Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää, että

1. yhtymähallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta
pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tai neljäs torstai. Kokouspaikat ja
-ajat päätetään vuosittain etukäteen.
2. yhtymähallituksen kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostilla viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta yhtymähallituksen jäsenille, varajäsenille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien hallituksille.
3. yhtymähallituksen esityslista julkaistaan niiltä osin, kuin siinä ei ole salassa pidettäviä asioita, kuntayhtymän verkkosivuilla (www. selanne.net)
kokousta edeltävänä tiistaina. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
4. yhtymähallituksen pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Pöytäkirja
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten
kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla kokousta seuraavan viikon torstaina tai jos silloin
on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

