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Eräitä ”kunnallisoikeuden” ydinkohtia
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Päätöksenteko / poliittiset
voimasuhteet 2013 - 2016
• Kaupunginvaltuusto
75 paikkaa
• Kaupunginhallitus
15 paikkaa
• Lautakunnat 12 kpl
• Johtokunnat 3 kpl
Kunnallisvaalit 2012
äänestysprosentti 59,3 %
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Kuntalaki, valtuuston työjärjestys
ja eräitä muita lakeja
• Valtuuston työskentely perustuu kuntalakiin ja
valtuuston itsensä hyväksymään valtuuston
työjärjestykseen
• Muut keskeiset säännökset mm. hallintolaki ja
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
• Rikoslain 40 luvun (virkarikokset) 12 §:n
mukaan: ”Tämän luvun virkamiestä koskevia
säännöksiä sovelletaan myös julkista
luottamustehtävää hoitavaan henkilöön.”
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Valtuuston tehtävät kuntalain
mukaan
Kuntalaki 13 §:
Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.
Valtuuston tulee:
1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
sekä konserniohjauksen periaatteista;
2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista;
3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä
talousarvio;
4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä
perusteista;
5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista
tavoitteista;
6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
9) valita tilintarkastajat;
10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä
11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.
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Valtuustoryhmät
• Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa
valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja
puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle
kirjallinen ilmoitus.
• Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, joka on tehnyt
em. ilmoituksen.
• Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on
ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle.
• Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen
hyväksyminen. Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä,
valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuuston
puheenjohtajalle.
(VTJ 2 ja 3 §)
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Valtuuston kokouskutsu
• Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen
kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle (VTJ 8 §)
• Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja
päätöksen perustelut sekä ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on
lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole
esteenä.
• → Tosiasiassa lista pyritään toimittamaan valtuutetuille 1½ vkoa
ennen kokousta
• Esityslista on tuotu valtuutetuille käytännössä Itellan lähetin
toimesta kotiin, joten huolehdi siitä, että kulloinenkin osoitteesi ja
mahdolliset ovikoodit ym. on ilmoitettu
valtuustonsihteeri@espoo.fi
• Kevätkaudella 2013 on tarkoitus siirtyä ”sähköiseen”
kokouskutsuun / esityslistaan, jonka jälkeen vain ”laaja” materiaali
toimitetaan paperisena.
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Neuvottelutoimikunta
• Kaupunginhallitus asettanee valtuuston neuvottelutoimikunnan
käsittelemään valtuuston esityslistalla olevia asioita ja nimennee
toimikunnan jäseniksi kunnallisvaaleissa ehdokkaita
asettaneiden puolueiden valtuustoryhmien puheenjohtajat.
• Neuvottelutoimikunnan toiminnan tarkoitus on sujuvoittaa
valtuuston kokouksia.
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Neuvottelutoimikunnan pelisäännöiksi on
aiemmin sovittu mm. seuraavaa:
•

•

•
•

•
•

•

Neuvottelutoimikunnan työskentelyn lähtökohtana on sen asettamispäätöksessä määrätty tehtävä:
”käsitellä valtuuston esityslistalla olevia asioita.” Budjetti on neuvottelutoimikunnan keskeisin asia
vuosittain. Lisäksi neuvottelutoimikunta tekee neuvottelutoimikunnan rooliin.
Neuvottelutoimikunnan tarkoitus toteutuu parhaiten, mikäli toiveet ja muutokset tuodaan jo viikkoa
ennen valtuuston kokousta pidettävään neuvottelutoimikuntaan. Tällöin toiveita ja muutosesityksiä
pystytään käsittelemään ryhmissäkin. Toiveet ja muutokset tulee siis mahdollisuuksien mukaan
toimittaa sähköisesti: valtuustonsihteeri@espoo.fi ja hyvissä ajoin ennen neuvottelutoimikunnan
kokousta joka pidetään viikkoa ennen valtuuston kokousta.
Valtuustoryhmien puheenjohtajilla on vastuuta siitä, että ryhmissä noudatetaan sovittuja pelisääntöjä,
aikatauluja ja neuvottelutoimikunnassa päätettyjä linjauksia kussakin asiassa.
Käsiteltävistä asioista on saatavilla paljon myös etukäteistietoa, koska asiat tulevat valtuuston
kaupunginhallituksen kautta. Kaupunginhallituksen esityslista on puolestaan jokaisen saatavilla
internetistä.
Jotta neuvottelutoimikunnan työ tuottaa lisäarvoa, se vaatii jokaiselta vastaantuloa / hyvää ja
rakentavaa henkeä.
Puheenjohtaja päättää valtuuston neuvottelutoimikuntaan vierailemaan pyrkivien lähetystöjen
vastaanottamisesta (lähetystön asian tulee liittyä esityslistalla olevaan / sinne lähiaikoina tulevaan
asiaan). Budjettineuvottelujen aikana lähetystöjä ei oteta vastaan.
Neuvottelutoimikunnan keskustelut julkisista asioista eivät sinänsä ole salaisia, mutta ei kuulu hyviin
tapoihin siteerata muiden lausumia neuvottelutoimikunnan ulkopuolella. Neuvottelutoimikunnan
päätösten tiedottamisesta sovitaan tarvittaessa erikseen.
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Valtuutetun este
• Valtuutetun, joka on estynyt saapumasta kokoukseen tai joka
tietää etukäteen joutuvansa poistumaan kesken kokouksen
tulee ilmoittaa asiasta välittömästi sähköpostilla
valtuustonsihteeri@espoo.fi tai puhelimitse numeroihin
09 8162 2441 tai 09 8162 2218, jolloin tilalle kutsutaan
varavaltuutettu!
• Kokouksen aikana ilmenevistä esteistä tulee ilmoittaa valtuuston
[PJ:lle] kokousjärjestelijöille/sihteerille ja täyttää keltainen lomake
(+ Palauta sirukortti sihteerille poistuessasi)
• Poissaoloon kokouksesta (osittain tai kokonaan) on oltava
pätevä / perusteltu syy! → ei esim. ole uskottavaa, että tietylle
valtuutetulle tulee säännönmukaisesti este, kun 2 h kokouksesta
on kulunut (kokouspalkkion raja), VTJ 11 §
• Oka 1956 s. 56: ”Valtuuston jäsenet, jotka ilman pätevää syytä
olivat poistuneet valtuuston istunnosta tahallisesta
virkarikoksesta sekä velvoitettiin korvaamaan aiheuttamansa
vahinko.”
• Valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 valtuutetuista on
läsnä (2/3 x 75 = 50)
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Varavaltuutetun kutsuminen
• Kun varsinaiselta valtuutetulta on saatu esteilmoitus,
kutsutaan kokoukseen varavaltuutettu
• Valtuutetuilla ei ole henkilökohtaisia varajäseniä, kuten
pääsääntöisesti kunnan muissa toimielimissä
• Varavaltuutettujen kutsuminen tapahtuu kunnallisvaaleissa
määrätyssä sijaantulojärjestyksessä
• Varavaltuutettuihin otetaan yhteyttä kokousjärjestelijöiden
toimesta sähköpostilla tai puhelimitse (Kokouspäivänä
pääsääntöisesti puhelimitse ->2 soittoa, jos ei vastausta
siirrytään seuraavaan varavaltuutettuun)
• Loikkaukset puolueesta toiseen eivät vaikuta alkuperäiseen
sijaantulojärjestykseen.
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Nimenhuuto – saapuminen
kokoukseen
Kokouksen alussa toimitetaan saapuvilla olevien valtuutettujen toteamiseksi
nimenhuuto valtuutetun kojeella – syöttämällä sirukortti kortinlukijaan
(tekstipuoli itseenpäin ja siru alas). Huom! Älä aseta korttia kortinlukiaan
ennekuin nimenhuudon on ilmoitettu alkaneen)
Myöhässä saapuvan, on ilmoittauduttava välittömästi sihteerille [Pj:lle]
Nimenhuudossa läsnäolleet ja myöhässä ilmoittautuneet valtuutetut, jotka eivät
ole ilmoittaneet poistuvansa kokouksesta, katsotaan läsnä oleviksi.
Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä uuden nimenhuudon, jossa
ilmoittautuneet katsotaan siitä lähtien kokouksessa läsnä oleviksi. (VTJ 15 §)
Valtuuston kokouksen työskentelyn sujuvoittamiseksi ole ystävällinen ja tule
ajoissa kokoukseen! Myöhästymiset aiheuttavat turhaa ylimääräistä työtä!
Nimenhuutoharjoitus
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Valtuutetun kojeen muu käyttö
•

Puheenjohtajan avattua keskustelun voivat valtuutetut mikrofoni-painikkeella varata
puheenvuoron. Puheenvuorot rekisteröidään pyyntöjärjestyksessä ja ne näkyvät
puhujalistana valkokankaalla. Puheenvuorot (5/3 min) esitetään puhujakorokkeelta,
kun taas kannatus voidaan esittää valtuutetun omalta paikalta, ellei puheenjohtaja
toisin määrää.

•

Valtuuston työjärjestyksen mukainen repliikkipuheenvuoro (max 1 min) pyydetään
repliikki-painikkeella (nro 3) ja esitetään valtuutetun omalta paikalta.

•

Kutsu äänestykseen välitetään koko taloon äänimerkillä. Äänestysjärjestys
valkokankaalla. Puheenjohtajan avattua äänestyksen valtuutetun on ensin
rekisteröitävä itsenä läsnäolevaksi painamalla painiketta 1 (Läsnä) ja sen jälkeen
valtuutetut voivat äänestää äänestyspainikkeilla jaa (nro 2), ei (nro 3) ja tyhjä (nro 4).

•

Painikkeiden yhteydessä oleva valo (valittu vaihtoehto jää palamaan) ilmoittaa
keskusyksikön rekisteröineen tapahtuman. Valtuutettu voi muuttaa äänestyspäätöstään
ennen äänestyksen julistamista päättyneeksi painamalla uudelleen toista painiketta.
Valtuutettujen äänestyskäyttäytyminen näkyy valkokankaalla.

•

Valtuutetun kojeen käyttöharjoitus – puheenvuorot - äänestys
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Puheenvuoroista yleisesti (VTJ 17 §)
• Valtuutetun on puheenvuorossaan pyrittävä esittämään asiansa
lyhyesti ja pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Valtuutetun
ensimmäinen puheenvuoro kustakin asiasta on enintään viiden
minuutin mittainen ja myöhemmät puheenvuorot samasta asiasta
enintään kolmen minuutin mittaisia, lukuun ottamatta
ryhmäpuheenvuoroja.
• Suositellaan, että valtuutettu käyttää vain yhden puheenvuoron
käsiteltävää asiaa kohti.
• Valtuutettu voi pyytää puheenvuoron aikana repliikki-puheenvuoron
vastauksena puheenvuoroon. Repliikin pituus on enintään yhden
minuutin pituinen. Repliikkiin voi alkuperäinen puhuja vastata
vastarepliikillä.
• Erityisissä tapauksissa puheenjohtaja voi antaa asian käsittelyn
alussa yhden puheenvuoron jokaisen valtuustoryhmän edustajalle
ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä.
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Havaintomateriaalin käyttö puheenvuoroissa
(Valt pj:n ohje 21.3.2011)

Valtuustossa on käytettävissä videotykki ja dokumenttikamera, joita voidaan käyttää
havaintomateriaalin esittämiseen. Havaintomateriaali voi sisältää tekstiä ja kuvia, ei ääntä
tai liikkuvaa kuvaa.
Havaintomateriaalin tulee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan. Havaintomateriaali ei saa
olla loukkaavaa tai muutoin sopimatonta. Kuvien tulee olla selkeitä ja tekstien luettavissa
koko valtuustosalissa. Jos havaintomateriaali ei ole ohjeiden mukaista, puheenjohtaja voi
kieltää sen esittämisen.
Puheenvuoron yhteydessä esitettävä havaintomateriaali toimitetaan puheenjohtajalle
riittävän ajoissa ennen puheenvuoron alkua, jotta esityslaite saadaan käyttöön
puheenvuoron alkaessa. Jos esityslaitetta ei ehditä saada käyttöön ennen puheenvuoron
alkua, ja puhuja haluaa silti käyttää havaintomateriaalia, hänen on pyydettävä uusi
puheenvuoro.
Havaintomateriaalia toivotaan käytettävän vain yksi sivu esitystä kohti.
Mikäli aineistoa on useita sivuja, sivun vaihtamisesta vastaa puhuja itse.
Videotykillä esitettävien havaintomateriaalit toimitetaan usb-muistitikulla.
Niiden on oltava yleisessä käytössä olevissa tiedostomuodoissa, esimerkiksi
MS Office- tai Open Office -tiedostoina tai jpg-kuvina.
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Valtuustotyöskentely –
muutosesitysten ym. tekeminen
•

•

•

•

Muutokset ja lisäykset päätösehdotukseen sekä toivomukset on laadittava
huolellisesti siten, että ne ovat sisällöltään täsmällisiä ja liittyvät käsiteltävänä olevaan
asiaan sekä kuuluvat valtuuston päätettäviin asioihin.
Jos valtuutettu haluaa varmistua, että päätösehdotus tai toivomus on kuntalain ja
valtuuston työjärjestyksen mukainen, hän voi neuvotella esityksensä muotoilusta
valtuustonsihteerin / - puheenjohtajan kanssa.
Muutosehdotukset ja toivomukset tulle toimittaa mahdollisimman ajoissa (ks. edeltä
kalvo ”Neuvottelutoimikunnan pelisäännöiksi…”) valtuustonsihteeri@espoo.fi tai, jos
muutosehdotus tehdään poikkeuksellisesti vasta kokouksessa, ennen ko. asian
käsittelyä valtuustotalon lämpiössä olevalle toimihenkilölle (sähköisesti em. meiliin tai
papereilla), jotta se ehditään kääntää toiselle kotimaiselle kielelle. Tämän jälkeen
muutokset/toiveet monistetaan ja jaetaan valtuutetuille pöydille.
Muutos-, lisäys- ja toivomusehdotus, joka on em. kuvatulla tavalla jätetty
käännettäväksi ja monistettavaksi, on luonnollisesti myös tehtävä suullisesti
puheenvuoron aikana, esim. ”Teen tähän asiaan muutosesityksen, joka on jaettu teille
nrolla X ja joka kuuluu seuraavasti: ”….”. (Vastaavasti muutos- ym. esitysten
kannatusten tulee olla yhtä selkeitä.)
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Sähköinen valtuuston kokous
keväästä 2013 alkaen
• Valtuutetuille tarjotaan tietokonetta ja verkkoyhteyttä
• Valtuuston listan julkaistaan internetissä /
”luottamushenkilöiden verkkopalvelussa”
• Muutos yms. esitykset lähetetään sähköpostilla
valtuustonsihteeri@espoo.fi (tai suoraan verkkopalveluun –
ohjeistus myöhemmin - riippuu verkkopalvelun
versionvaihdon käytettävyydestä)
• Sähköisessäkin ympäristössä muutosesitykset yms.
pyrittävä lähettämään pääsääntöisesti viikkoa ennen
valtuuston kokousta
• Muutos yms. esitys on tehtävä joka tapauksessa suullisesti
• Muutosesitykset käännetään verkkopalveluun?
• Valtuutettujen ”pulpetit” varustetaan kiinteillä tietokoneilla 19

Äänestysjärjestys
Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka ehdotusta, joka menee käsiteltävän
asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus otetaan kuitenkin äänestettäväksi, vaikka
sitä ei olisi kannatettu.
Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen,
jota laadittaessa on otettava huomioon, että:
1) ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä voittanut
asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja
näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos
äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on
asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan;
2) jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman
ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa
järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää
äänestetä; sekä
3) jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, on
sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestettävä erikseen. Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain
mukaan määräenemmistön kannatus, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen
toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen todetessaan.

20

Eriävä mielipide
• Päätöksentekoon osallistunut voi esittää eriävän mielipiteen, jos
hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan
• Eriävän mielipiteen esittänyt ei ole vastuussa päätöksestä
– toimielimen jäsenen vapautumiseksi vastuusta riittää, että on
äänestänyt päätöstä vastaan
– eriävää mielipidettä ei voi esittää, jos on äänestänyt tyhjää
• Eriävä mielipide on ilmoitettava heti, kun päätös on tehty
• Eriävä mielipide kirjataan pöytäkirjaan
• Kirjalliset perustelut otetaan pöytäkirjaan liitteeksi, jos ao.
henkilö toimittaa ne sihteerille ennen pöytäkirjan tarkastamista
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Toivomukset

Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen
valtuusto voi hyväksyä kaupunginhallitukselle
osoitettavan toivomuksen, jonka tulee liittyä
käsiteltävänä olevaan asiaan ja joka ei saa olla
ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä
muuttaa tai laajentaa sitä.
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Vaali
• = henkilövalinta
• Vaadittaessa vaali toimitetaan suljetuin lipuin ja tällöin äänestyslipun
on oltava kokoontaitettu niin, ettei sen sisältö ole näkyvissä.
Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä.
• Äänestysliput tiputetaan vaaliuurnaan nimenhuudon määräämässä
järjestyksessä.
• Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle
ehdokkaalle, vaikkei häntä olisi keskustelussa ehdotettu tai
kannatettu.
• Toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen
pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat
muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.
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Pöytäkirjan tarkastamien
• Kulloinkin 2 valtuutettua eri puolueista (edeltä
laaditun listan mukaan) valitaan pöytäkirjan
tarkastajaksi
• PTK:n tarkastajien oltava läsnä koko kokouksen
ajan valtuustosalissa
• Ptk:n tarkastajille lähetään luonnos ptk:ksi
sähköpostilla
• Kun ptk hyväksyttävissä, kaupungilta ollaan
yhteydessä ptk:n tarkastajaan allekirjoituksen
hankkimiseksi (ptk esim. toimitetaan kotiin)
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Valtuustoaloitteet
•

•

•

•

•
•

Valtuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa.
Aloitteet on annettava puheenjohtajalle kirjallisena valtuuston kokouksen
aikana.
Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 12
valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi ensi tilassa, pääsääntöisesti viimeistään
puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä.
Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 12 valtuutettua, tulee
kaupunginhallituksen antaa vastaus aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle
puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä.
Aloitteet, jotka merkitsevät uuden määrärahan ottamista talousarvioon tai
määrärahan korottamista, on valmisteltava seuraavan vuoden talousarvion
yhteydessä, mikäli ne on jätetty maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen
jätetyt tämän kaltaiset aloitteet käsitellään sitä seuraavan vuoden talousarvion
yhteydessä.
Valtuustoaloitteissa ja -kysymyksissä suositellaan keskittymään tärkeisiin,
keskeisiin ja suuriin kysymyksiin.
Allekirjoitusten yhteyteen nimenselvennökset
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KH:lle osoitettava kysymys
•

•

•

•

•

Vähintään 12 valtuutettua voi tehdä kaupunginhallitukselle kysymyksen
kaupungin hallintoa koskevasta asiasta. Kysymys on annettava kirjallisena
kaupungin konserniesikuntaan. (Kysymyksen voi jättää myös valtuustonsihteerille
kokouksen aikana)
Kaupunginhallituksen on annettava vastauksensa kysymykseen viimeistään siinä
kokouksessa, joka viiden viikon kuluttua kysymyksen kaupungin
konserniesikuntaan antamisesta ensiksi pidetään, tai ilmoitettava syy, minkä
vuoksi vastausta ei ole voitu antaa. Kysymys ja siihen annettu vastaus tai ilmoitus
vastauksen antamatta jättämisen syystä on otettava valtuuston kokouksen
esityslistalle.
Kysymykseen annettu vastaus tai sanottu ilmoitus on merkittävä tiedoksi, minkä
lisäksi valtuusto asiaa käsitellessään voi hyväksyä toivomuksia, joihin asia antaa
aihetta. Jos kysymystä käsiteltäessä tehdään ehdotus valiokunnan asettamiseksi
tutkimaan kysymyksessä kosketeltua asiaa, valtuusto päättää tästä.
Yksikin valtuutettu voi tehdä kaupungin hallintoa tai toimintoja koskevan
kysymyksen, johon kaupunginjohtajan tai toimialojen johtajien tulee vastata
kirjallisesti suoraan kysymyksen esittäjälle viimeistään kolmen viikon kuluessa tai
ilmoitettava syy, miksi vastausta ei vielä ole voitu antaa. Kysymys on annettava
kirjallisena kaupungin konserniesikuntaan.
Allekirjoitusten yhteyteen nimenselvennökset
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Valtuuston koollekutsumisvaade
Kuntalaki 54 §
Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen
tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä
pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.
VTJ 6.1 §
Kaupunginhallituksen on valmisteltava kuntalain 54 §:n 2 momentin perusteella koolle kutsuttavalle
valtuustolle asia viimeistään seitsemän viikon kuluttua esityksen tekemisestä pidettävään valtuuston
kokoukseen. Mikäli seitsemän viikon kuluessa esityksen tekemisestä ei pidetä valtuuston kokousta,
valtuusto kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen seitsemän viikon kuluessa.
Huom! Tällöinkin valtuuston päätösvallan rajat määräytyvät kuntalain ja hyväksyttyjen johtosääntöjen
perusteella, eli valtuusto ei voi tehdä päätöksiä sellaisissa asioissa, jotka eivät kuulu sen
toimivaltaan! (Valtuusto kylläkin voi esittää toiveita kaupunginhallitukselle ja sitä kautta alemmille
viranomaisille)
” Hallinnossa on pääsääntönä, että ylempi viranomainen ei voi ilman nimenomaista siihen oikeuttavaa säännöstä
puuttua alemman viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan. Tätä voidaan luonnehtia toimivaltarajojen
jäykkyydeksi. Esimerkiksi valtuusto ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka kuuluu kunnanhallituksen ratkaistaviin.”
Merkittävin säännös, jolla toimivallan jäykkyydestä on poikettu, on [kuntalain] 51 §:n mukainen otto-oikeus” (Harjula,
Heikki – Prättälä, Kari, Kuntalaki- tausta- ja tulkinnat, H:ki 2007, s 188)
Allekirjoitusten yhteyteen nimenselvennökset
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Esteellisyys
1) VALTUUTETTU
• valtuutettu on esteellinen asiassa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä tai
hänen läheistään (Hallintolaki 28 §)
2) MUU LUOTTAMUSHENKILÖ, KUNNAN HENKILÖSTÖ
• osallisuus- ja intressijäävi
• edustusjäävi
• palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi
• yhteisöjäävi
• yleislausekejäävi
→ Henkilön on itse tuotava esiin mahdollinen esteellisyytensä (Pj + sihteeri),
poistuttava kokoushuoneesta koko asian käsittelyn ajaksi (esteellinen tosin saa
poistua myös yleisölehterille). Jos esteellisyydestä on erimielisyyttä, asiasta
tarvittaessa äänestetään. Henkilö, jonka esteellisyydestä on kyse, ei saa itse ottaa
osaa esteellisyysasian käsittelyyn.
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Hallintolain 28.2-3 §:ssä tarkoitetut
läheiset
isovanhemmat

vanhemmat

puoliso setä/täti/eno

setä/täti/eno puoliso

viranhaltija/
luottamushenkilö
lapsi

sisarus

entinen
puoliso puoliso

lapsi
- ei puolisoa

erityisen
läheinen
henkilö

n

n

lapsenlapsi

puolisolla tarkoitetaan myös avioliittomaisissa olosuhteissa ja
rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä
läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista

1. ryhmä
- myös ao. henkilön puoliso
2. ryhmä
3. ryhmä
- myös ao. henkilön puoliso
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Julkisuus ja salassapito
• Kunnan toimintaa koskee laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta 621/1999
• Julkisuus pääsääntö, salassapito poikkeus
• Koskee asiakirjojen ohella esim. atk-tiedostoja, vaitiolovelvollisuus
koskee myös suullisia tietoja
• Julkiseksitulohetki…. (L:n 6 ja 7§:t) / vo:n harkinta, esim.
kokousten esityslistat
• Lain 24 §:ssä 32-kohtainen salassa pidettävien lista
(esim. terveys- ja sosiaalihuollon tiedot)
• Vaitiolovelvollisuus salassa pidettävistä tiedoista
• Valtuuston kokous on pääsääntöisesti julkinen, paitsi jos siinä
käsitellään asiaa tai asiakirjaa joka on salassa pidettävä (tai jos
valtuusto muutoin painavan syyn vuoksi toisin päättää)
• Jos valtuustossa jaetaan salaisen asiakirjan jäljennös, huolehdi
sen palauttamisesta kokousjärjestelijöille!
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Valtuutetun tiedonsaantioikeus
• Kuntalaki 43 §: Tietojensaantioikeus. Luottamushenkilöllä on
oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen
asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
• Valtuutetulla on kuitenkin oikeus niihin salassa pidettäviinkin
tietoihin, joita tarvitaan päätöksenteon perusteeksi valtuuston
käsiteltävänä olevassa asiassa.
KHO 30.4.2007 T 1151: Ns. ”psykotestit” työhönoton yhteydessä
ovat salassa pidettäviä julkisuuslain nojalla. Kaupunginjohtajan
vaalin yhteydessä testitiedot on annettava valtuutetuille, koska he
tarvitsevat niitä päätöksenteon pohjaksi.
• Salassa pidettäviä tietoja ei paljastaa ulkopuoliselle (kriminalisoitu)
• Tietojensaantioikeutta ei saa käyttää väärin (muihin tarkoituksiin
kuin päätöksentekoon)
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Kyselytilaisuus ja seminaarit
Valtuuston puheenjohtaja voi kutsua koolle valtuuston
kyselytilaisuuteen, jossa valtuutetuilla on tilaisuus esittää
kaupunginjohtajalle tai toimialojen johtajille vastattavaksi valtuuston
käsiteltävään asiaan liittyviä kyselyitä. Kysely, joka on tehtävä
kirjallisesti, ei saa sisältää perusteluja eikä arvostelevaa lausuntoa.
Kutsussa on ilmoitettava kyselytilaisuudessa esillä olevat asiat ja se,
milloin kyselyt on viimeistään jätettävä kaupungin keskushallinnon
kirjaamoon.
Kyselytilaisuuden pituudesta, julkisuudesta ja muista menettelytavoista
päättää valtuuston puheenjohtaja.
Valtuuston puheenjohtaja on kutsunut koolle myös
valtuustoseminaareja (Keväällä 2013 on tarkoitus pitää seminaarit 31.1.
– 1.2. ja 13.5.)
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Käytännön asioita
Ruokailu ja iltapala
Valtuuston kokouksen osanottajille tarjotaan ateria klo 16.30–17.30 ja iltapala noin klo
19.30–20.00.
Kopiointimahdollisuus
Valtuustotalon eteisaulassa oleva valokopiokone on tarkoitettu valtuustoryhmien ja
kaupunginhallituksen jäsenten käyttöön.
Langaton verkko
Valtuustotalossa on langaton vierailijaverkko, jonka käyttäjätunnus ja salasana ovat
Kt: kokous
Ss: langaton
Valtuuston kokoukset internetissä
Valtuuston kokoukset lähetetään suorina lähetyksinä internetissä lisäksi kokoustaltioinnit
löytyvät samalta internetsivulta http://www.espoo.fi/fiFI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Valtuusto/Kokoukset_internetlahetyksina
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Valtuustotalon käyttämisestä
Valtuuston käyttö
Valtuustotalo on tarkoitettu ensisijaisesti valtuuston ja kaupunginhallituksen työskentelytiloiksi.
Valtuuston ja kaupunginhallituksen kokoustilat varataan turvallisuusvalvojilta, puh. 09 8162 2000.
Tilojen varaaminen
Valtuustotalon tilojen varaamisesta valtuustoryhmien mahdollisiin muihin tilaisuuksiin kuin
ryhmäkokouksiin tulee ottaa yhteyttä turvallisuusvalvojaan, puh. 09 8162 2000. Tilat ovat
ensisijaisesti käytettävissä ma–to 8.00–20.00 ja pe 8.00–16.00. Mikäli tilaisuuteen on tulossa yli
kymmenen valtuustoryhmien ulkopuolista vierasta, on asiasta ilmoitettava varausta tehdessä.
Valtuustoryhmien huoneet
Valtuustotalossa on valtuustoryhmien pysyvässä käytössä olevat ryhmäkokoushuoneet.
Valtuustoryhmien huoneita käytetään myös kaupungin muihin tarkoituksiin silloin, kun ao.
valtuustoryhmä ei niitä tarvitse. Tämän vuoksi valtuustoryhmän tulee huolehtia siitä, että ryhmän
käyttämä kokousmateriaali tms. sijoitetaan kokouksen päätyttyä ryhmähuoneisiin sijoitettuihin
kaappeihin.
On toivottavaa, että ryhmähuoneissa pidettävät kokoukset päättyisivät ma–to klo 20.00 ja pe klo
16.00 mennessä.
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Palkkioista
Kokouspalkkiot ja ansionmenetyksen korvaaminen
Valtuutetuille maksetaan kokouspalkkiota, ansionmenetyksen ja matkakustannusten
korvausta ym. Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön
mukaisesti. Palkkioiden maksuun ja ansionmenetyksiin liittyvissä kysymyksissä
valtuutetut voivat ottaa yhteyttä talouspalveluihin, Merja Wikström puh. 09)8162 6269.
Valtuuston jäsenen kokouspalkkio 245 € / kokous / valtuuston seminaari
Valtuuston kyselytilaisuudesta maksetaan palkkio samoin perustein kuin toimikunnan
puheenjohtajalle ja jäsenelle.
Toimielimen jäsenelle maksetaan kokouspalkkio edellyttäen, että jäsen on ollut kokouksessa
vähintään 2/3 toimielimen kokousajasta tai vähintään 2 tuntia, ellei poissaolo perustu
siihen, että jäsen on ollut esteellinen ottamaan osaa asian käsittelyyn. Esteellisyys ja sen
peruste on merkittävä pöytäkirjaan. Tämä määräys ei kuitenkaan koske varajäsentä, joka
kutsutaan kokoukseen varsinaisen jäsenen sijaan.
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Kuntalain mukainen
muutoksenhakujärjestelmä
Korkein hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus
Kunnallisvalitus
Valtuusto

Kunnallisvalitus
Hallitus
Lautakunnat

Oikaisuvaatimus
Toimielimen oma
päätös (hallitus, lautakunnat)

Toimielimen alaisen viranomaisen
päätös (hallitus, lautakunnat)
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Oikaisuvaatimusmenettely
Ensivaiheen muutoksenhakukeino kunnan sisällä
• ulkopuolella vain
valtuuston päätökset
• hallintomenettelyä

• Kaupunginhallituksen ja
lautakunnan päätöksistä
itselleen
• Alaisten päätöksistä ao.
toimielimelle
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä
päätökseen tyytymätön kunnan
jäsen ja asianosainen

Varsinaisen muutoksenhaun eli kunnallisvalituksen
Sekä tarkoituksenmukaisuuspakollinen esivaihe
että laillisuusperiaate
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Kunnallisvalitusmenettely
• Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
• OV:n johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se joka on tehnyt OV:n tai jos päätös on OV:n
johdosta muuttunut myös asianosainen / kunnan jäsen
• Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa;
3) päätös on muuten lainvastainen.
Huom!
• Ei siis sillä perusteella, että päätös ”epätarkoituksenmukainen”, vrt.
oikaisuvaatimus
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Otto-oikeus / kuntalaki 51 §
•Valtuustolla ei ”otto-oikeutta” !
• otto-oikeuden käyttämisellä alemman toimielimen tai viranhaltijan
päätös siirtyy kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi
• ottamisesta päättää kaupunginhallitus, lautakunta, pj:t,
kaupunginjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija
• otto-oikeutta käytettävä oikaisuvaatimusajan kuluessa
• päätös voidaan pysyttää, kumota, poistaa tai palauttaa
• otto-oikeuden rajoitukset:
- lain tai asetuksen mukaiset lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevat asiat
- yksilöön kohdistuvat opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen
asiat
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Yhteystietoja
• Esteilmoitukset ja muutos- yms. esitykset
valtuustonsihteeri@espoo.fi
• Esteilmoitukset puhelimitse 09 8162 2441 (Inger
Strömberg) tai 09 8162 2218 (Paula Kyrönlahti)

• Valtuuston sihteeri: Jouni Majuri 09 8162 2389
jouni.majuri@espoo.fi
• Kokouspalkkioasiat 09 8162 6269 Merja Wikström
• Valtuustotalo 09 8162 2000
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Kiitos mielenkiinnosta ja sujuvaa yhteistyötä
odottaen!

©

Jouni Majuri
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