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Kvalt 6 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

 

Päätös 

 

Selostus 

 

Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu 9.5.2018 ja toimitettu sa-

mana päivänä valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja 

laitettu kunnan verkkosivulle www.enontekio.fi kohtaan kunnan ilmoitukset. 

 

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (12 valtuutettua). 

 

Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jä-

senmäärältään päätösvaltainen. 
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Kvalt 7 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti teh-

tävät muutokset 

 

Päätös 

 

 

Selostus 

 

Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan 

23.5.2018 klo 14 mennessä.  

 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnan verkkosivulla 

www.enontekio.fi. 

 

Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitä-

jän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. 

 

Hallintosäännön 110 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine vali-

tusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verk-

kosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.  

 

Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekir-

joittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee 

suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä.  

 

Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu 

kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekir-

joittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. 

 

Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, 

tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät 

ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osal-

listua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 

 

Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä 

käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole 

valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi 

voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian kä-

sittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. 

 

Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuus-

ton kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta 

joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemi-

sestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. 

Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään 

valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa 

”Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet”. 
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Kvalt 8 § Luottamushenkilön oikeudet, velvollisuudet ja vastuut 

 

Päätös 

Kunnanhallitus 7.5.2018 § 110 

Päätös 

Kunnanhallitus keskusteli luottamishenkilöiden oikeuksista, velvollisuuksista 

ja vastuista. 

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi perehdyttämisen luottamushenkilön oi-

keuksista, velvollisuuksista ja vastuista.  

Kunnanhallitus päätti, että pykälä jaetaan kunnan kaikille luottamushenki-

löille. 

Kunnanhallitus päätti toimittaa kunnanvaltuustolle tiedoksi perehdyttämisen 

luottamushenkilön oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. 

Käsittely 

Keskustelussa tuli esille, että voitaisiinko luottamushenkilöt velvoittaa 

vaitiolositoumukseen kuten työelämässä yleisesti.  

Päätösehdotus (kunnanjohtaja) 

Kunnanhallitus keskustelee luottamishenkilöiden oikeuksista, velvollisuuksis-

ta ja vastuista. 

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi perehdyttämisen luottamushenkilön 

oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista.  

Kunnanhallitus päättää, että pykälä jaetaan kunnan kaikille luottamushenki-

löille. 

Kunnanhallitus päättää toimittaa kunnanvaltuustolle tiedoksi perehdyttämisen 

luottamushenkilön oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. 

Selostus 

 

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, toimielinten jäsenet, kunnan 

kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet ja muut kunnan luottamustoimiin 

valitut henkilöt. Luottamushenkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista on 

säädetty kuntalaissa. 

Toiminnan lain- ja sääntöjenmukaisuus. Luottamushenkilöiden tulee noudattaa 

lakeja ja kunnan omia sääntöjä ja ohjeita. 

Päätösvalta. Päätösvalta on luottamushenkilöillä kollektiivista, ja sitä ra-

joittaa toimielimen lakiin, hallintosääntöön tai päätökseen perustuva toimi-

valta. 

Vastuu päätöksistä. Luottamushenkilöt kantavat vastuun päätösten syntymises-

tä, oikeellisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. 
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Tietojensaantioikeus. Kuntalain 83 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus 

saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisi-

na, mutta jotka eivät ole vielä julkisuuslain mukaan julkisia. Poikkeuksen 

muodostavat salassa pidettävät tiedot. Em. säännöksellä varmistetaan luotta-

mushenkilön oikeus saada toimensa hoitamisessa tarpeelliset tiedot. Lähtökoh-

tana on, että valtuutettu itse arvioi tiedontarpeensa. Luottamushenkilö ei 

saa käyttää tietojensaantioikeuttaan väärin. Rikoslaissa säädetään rangaistus 

salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta. 

Kokouksiin osallistuminen. Luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työs-

tään toimielimen kokousta varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan kanssa. 

Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta 

asiasta. Henkilön on ilmoitettava kokousajankohdat ja luottamustehtävät työn-

antajalle. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus 1.6.2017 alkaen saada 

vapaata työstään luottamustoimen ajaksi. Osa-aikaisen luottamustoimen hoita-

miseen tarvittavasta vapaasta on sovittava työnantajan kanssa. 

Puheenvuorot. Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta jär-

jestyksestä kokouksessa. Puheenjohtajan on annettava puheenvuorot pyydetyssä 

järjestyksessä. Puhujan on pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. 

Suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus ja salassa pidettävät 

tiedot. Toimielinten kokoukset valtuustoa lukuun ottamatta ovat lähtökohtai-

sesti suljettuja. Suljetun kokouksen keskustelut ovat luottamuksellisia. Hy-

vän hallintokäytännön mukaista ei ole paljastaa ulkopuolisille suljetun koko-

uksen keskusteluja. Myöskään kokouksen salassa pidettäviä tietoja ei saa pal-

jastaa ulkopuolisille. 

Palkkiot. Luottamushenkilölle maksetaan Enontekiön kunnan luottamushenkilöi-

den palkkiosäännön mukaisesti mm. kokouspalkkio, matkakorvaus, päiväraha, 

korvaus ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi 

aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidosta tai vastaavasta syystä.  

Virkavelvollisuus. Luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla ja häneen 

sovelletaan rikoslain virkarikoksia koskevia säännöksiä. Toimielimen jäsenen 

ollessa estynyt tai esteellinen luottamustointa hoitaa varajäsen.  

Virka- ja vahingonkorvausvastuu. Luottamishenkilöt hoitavat tehtäviään lain 

nojalla ja heidän on noudatettava lakia kaikessa toiminnassaan. Luottamushen-

kilö on toimessaan rikosoikeudellisessa virkavastuussa. Luottamushenkilö voi 

olla vahingonkorvausvastuussa virheellisen menettelyn kunnalle tai ulkopuoli-

selle aiheuttamasta vahingosta. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mie-

lipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. 

Eroaminen, erottaminen. Luottamushenkilö ei yleensä ole erotettavissa kesken 

toimikauden. Poikkeuksena on koko toimielimen erottaminen epäluottamuksen 

perusteella. Yksittäinen luottamushenkilö voidaan erottaa vain rikoksen pe-

rusteella. Luottamushenkilö voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. 

Henkilö voi myös menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimikautensa. Luotta-

mushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeen-
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kin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

uusi henkilö.  

Käyttäytyminen. Kuntalain 69 §:n mukaan ”Luottamushenkilön tulee edistää kun-

nan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti teh-

tävän edellyttämällä tavalla.”  

Arvokas käytös tarkoittaa yhteistyökyvykkyyttä, halua toimia oikein ja edis-

tää hyvää hallintoa. Luottamushenkilöiltä edellytetään, että he kohtelevat 

kuntalaisia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sekä asiat käsitellään asi-

allisesti ja asian vaatimalla vakavuudella. Luottamushenkilön käytös ei saa 

olla yleisesti hyväksyttyjen käytösnormien vastaista. Tarkoituksena on vah-

vistaa kuntalaisten luottamusta kunnallishallintoon.  

Luottamushenkilöt Enontekiöllä ovat valtuuston ja hallituksen päätöksillä 

sitoutuneet kunnan omaan huoneentauluun. 

Sidonnaisuusilmoitus. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee luotta-

mushenkilöistä kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslain tehtäviä hoi-

tavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajistoa, por-

mestaria ja apulaispormestaria. 

Hyvä hallinto. Luottamushenkilöiden tulee ottaa huomioon toiminnassaan myös 

hyvän hallinnon perusteet. Hyvästä hallinnosta säädetään hallintolain 2., 

Enontekiön kunnassa on otettu tavoitteeksi hyvä hallinto. Hyvässä hallinnossa 

on huomioitava mm. asioiden riittävän hyvä valmistelu ja yhdenvertaisuuslaki. 

Luottamushenkilöiden tulee päätöksiä tehdessä ja tehtäviä hoitaessaan toimia 

yleisen edun mukaisesti, eikä toiminnassa saa esimerkiksi edistää omaa etua 

tai yksittäisten henkilöiden tai ryhmien etuja tavoitteena suora tai välilli-

nen henkilökohtainen hyöty. Muun muassa tämän takia laissa on säädetty es-

teellisyydestä. 

Esittelijän ja luottamushenkilön vastuu on yhteinen. Esittelijä ei vapaudu 

päätöksen tuottamasta oikeudellisesta vastuusta pelkästään sillä, että hänen 

päätösehdotuksensa on ollut toinen kuin toimielimen tekemä päätös. Esittelijä 

vastaa aina päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 

Esittelijä on aina vastuussa siitä, että hän on antanut toimielimelle riittä-

västi oikeaa tietoa ja että hänen esityksensä on lakien mukainen. Joissakin 

tilanteissa saattaa olla tarpeen poiketa tavanomaisesta esittelyjärjestykses-

tä. Tämän varalta hallintosäännössä voidaan antaa toimielimelle oikeus käsi-

tellä asia viranhaltijan esittelyn sijasta puheenjohtajan selostuksen pohjal-

ta. 

Enontekiön kunnan hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin voi erityisestä 

syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta 

ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjoh-

tajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. 
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Esteellisyys. Valtuutetun esteellisyydestä valtuustossa säädetään kuntalaissa 

ja muun luottamushenkilön esteellisyydestä hallintolaissa. Luottamushenkilö 

on siis ”herkemmin” esteellinen esimerkiksi hallituksessa ja lautakunnassa 

kuin valtuustossa. 

Luottamushenkilön tulee olla objektiivinen ja päätöksenteon päämääränä tulee 

olla oikea ratkaisua ja lakien oikea soveltaminen. Hallinnon tavoitteisiin 

kuulumattomat tai päätöksenteolle vieraat perusteet eivät saa vaikuttaa asian 

käsittelyyn. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi oman hyödyn tavoitte-

lu, ystävien suosiminen, taloudellisten etujen tavoittelu. 

Esteellisyyden ratkaiseminen. Kokoustilanteessakin henkilö voi itse ilmoittaa 

esteellisyydestään ja vetäytyä asian käsittelystä. Toimielimen päätökseksi 

riittää tällöin toteamus henkilön esteellisyydestä ja hänen oma-aloitteisesta 

vetäytymisestä asian käsittelystä.  

Jos esteellinen henkilö ei oma-aloitteisesti vetäydy asian käsittelystä, pu-

heenjohtajan tulee saattaa asia toimielimen ratkaistavaksi. Henkilö ei itse 

saa osallistua esteellisyytensä käsittelyyn. Hän voi kuitenkin olla läsnä 

kokouksessa kun hänen esteellisyydestään päätetään. 

Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti 

asianomaiselle henkilölle itselleen. Epävarmassa tapauksessa esteellisen hen-

kilön on parempi olla ottamatta osaa asian käsittelyyn. 

Kuntalaissa korostetaan henkilön omaa vastuuta esteellisyytensä ilmoittami-

sessa ja puolueettoman käsittelyn varmistamisessa. Jos henkilö tietää olevan-

sa esteellinen tai on epävarma omasta esteellisyydestään, hänen on itse il-

moitettava asiasta. 

Poliittinen vastuu. Luottamushenkilöillä on lisäksi poliittinen vastuu, joka 

toteutuu valtuutetuilla kuntavaaleissa ja muilla luottamushenkilöillä sen 

mukaan nauttivatko he valtuuston luottamusta. Jos kunnan toimielimen jäsen 

tai jäsenet menettävät valtuuston luottamuksen, valtuusto voi erottaa toimie-

limen jäsenet. 

Yhteistyöhön sitoutuminen. Luottamushenkilöt tarvitsevat viranhaltijoiden 

ammatillista tuntemusta suoriutuakseen tehtävässään mahdollisimman hyvin. 

Kunnat kehittyvät ja ovat muutoksessa. Tällöin on varmistettava, että viran-

haltijat saavat tehtävissään luottamushenkilöjohdon tuen. Kuntien hallinnois-

sa on liikaa esimerkkejä siitä miten käy, kun luottamus on menetetty puolin 

ja toisin.  

Enontekiön kunnan kunnanjohtajan kanssa tehdyssä sopimuksessa on sovittu, 

että ”Kunnanjohtaja ja luottamushenkilöt sitoutuvat hyvän kuntajohtamisen 

edellyttämään jatkuvaan vuorovaikutukseen, toisia arvostavaan ja myönteiseen 

sekä kannustavaan toimintakulttuuriin, jossa vaikeatkin asiat pystytään rat-

kaisemaan yhteistyöllä.” 

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto, 

erityisesti niiden puheenjohtajat, tukevat kunnanjohtajaa hänen työssään seu-

raavasti: 
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- kunnanjohtajan asema henkilöstöorganisaation johtajana on vahva, 

- kunnalle ja kunnanjohtajalle asetetut tavoitteet ovat selkeät ja realisti-

set ja 

- yhteistyö kunnanjohtajan kanssa on avointa ja hyvähenkistä sekä palaute 

ennakoivasti rakentavaa. 
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Kvalt 9 § Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 


