
1 (10) 

 

 SYSMÄN KUNTA 
 Tilapäinen valiokunta  PÖYTÄKIRJA 1/2020 
   19.10.2020 
 

 

SYSMÄN KUNNANVIRASTO  Puh. (03) 84310   
Valittulantie 5     Fax. (03) 7172 831 
19700 SYSMÄ  kirjaamo@sysma.fi 

 
AIKA 19.10.2020 klo 17:00 – 18:15 
 
PAIKKA Teatteritalo 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
3  Valiokunnan järjestäytyminen 
4  Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja tiedottaminen 
5  Valiokunnan toimeksianto 
6  Kuulemismenettely 
7  Valiokunnan seuraava kokous 
8  Muut asiat 
 
 
OSALLISTUJAT 
 

Koskinen Veli-Pekka  puheenjohtaja  
Elomaa Jukka  varapuheenjohtaja  
Aromaa Timo  jäsen  
Streng Virpi jäsen  
Kotolahti Veikko varajäsen (Lehtosalo-Lönnberg)  
Simola Merja sihteeri  

 
POISSA Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa, jäsen 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
  Veli-Pekka Koskinen Merja Simola 
 
KÄSITELLYT ASIAT 1 - 8 § 
 
PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään. 
TARKASTUS 
 
  Timo Aromaa Virpi Streng 
 
PÖYTÄKIRJA  Osoitteessa www.sysma.fi (KuntaL 140 §) 
YLEISESTI  23.10.2020 alkaen 
NÄHTÄVÄNÄ 
  Suunnittelupäällikkö Merja Simola 
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1. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Sysmän kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle 
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin 
puheenjohtaja määrää kokousajan.  
 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on 
lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää 
selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset päätöksiksi, lähetetään 
kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 
 
Tämä kokouskutsu on lähetetty 14.10.2020. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan tilapäisen valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Puheenjohtajan ehdotus 
 

Tilapäinen valiokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 

Sysmän kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja 
ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä 
tavalla. 
 

Puheenjohtajan ehdotus 
 

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään torstaina 22.10.2020. 
 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittava 
pöytäkirja. 
 

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Veikko Kotolahden ehdottamana 
Timo Aaromaa ja Virpi Streng. 

 



4 (10) 

 

 SYSMÄN KUNTA 
 Tilapäinen valiokunta  PÖYTÄKIRJA 1/2020 
   19.10.2020 
 

 

SYSMÄN KUNNANVIRASTO  Puh. (03) 84310   
Valittulantie 5     Fax. (03) 7172 831 
19700 SYSMÄ  kirjaamo@sysma.fi 

3. VALIOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 valinnut tilapäiseen 
valiokuntaan jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.  
 
Koskinen Veli-Pekka  puheenjohtaja Hiltunen Arja varajäsen 
Elomaa Jukka  varapuheenjohtaja Eila Mäkinen varajäsen 
Virpi Streng  jäsen Tommola Mia varajäsen 
Aromaa Timo jäsen Nieminen Joel varajäsen 
Lehtosalo-Lönnberg 
Eevakaisa 

jäsen Kotolahti Veikko 
 
 

varajäsen 

Kohdassa 4 valtuusto päätti, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan 
soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään 
puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen 
sihteerin. 
 

Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Todetaan valiokunnan kokoonpano ja puheenjohtajat.  
 
 Valitaan valiokunnalle sihteeri. 
 
Päätös Todettiin valiokunnan kokoonpano ja puheenjohtajat.  
 

Puheenjohtajan ehdottamana tilapäiselle valiokunnalle valittiin yksimielisesti 
sihteeriksi Merja Simola. 
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4. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN JA TIEDOTTAMINEN 
 

Tilapäinen valiokunta on julkisuuslain 4.1 §:n 4 kohdassa tarkoitettu kunnallinen 
viranomainen, ja sen laatimiin ja vastaanottamiin asiakirjoihin sovelletaan 
julkisuuslakia. Valiokunnan pöytäkirjat ovat julkisia allekirjoittamisen jälkeen, 
lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja. 
 
Sysmän kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen ja valiokunnan 
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen 
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin 
kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. 
 

Puheenjohtajan ehdotus 
 

Pöytäkirja pidetään nähtävänä julkisilta osin kuntalain 140 §:n mukaisesti 
pöytäkirjan valmistumista seuraavana arkipäivänä. 
 
Valiokunnan työn tiedottamisesta vastaa puheenjohtaja. 
 

Päätös Tilapäinen valiokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.  
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5. VALIOKUNNAN TOIMEKSIANTO 
 

Vt. rehtori on 18.3.2020 jättänyt hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajasta 
ilmoituksen työssä koetusta häirinnästä. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan 
toimintavelvoite kohdistuu niihin henkilöihin ja tahoihin, joihin kunnalla on 
määräysvalta ja vaikuttamismahdollisuus. Kun kyseessä on luottamushenkilö, on 
kunnalla työnantajan työturvallisuuslakiin sekä yhdenvertaisuuslakiin ja tasa-
arvolakiin perustuva velvollisuus puuttua epäasialliseen käytökseen kunnan 
työntekijää kohtaan. 
 
Kunnanhallitus päätti perustaa työryhmän käsittelemään tehtyä ilmoitusta.  
Työryhmän näkemys oli, että hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajan käytös 
täyttää työturvallisuuslain häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit ja on 
syytä epäillä nauttiiko valtuutettu, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja 
valtuuston luottamusta. 
 
Työryhmä esitti kunnanhallitukselle työryhmän valmisteluun perustuen tulleen 
näytetyksi, että valtuutettu, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja ei nauti 
luottamusta ja esittää valtuustolle asiaa ratkaistavaksi äänestämällä 
luottamuksesta ja päättämällä mahdollisesti hyvinvointivaliokunnan 
puheenjohtajiston erottamisesta kesken toimikauden. 

 
Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti asettaa 
keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan 
valmistelemaan hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajiston erottamista koskevaa 
asiaa. 
 
Kuntalain 34 § 2. momentissa säädetään luottamushenkilöiden erottamisesta 
kesken toimikauden seuraavasti: 
 
Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti 
valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa 
kokonaisuudessaan. 
 
Erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan, minkä vuoksi laissa ei ole 
säädetty erottamisperusteita. Tarkoitussidonnaisuuden periaate rajoittaa kuitenkin 
valtuuston harkintavaltaa, eikä erottaminen saa perustua mielivaltaan. Kuntalakia 
säädettäessä hallintovaliokunta on katsonut, että erottamispäätöksessä tulee 
mainita mihin luottamuspula on perustunut. Toimeksiantoon sisältyy siten 
luottamuspulan perusteen selvittäminen. 

 
Puheenjohtajan ehdotus 
 

Valiokunta tutustuu työryhmän työskentelyssä syntyneeseen aineistoon. 
Aineistosta laaditaan muistio kuulemisen pohjaksi. 
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Päätös Tilapäinen valiokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
  

Valiokunta tutustui aineistoon ja laadittiin muistio asian tähänastisista 
käsittelyvaiheista. 
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6. KUULEMISMENETTELY 
 

Erottamista valmisteltaessa asianomaisia luottamushenkilöitä on kuultava 
hallintolain 34 §:n mukaisesti ja varattava heille tilaisuus antaa selityksensä 
luottamuksen menetyksestä ja erottamisvaatimuksesta.  
 
Valiokunnan on hankittava myös kunnanhallituksen lausunto ennen asian 
viemistä valtuuston käsiteltäväksi. 
 

Puheenjohtajan ehdotus 
 

Valiokunta päättää varata valtuutettu, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja 
Jaakko Palvailalle mahdollisuuden tulla kirjallisesti kuuluksi asiassa. 
 
Valiokunta keskustelee ja päättää mahdollisista muista kuulemisista. 

 
Päätös Tilapäinen valiokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 

Päätös mahdollisista muista kuulemisista tehdään valiokunnan seuraavassa 
kokouksessa. 

 
Seuraavaa kokousta varten laaditaan luonnos kuulemisissa käytettävistä 
kysymyksistä. Jäsenet lähettävät sihteerille ehdotukset kysymyksiksi 29.10.2020 
klo 15 mennessä. Sihteeri laatii ehdotuksista yhteenvedon luonnokseksi.  
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7. VALIOKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 
 
Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Valiokunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista. 
 
Päätös Valiokunta päätti yksimielisesti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 

4.11.2020 klo 17. 
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8 MUUT ASIAT 
 
 Muita asioita ei ollut. 
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VALITUSOSOITUS    

 

Tilapäinen valiokunta 19.10.2020 

 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT    

Kieltojen 

perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
 
Pykälät: 1 - 8 
 
 
 
 

  
 

 

 


