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6. 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 21.1.2021. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan tilapäisen valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Puheenjohtajan ehdotus 
 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös  
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7. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 

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

Puheenjohtajan ehdotus 
 

Pöytäkirja tarkastetaan 28.1.2021 mennessä. 
 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittava 
pöytäkirja. 
 

Päätös  
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8. KUULEMISMENETTELY 
 
29.10.2020 § 6 
 

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 asianosaisille, valtuuston puheenjohtaja Mika 
Järviselle, sekä varapuheenjohtajille Heta Salolle ja Veikko Kotolahdelle 
mahdollisuuden tulla kirjallisesti kuulluiksi asiassa.  
 
Valiokunta keskustelee ja päättää mahdollisista muista kuulemisista. 

 
Päätös Tilapäinen valiokunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
 

Lisäksi tilapäinen valiokunta päätti kuulla talousjohtaja Eija Oksasta häntä 
koskevissa asioissa.  
 
Ryhmän jäsenet esittävät haluamiaan kysymyksiä ja toimittavat ne sihteerille 
torstaihin 5.11. klo 15 mennessä. Seuraavassa kokouksessa kootaan kysymykset 
ja pyritään lähettämään kuulemiskirjeet. 
 

10.11.2020 § 11 
 
Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Valiokunta tutustuu jäsenten lähettämiin kysymyksiin. 
 

Valiokunta päättää kuulemisissa käytettävistä kysymyksistä ja laatii 
kuulemiskutsun sekä aikataulun. 
 

Päätös Valiokunta tutustui jäsenten lähettämiin kysymyksiin. 
 

Valiokunta päätti kuulemisissa käytettävistä kysymyksistä ja laati kuulemiskutsun 
sekä aikataulun. Valiokunta päätti lähettää kutsut asianosaisille 11.11.2020. 
 

8.12.2020 § 16 
 

Kuulemiskutsut lähettiin 11.11.2020 päätöksen mukaisesti. Veikko Kotolahti, Eija 
Oksanen ja Heta Salo ovat toimittaneet kirjallisen selityksensä. Samalla he ovat 
ilmoittaneet, etteivät saavu suulliseen kuulemiseen. 
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Asianaja Esa Puranen pyytää Mika Järvisen asiamiehenä, että Järviselle 
esitettyihin kysymyksiin vastaamisen määräaikaa pidennettäisiin siihen saakka, 
kunnes hallinto-oikeus on ottanut kantaa hallinto-oikeudelle jätetyssä valituksessa 
pyydettyyn täytäntöönpanokieltoon. 
 

Puheenjohtajan ehdotus 
 

1. Tilapäinen valiokunta käy läpi saamansa selitykset. Valiokunta aloittaa 
erillisenä asiakirjana koonnin selityksissä esille tulleista valiokunnan tehtävän 
kannalta merkityksellisistä asioista. Tämä asiakirja on salainen ja muokkautuu 
jatkokäsittelyn myötä. Asiakirja toimii pohjana arvioitaessa ja muotoiltaessa 
lopullista johtopäätöstä valtuuston puheenjohtajiston luottamuksesta. 

2. Tilapäinen valiokunta keskustelee ja päättää määräajan pidentämisestä 
Järviselle esitettyihin kysymyksiin vastaamiseen. 

3. Valiokunta päättää mahdollisista lisäkuulemisista ja lisäselitysten pyytämisistä. 
 
Päätös Jäsen Esko Bruunin ehdotuksesta valiokunta päätti yksimielisesti käsitellä ensin 

kohdan 2 Tilapäinen valiokunta keskustelee ja päättää määräajan pidentämisestä 
Järviselle esitettyihin kysymyksiin vastaamiseen ja sen jälkeen kohdan 1 ja 
kohdan 3. 

 
1. Keskustelun päätyttyä valiokunta päätti yksimielisesti myöntää Mika Järviselle 

lisäaikaa esitettyihin kysymyksiin vastaamiseen 22.12.2020 klo 15 asti ja 
samalla hänen tulee ilmoittaa saapuuko hän suulliseen kuulemiseen 4.1.2021 
klo 16.  

2. Tilapäinen valiokunta merkitsi tiedoksi saamansa selitykset ja päätti 
yksimielisesti käsitellä niitä seuraavassa kokouksessaan, kun kaikki pyydetyt 
selitykset ovat käytettävissä. 

3. Valiokunta päätti yksimielisesti, ettei lisäkuulemisia ja lisäselvityksiä pyydetä 
tämän kokouksen yhteydessä. 

 
4.1.2021 § 3 
 

Kirjallisen selityksen antamisen yhteydessä on Mika Järvinen ilmoittanut 
saapuvansa suulliseen kuulemiseen avustajansa kanssa. 
 
1. Tilapäinen valiokunta kuulee Mika Järvistä ja hänen avustajaansa. 

Kuulemisesta laaditaan muistio. 
2. Tilapäinen valiokunta käy läpi saamansa selitykset. Valiokunta aloittaa 

erillisenä asiakirjana koonnin selityksissä esille tulleista valiokunnan tehtävän 
kannalta merkityksellisistä asioista. Tämä asiakirja on salainen ja muokkautuu 
jatkokäsittelyn myötä. Asiakirja toimii pohjana arvioitaessa ja muotoiltaessa 
lopullista johtopäätöstä valtuuston puheenjohtajiston luottamuksesta. 

3. Valiokunta päättää mahdollisista lisäkuulemisista ja lisäselitysten pyytämisistä. 
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Päätös 1. Tilapäinen valiokunta kuuli Mika Järvistä ja hänen avustajaansa asianajaja Esa 
Purasta. Kuulemisesta laaditaan muistio, joka lähetetään Mika Järvisen avustaja 
asianajaja Esa Puraselle hyväksyttäväksi. 

 2. Tilapäinen valiokunta kävi läpi saamansa selitykset. Valiokunta aloitti erillisenä 
asiakirjana koonnin selityksissä esille tulleista valiokunnan tehtävän kannalta 
merkityksellisistä asioista. Tämä asiakirja on salainen ja muokkautuu 
jatkokäsittelyn myötä. Asiakirja toimii pohjana arvioitaessa ja muotoiltaessa 
lopullista johtopäätöstä valtuuston puheenjohtajiston luottamuksesta. 

 3. Valiokunta päätti kuulla teknistä johtajaa Aki Tiihosta ja palveluneuvoja Satu 
Tuomaalaa asiaan liittyen, sekä antaa valtuuston puheenjohtaja Mika Järviselle 
mahdollisuuden tulla kuulluksi ja lausua mielipiteensä jo aiemmin 
kuulemisprosessissa muilta saatuihin selvityksiin. 

 
Kirjalliset lausunnot ja selitykset pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 
22.1.2021 klo 12.00 mennessä. 
 

26.1.2021 § 8 
 
Puheenjohtajan ehdotus 
 

Tilapäinen valiokunta käy läpi saamansa selitykset ja lausunnot ja päättää 
mahdollisista lisäkuulemisista ja lisäselitysten pyytämisistä. 
 

Päätös  
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9. TILAPÄISEN VALIOKUNNAN SELVITYS VALTUUSTOLLE 
 

Tilapäisen valiokunnan toimeksiantoon sisältyy luottamuspulan perusteen 
selvittäminen. Tilapäisen valiokunnan on tehtävä esitys valtuustolle 
lopputuloksesta. Esityksen tulee olla asiakirja, johon on koottu kuulemisissa esiin 
nousseet asiat sekä pohdinnat siitä, miten lopputulokseen on päädytty. Ennen 
esittämistä valtuustolle tästä pyydetään lausunto kunnanhallitukselta. 
 
Kokouksessaan 4.1.2021 tilapäinen valiokunta päätti aloittaa erillisenä asiakirjana 
koonnin selityksissä esille tulleista valiokunnan tehtävän kannalta 
merkityksellisistä asioista. Tämä asiakirja on salainen ja muokkautuu 
jatkokäsittelyn myötä. Asiakirja toimii pohjana arvioitaessa ja muotoiltaessa 
lopullista johtopäätöstä valtuuston puheenjohtajiston luottamuksesta. 
 

Puheenjohtajan ehdotus 
 

Tilapäinen valiokunta jatkaa asiakirjan valmistelua ja sopii jatkotoimenpiteistä. 
 

Päätös  
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10. VALIOKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 
 
Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Valiokunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista. 
 
Päätös  
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11. MUUT ASIAT 


