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11. 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 x.3.2021. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan tilapäisen valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 
Puheenjohtajan ehdotus 
 

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös  
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12. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 

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

Puheenjohtajan ehdotus 
 

Pöytäkirja tarkastetaan 12.3.2021 mennessä. 
 
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittava 
pöytäkirja. 
 

Päätös  
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13. VALIOKUNNAN SIHTEERIN VALINTA 
 

Tilapäinen valiokunta valitsi kokouksessaan 19.10.2020 § 3 sihteeriksi Merja 
Simolan. Simolan jäätyä vuosilomalle 31.8.2021 asti tulee tilapäisen valiokunnan 
valita hänen tilalleen sihteeri. 

 
Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Valitaan valiokunnalle sihteeri. 
 
Päätös 
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14. TILAPÄISEN VALIOKUNNAN SELVITYS VALTUUSTOLLE 
 
30.11.2020 § 17 
 

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.  

 
Puheenjohtajan ehdotus 
 

Tilapäinen valiokunta keskustelee valtuustolle annettavasta selvityksestä.  
 
Päätös Tilapäinen valiokunta keskusteli valtuustolle annettavasta selvityksestä. 
 
10.12.2020 §  
 
Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Tilapäinen valiokunta jatkaa asiakirjan valmistelua ja sopii jatkotoimenpiteistä. 
 
Päätös Tilapäinen valiokunta päätti jatkaa asiakirjan valmistelua. Selvitys laaditaan 

seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen se lähetetään asianosaisille vastineen 
antoa varten.  

 
13.1.2021 § 3 
 
 Tilapäinen valiokunta jatkaa asiakirjan valmistelua ja sopii jatkotoimenpiteistä. 
 
Päätös Hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja Jaakko Palvailalta pyydetään vastine 

selvitysluonnoksesta. Vastine pyydetään toimittamaan 28.1.2021 klo 15 
mennessä. 

 
Tilapäinen valiokunta päättää esityksestä kunnanvaltuustolle Jaakko Palvailalta 
saadun vastineen jälkeen. 
 

3.2.2021 § 8 
 
Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Tilapäinen valiokunta merkitsee Jaakko Palvilan vastineen tiedoksi. 
 
 Tilapäinen valiokunta jatkaa asiakirjan valmistelua ja sopii jatkotoimenpiteistä. 
 
Päätös Tilapäinen valiokunta merkitsi Jaakko Palvilan vastineen tiedoksi.  

Tilapäinen valiokunta totesi, että vastineessa ei ilmennyt asioiden kulusta mitään 
oleellista uutta. 
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 Tilapäinen valiokunta keskusteli valtuustolle annettavasta esityksestä. 
 

Keskustelun kuluessa Jukka Elomaa ehdotti, että tilapäinen valiokunta esittää 
kunnanvaltuustolle hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajiston erottamista 
puheenjohtajan epäasiallisen käytöksen vuoksi. Veli-Pekka Koskinen kannatti 
Elomaan ehdotusta. 
 
Keskustelun kuluessa Veikko Kotolahti ehdotti, että vaikka puheenjohtajan 
käytöstä voi pitää osin moitittavana, niin tilapäinen valiokunta esittää 
kunnanvaltuustolle, että hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajistoa ei eroteta. Timo 
Aromaa kannatti Kotolahden ehdotusta. 
 
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on esitetty kaksi kannatettua 
ehdotusta, joten on äänestettävä. 
 
Selostus hyväksyttiin. 
 
Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: ne jotka kannattavat Elomaan ehdotusta 
vastaavat JAA ja ne jotka kannattavat Kotolahden ehdotusta vastaavat EI. 
 
Äänestysesitys hyväksyttiin. 
 
Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-
ääntä (Koskinen, Elomaa, Streng) ja 2 EI-ääntä (Aromaa, Kotolahti). 
 
Puheenjohtaja totesi Elomaan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. 
 
Tilapäinen valiokunta täydensi valtuustolle annettavaa selvitystään ja päätti 
lähettää sen kunnanhallitukselle lausunnon antoa varten. 
 

10.3.2021 § 13 
 
Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Tilapäinen valiokunta merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen antaman päätöksen. 
 

Tilapäinen valiokunta esittää laatimansa selvityksen kunnanvaltuuston 
käsiteltäväksi. Tilapäinen valiokunta esittää kunnanvaltuustolle 
hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajiston erottamista puheenjohtajan 
epäasiallisen käytöksen vuoksi. 
 

Päätös  
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15. VALIOKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 
 
Puheenjohtajan ehdotus 
 
 Valiokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. 
 
Päätös  
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16. MUUT ASIAT 
 
 


