
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Yhtymähallitus 21.4.2010 § 68 
   Yhtymävaltuusto 5.5.2010 § 7 



 
Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus 
 
Hyväksytty 5.5.2010 
Voimaan  1.6.2010 
 
Tämä työjärjestys kumoaa 28.3.1995 hyväksytyn valtuuston työjärjestyksen. 
 
1 § Valtuuston toiminnan järjestelyt 

 
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen 
puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa 
kokousta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.  
 
Valtuuston kutsuu koolle valtuuston puheenjohtaja. Hallituksen on kutsuttava 
ylimääräinen valtuusto koolle, jos yksittäinen jäsenkunta sitä ehdottaa. 
 
Valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii 
kuntayhtymän hallintojohtaja.  
 

2 § Valtuustoryhmän muodostaminen 
 

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava 
valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen 
allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle. 
 
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 1 momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen. 
 

3 § Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen 
 

Liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava 
kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän 
kirjallinen hyväksyminen. 
 
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä 
kirjallisesti valtuustolle. 
 

4 § Valtuuston kokoukset  
 
Pääsääntöisesti valtuusto kokoontuu kaksi (2) kertaa vuodessa, kevätkokous 30.6. ja 
syyskokous 15.12.mennessä.   
 
Kiireellisen asian käsittelyä varten hallituksen tulee kutsua ylimääräinen valtuusto 
koolle.  
 



Valtuuston käsiteltäväksi tulevista asioista laaditaan kutakin kokousta varten 
esityslista. Esityslistan tulee sisältää selostus asioista sekä ehdotukset valtuuston 
päätöksiksi. Esityslista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt 
ole esteenä.  
 

5 § Kokouskutsu  
 
Kutsu yhtymävaltuustoon on vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta 
lähetettävä erikseen kullekin valtuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- 
ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto jäsenkuntien 
julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika 
ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  
 

6 § Nimenhuuto ja ääniluettelon vahvistaminen  
 
Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan 
jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa 
esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko valtuusto 
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

7 § Asioiden käsittelyjärjestys  
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. 
 

8 § Valtuuston vaalilautakunta  
 

Suhteellisten vaalien toimittamista varten valtuusto valitsee keskuudestaan 
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on neljä (4) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen 
varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja 
yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston 
pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.  

 
9 § Vaalit  

Vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa määrätään.  
 

10 § Kokouksen johtaminen ja tilapäinen puheenjohtaja  
 

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta 
järjestyksestä valtuuston kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan 
määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy 
epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.  
 
Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella luovuttaa puheenjohdon 
kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä.  
 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat esteellisiä jossakin asiassa, 
valitaan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja.  
 



11 § Puheenvuorot ja niiden käyttäminen  
 

Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 
 
Puheenvuoro on pyydettävä selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla 
puheenjohtajalle kirjallinen puheenvuoropyyntö.  
 
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen 
puheenjohtaja voi antaa: 
 
1. puheenvuoron hallituksen puheenjohtajalle, kuntayhtymän johtajalle, 

toimialajohtajalle sekä tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan 
puheenjohtajalle, jos käsitellään asianomaisten toimijoiden valmistelemia asioita; 
sekä 

2. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron. 
 
Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta. Puhujan on 
pysyttävä käsiteltävänä olevassa asiassa. Jos hän siitä poikkeaa, puheenjohtajan on 
kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata huomautusta, 
puheenjohtajan on kiellettävä häntä jatkamasta puhetta.  
 

12 § Pöydällepanoehdotus  
 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, tai 
jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, 
seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa 
koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös ennen kuin keskustelua itse 
asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian 
käsittelyn. Jos pöydällepanoehdotus hylätään, jatkuu asian käsittely.  

 
13 § Ehdotukset  
 

Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava puheenjohtajan niin vaatiessa 
kirjallisesti.  
 
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, julistaa puheenjohtaja keskustelun 
päättyneeksi. Tämän jälkeen hänen on esitettävä valtuuston hyväksyttäväksi selostus 
keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. 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.  
 
Jollei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, 
puheenjohtajan on julistettava se valtuuston päätökseksi.  
 



14 § Hallituksen ja muun hallinnon edustus valtuuston kokouksessa  
 

Hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava valtuustossa läsnä. 
Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden käsittelyä. Hallituksen ja 
tarkastuslautakunnan jäsenillä sekä toimialajohtajilla on kokouksissa läsnäolo-oikeus. 
Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen 
tekemiseen, jollei ole samalla valtuustoedustaja.  
 

15 § Äänestystapa  
 

Äänestys on toimitettava avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin 
nimenhuudolla, äänestys on vaadittaessa tai puheenjohtajan katsoessa sen 
selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimitettava uudelleen nimenhuudolla. 

 
16 § Äänestysjärjestys  

 
Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi 
äänestysjärjestyksen, jota laadittaessa on otettava huomioon, että; 
 
1) ensiksi annetaan 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, sen on 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.  
 

17 § Valtuutetun aloiteoikeus  
 

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuutetulla oikeus tehdä 
kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite 
annetaan puheenjohtajalle.  
 



Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. 
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten 
asia on valmisteltava.  
 
Hallituksen on vuosittain marraskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle 
luettelo valtuutettujen tekemistä hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei 
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on 
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, 
mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.  

 
18 § Hallitukselle osoitettava kysymys  
 

Hallitukselle osoitettu kirjallinen kysymys kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa 
koskevasta asiasta voidaan tehdä, jos sitä vaatii äänimäärältään vähintään yksi 
kolmasosa saapuvilla olevien jäsenkuntien valtuutetuista.   
 
Hallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, 
joka ensiksi pidetään kysymyksen tekemisen jälkeen. Jos kysymystä käsiteltäessä 
tehdään ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta tutkimaan kysymyksessä 
tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä tästä. Muuta päätöstä ei kysymyksen 
johdosta saa tehdä.  

 
19 § Toivomusponsi  
 

Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuusto voi hyväksyä 
hallitukselle osoitettavan toivomusponnen, jonka tulee liittyä käsiteltävänä olevaan 
asiaan ja, joka ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa eikä muuttaa tai 
laajentaa sitä.  
 

20 § Pöytäkirja  
 

Valtuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvin osin, mitä pöytäkirjasta 
kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään.  
 

21 § Pöytäkirjan tarkastus  
 

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua 
valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. 
 


