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KUNNALLISVALITUS

Valitus Sysmän kunnanvaltuuston päätöksiin 
• 9.8.2021 §42 ”Toimintaympäristövaliokunnan vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025” 

ja 
• 9.8.2021 §43 ”Hyvinvointivaliokunnan vaali toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 ”

Vaadin hallinto-oikeutta kumoamaan Sysmän kunnanvaltuuston edellämainitut vaalit ja määrätä 
Sysmän kunnanvaltuuston suorittamaan em toimielimien vaalit uudelleen lain määräämällä tavalla.

Perustelut:

§42 ”Toimintaympäristövaliokunnan vaali”

Sysmän kunnan on käytössä valiokuntamalli. Sysmän kunnan hallintosääntö määrää 
§10 seuraavasti ”Valiokuntien jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja.”

Kuntalain §31 taas määrää seuraavasti: ”Toimielinten jäsenille valitaan 
henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä 
säädetään.”

Näin ollen vaalissa toimintaympäristövaliokunnan varajäseneksi valittu Tuija 
Valkeavuori-Mononen ei ole hallintosäännön ja kuntalain mukaan kelpoinen 
toimimaan toimintaympäristövaliokunnan varajäsenenä, koska hän ei ole 
valtuutettu tai varavaltuutettu. 

Koska varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan samassa vaalissa, niin hallinto-
oikeuden tulee kumota vaalin tulos ja määrätä Sysmän kunnanvaltuusto 
suorittamaan toimintaympäristövaliokunnan vaali lainmukaisesti.

§43 ”Hyvinvointivaliokunnan vaali”

Tasa-arvolain 

4 a § mukaan:

Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, 
hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen 
yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen 
yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja 
kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
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Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka 
kunta-, hyvinvointialue- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on 
hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- 
tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että 
miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään 
ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee 
mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista 
jäsenpaikkaa kohden.

Hyvinvointivaliokunnan vaalissa varajäseniksi on valittu 5 naista ja 2 miestä. Miesten
määrä varajäsenissä ei ole lain vaatimalla tavalla vähintään 40%, eikä asian 
käsittelyssä ole esitetty erityistä syytä menettelyyn.

Koska varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan samassa vaalissa, niin hallinto-
oikeuden tulee kumota vaalin tulos ja määrätä Sysmän kunnanvaltuusto 
suorittamaan hyvinvointivaliokunnan vaali lainmukaisesti.
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