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KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN 10.01.2020 §3, KELLUVIEN LOMAKYLÄ-HANKKEEN SOVINTOESITYS, 

KUMOAMINEN.

Vaadin että kunnanhallitus kumoaa §3 päätöksen hyväksyä esitetty sovintosopimus ja käsittelee asian 

uudelleen siten että kaikilla hallituksen jäsenillä on lain tarkoittamat mahdollisuudet osallistua kokoukseen 

ja päätöksentekoon. Varajäsen Rainer Pitkäsellä ei ole ollut kokoukseen yhdenvertaista ääni-ja kuvayhteyttä 

lain edellyttämällä tavalla josta syystä edellytykset kokouksen jatkamiselle puuttuivat.

Vaatimuksen perustelut

1. Päätöstä rasittaa laillisuusvirhe. Kokous pidettiin teams kokouksena, jonka suorittamisen 

edellytyksistä määrätään Kuntalain 410/2015 §99 ”Sähköinen kokous voidaan pitää käyttäen 

sellaista videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, että:

kohta 1) kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri voivat luotettavasti todentaa kokoukseen osallistuvat

kohta 3) kokoukseen osallistuva voi seurata kokouksen kulkua ja osallistua asioiden käsittelyä”

Kunnanhallituksen jäsen Mika Järvinen ei esteellisenä osallistunut §3 käsittelyyn ollen kuitenkin 

hyvissä ajoin ennen kokousta ilmoittanut sihteeri Sanna Niemiselle esteellisyydestään ilmoittaen 

samalla että hänen henkilökohtainen varajäsenensä Rainer Pitkänen tulee hänen sijalleen §3 

käsittelyyn. Järvisen varajäsen Rainer Pitkäselle oli sihteerin toimesta lähetetty teams-linkki, jonka 

avulla Pitkänen ei kuitenkaan päässyt osallistumaan kokoukseen. Pitkänen oli toistuvasti yrittänyt 

tavoittaa puheenjohtajaa puhelimitse kuitenkaan siinä onnistumatta.

Kuntaliitto on laatinut 17.03.2020 päivätyn ohjeen ”Sähköisten kokousmenettelyiden käyttöönotto 

kunnissa”. Ko ohjeen kohdassa ”Kokouksen johtaminen ja mahdolliset toimintahäiriöt” ohjeistetaan 

yksityiskohtaisen selkeästi: ”Toimielimen jäsenillä tulee olla mahdollisuus tosiasiallisesti osallistua 

keskusteluun ja päätöksentekoon. Jos näin ei ole, voi syntyä laillisuusongelmia. Koska tietoverkot 

ovat luultavasti ajoittain kuormittuneet, häiriöihin yhteyksissä kannattaa varautua. Jos yhteydet 

ovat kovin huonot ja osallistujia putoaa pois verkosta, kokous tulee keskeyttää ja kokousta 

voidaan jatkaa, kun kaikki ovat taas mukana.

Tämä edellyttää puheenjohtajalta ja sihteeristöltä hyvää kokouksen johtamista ja toteutusta.”

Sysmän kunnanhallitus on päättänyt että hallituksen kokoukset äänitaltioidaan ja taltioinnit 

säilytetään kunnes asiat ovat saavuttaneet lainvoimaisuuden. Näin ollen tapahtumien kulku on 

mahdollista todentaa ko kokouksen äänitaltioinnista.

2. Virheellinen muutoksenhakuohje. Kyseinen §3 on varustettu muutoksenhakukiellolla joka on 

virheellinen. Kyseisen pykälän päätösehdotus jakaantui selkeästi kahteen kappaleeseen. 

Ensimmäisessä kappaleessa: Kunnanhallitus hyväksyy ... Tämä päätös on lopullinen 



kunnanhallituksen päätös sovintosopimuksen hyväksymisestä eikä näin ollen ole asian valmistelua 

eikä täytäntöönpanoa.

Toinen kappale: Kunnanhallitus esittää valtuustolle... Tämä osa päätösehdotuksesta sen sijaan on 

asian valmisteleva esitys valtuuston päätettäväksi määrärahan myöntämiseksi.

Edellä olevaan viitaten sopimuksen hyväksymispäätös ja määrärahan esittämispäätös olisikin pitänyt

käsitellä omina pykälinään mutta tässä muodossaan on muutoksenhakukelpoinen sopimuksen 

hyväksymispäätöksen osalta.
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