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SOMERON KAUPUNGINVALTUUSTON TYOJARJESTYS

Hyvãksytty:
Voimaantulo:

Kaupunginvaltuusto 10.10.1995 § 53
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1. Luku
Yleiset määräykset

(

1

Valtuuston toiminnan jãrjestelyt
Valtuuston toimikauden ensimmãisen kokouksen kutsuu koolle kaupungin
hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iàltaän vanhEn làsnã oleva
valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja vara
puheenjohtajat on valittu.
Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa, ellei valtuusto ennen puheen
johtajien vaalia toisin pãatà.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerral
Iaan.
Valtuuston toiminnan sisàistä jãrjestelya koskevien asioiden valmistelua
johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin paatà.
Valtuuston kokousten poytãkirjanpitâjãnà toimii ja sen muistakin sihteerin
tehtävistã huolehtii valtuuston mäaräamã viranhaltija.

KuntaL 12 : Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjoh
tajia toimikaudekseen, jollel valtuusto ole paattanyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheen
johtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
KuntaL 54.3 : Valtuuston kokoontuminen
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmaiseen ko
koukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iãltaän vanhin
läsna oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapu
heenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava kasitettävät asiat.
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Valtuustoryhmãn muodostaminen
Valtuutetut voivat valtuustotyOskentelyã varten muodostaa valtuustoryh
mia.
Valtuustoryhman muodostamisesta, nimestà ja puheenjohtajasta on an
nettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmaãn Iiittyvien
valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jãtetàan valtuuston puheenjohtajal
le.
Valtuustoryhmãnã pidetaan myOs yhtà valtuutettua, jos han on tehnyt 2
momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

C

Valtuustoryhmaãn Iiittyminen seka siitä eroaminen ja erottaminen
Liittymisestã valtuustoryhmaan ja siita eroamisesta valtuutetun on ilmoitet
tava kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on Iiitettàvä asianomai
sen ryhmàn kirjallinen hyvaksyminen.
Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhman on ilmoitet
tava tãsta kirjallisesti valtuustolle.

4
istumajarjestys
Valtuutetut istuvat kokouksessa valtuustoryhmittain puheenjohtajan hy
vãksyman istumajàrjestyksen mukaisesti.

2. Luku
Valtuutetun aloiteolkeus

5
Valtuutettujen aloitteet
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jãlkeen on valtuustoryh
mällã ja valtuutetuWa oikeus tehdë kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa
ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
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Aloitetta ei oteta heti käsiteltãvãksi, vaan se lähetetaãn kaupunginhaNituk
sen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen pàãttãã, ettë aloitteesta kay
dãan lahetekeskustelu siitã, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessa esitettã
Va valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle
lahetetyistà aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun men
nessa ole lopullisesti kasitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpitei
sun nilden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkã aloitteista on
kasitelty loppuun.

KuntaL 55.2 §: Valtuustossa käsiteltävät asiat
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi paattaa ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei
ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, paätos asian ottamisesta
kasiteftäväksi on tehtävä yksimielisesti.

(

6
KaupunginhallitukseNe osoitettava kysymys
Vãhintään neljäsosa valtuutetuista voi tehda kaupunginhallitukselle osoite
tun kirjallisen kysymyksen kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevasta
asiasta.
Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistëan siinä val
tuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetäan kahden kuuukauden kuluttua
kys’myksen tekemisestä.
Jos kysymysta käsiteltàessã tehdaan ehdotus tilapaisen valiokunnan
asettamisesta tutkimaan kysymyksessa tarkoitettua asiaa, valtuuston on
paatettava tastä. Muuta paëtOsta ei kysymyksen johdosta saa tehda.

7
Kyselytu nti
Valtuutetulla on oikeus esittäã kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vas
tattavaksi lyhyita enintaan 2 minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan
kohdistuvia kysymyksia kaupungin hallintoa ja talouden hoitoa koskevista
asloista.
Kyselytunti jãrjestetaan ennen valtuuston kokousta, joNel valtuusto toisin
paata.
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Kysymys on kirjallisena toimitettava kaupunginvirastoon viimeistaan 14
pãivãa ennen valtuuston kokousta. Myohemmin toimitetut kysymykset
sekã kysymykset, joihin ei kyselytunnhlla ehdita vastata, siirtyvât seuraa
vaan kyselytunthin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapum isjär
jestyksessa. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrãtä tasapuolisuutta
noudattaen muukin vastaamisjàrjestys.
Saatuaan kaupunginhallitukselta vastauksen kysymyksen esittäjàlla on
oikeus tehda kaksi asiaan IHttyvaã Iyhyttà Iisäkysymystã. Kysymysten
johdosta ei kayda keskustelua.
Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytun
ti on julkinen.

(
3. Luku
Valtuuston kokoukset

8
Kokouskutsu
Kutsu valtuuston kokoukseen on vahintaan kuusi pawaa ennen kokousta
Iähetettàvà erikseen kullekin valtuutetulle seka nihlie, joitla on kokouksessa
Iäsnàolo- ja puheolkeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava ytei
sesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoi
tettava kokouksen aika ja paikka sekà kàsiteltävãt asiat.

KuntaL 54 : Valtuuston kokoontuminen
Valtuusto kokoontuu paättaminaàn aikoina ja myos silloin, kun valtuuston puheenjohtaja
katsoo sen tarpeelliseksi.
Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neIjsosan vaituute
tuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmistelta
va kiireellisesti.
Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokouk
seen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältäan vanhin Iäsnä
oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheen
johtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsitettävät asiat.
Kokouskutsu on Iähetettäva vahintään nelja päivä ennen kokousta. Samassa ajassa on
kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 §:ssä säädetäan.
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KuntaL 55 : Valtuustossa käsiteltävät asiat
Valtuusto voi kãsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53
§:ssã tarkoitetulla tavalla.
Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi paatta ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei
ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, paatos asian ottamisesta
käsiteltävãksi on tehtävä yksimielisesti.

KuntaL 64 : Kunnan ilmoitukset
Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustau
IuUa seka tarpeen vaatiessa muulla kunnan paattamallä tavalla.

Esityshsta
Esityslista, joka sisaltaa selostuksen kàsiteltàvistà asioista ja ehdotukset
valtuuston paätOksiksi, on Iâhetettävã kokouskutsun yhteydessä, jolleivat
erityiset syyt ole esteenä.
Valtuusto vol paattaa, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimite
taan.

53 : Valtuustoasioiden valmistelu
Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa kasiteltavät asiat lukuun ottamatta
asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäista jarjestelya taikka jotka 71 §:ssä
tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.
55 : Valtuustossa kasiteltävat asiat
Valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 53
§:ssa tarkoitetulla tavalla.
Jos asia on kiireellinen, vattuusto voi paattaa ottaa asian käsiteltävakseen vaikka sitä ei
ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, paatos asian ottamisesta
käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

10 §
Kokouksesta tiedottaminen
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta
niissã tiedotusvalineissa, joissa valtuusto on päãttãnyt kokouksistaan
ilmoittaa.
Ks. 8 :n perustelut
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11 §
Varavaltuutetun kutsuminen
Valtuutetun, joka on estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai joka on
esteellinen käsittelemãân jotakin asiaa, on viipymãttã ilmoitettava asiasta
valtuuston puheenjohtajaHe. Puheenjohtajalle tehtàvã ilmoitus voidaan
jàttaã myos kaupunginvaltuuston sihteerille.
Saatuaan valtuutetulta tal muuten luotettavasti tiedon esteestã tai esteelli
syydestã puheejohtajan on kutsuttava valtuutetun sijaan kuntalain 11 §:n
1 m omentissa tarkoitettu varavaltuutettu.
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava valtuutetun ja muun lasnãoloon
aikeutetun henkilOn esteellisyys valtuuston ratkaistavaksi.

(

KuntaL 11.1 : Varavaltuutetut
Valtuutetullle valitaan varavaftuutettu jokaisen kiinriallisvaaleissa eslintyneen vaahJiiton,
puolueen ja yhteislistan ensimmàisistä valitsematta jääneista ehdokkaista sama maarä
kuin valtuutettuja, kuitenkin vahintaän kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdis
tyksen ehdokkaana valituNa valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

12 §
Kaupunginhallituksen edustus valtuuston kokouksessa
Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan on oltava las
na valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei esta asioiden kàsitte
lya.
Kaupunginhallituksen jäsenillä on Iäsnäolo-oikeus.
Edellã mainitulla henkilOllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei
pãatOksen tekemiseen, jollei han ole samalla valtuutettu.

13 §
Kokouksen johtaminen ja tilapainen puheenjohtaja
Puheenjohtajan tehtãvãnà on johtaa asioiden kasittelya seka pitaa huofta
jarjestyksesta valtuuston kokouksessa. Puheenjohtaja saa, varoituksen
annettuaan, maarãtã poistettavaksi henkilOn, joka kayttaytyy sopimatto
masti. Jos syntyy epajarjestys, puheenjohtajan on keskeytettava tai lope
tettava kokous.
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Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuuston suostumuksella Iuovuttaa Pu
heenjohdon kokouksessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana
kokoukseen jasenenà.
Jos sekâ puheenjohtaja ettë varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiã
jossakin asiassa, valitaan kokoukselle tilapãinen puheenjohtaja.

14 §
Ni men h u uto
Lâsnã olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka
toimitetaan aakkosjãrjestyksessã.
Nimenhuudon jalkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut
ja lãsnã olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsut
tu ja päätOsvaftainen.

KuntaL 58.1.: Päatösvaltaisuus
Valtuusto on paätösvaltainen, kun vahintäan kaksi kolmannesta valtuutetuista on Iäsna.

15 §
Lãsnã olevat valtuutetut ja varavaltuutetut
Lãsnã oleviksi katsotaan valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka ovat saapu
fleet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitâ poistuvansa tai joita muuten
ei ole todettu poissa oleviksi.
Puheenjohtaja vol toimittaa kokouksen kestâessä tai kokoustauon päâtyt
tyà uuden nimenhuudon, jos se läsnà olevien toteamiseksi on tarpeen.

16 §
Asloiden kasittelyjãrjestys
Asiat esitelläân valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessà, jollei
valtuusto toisin paàtà.
Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on kaupunginhallituksen ehdotus
taikka, milloin tarkastuslautakunta tai tilapãinen valiokunta on valmistellut
asian, nhiden ehdotus.
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Jos kaupunginhalhtus, tarkastuslautakunta tai tilapãinen valiokunta on
muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin valtuusto on tehnyt
paatOksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on
peruutettu, asia on poistettava esityslistalta.

KuntaL 22 : Tilapainen valiokunta
Valtuuston on asetettava keskuudestaan valiokunta valmistelemaan 21 §:ssa tarkoitettua
luottamushenkilon erottamista koskevaa sekä 25 §:ssä tarkoitettua kunnanjohtajan ir
tisanomista tal muihin tehtäviin surtämistä koskevaa asiaa. Valiokunta voidaan asettaa
myos lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten.
KuntaL 53 : Valtuustoasioiden valmistelu
Kunnanhatfjtuksen on valmisteltava vaftuustossa käsiteltävät asiat Iukuun ottamatta
asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä jarjestelya taikka jotka 71 §:ssa
tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.
KuntaL 71 .2 : Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston paatettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat.

17 §
Pu heenvuorot
Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella.
Puheenvuoro on pyydettävà selvãsti havaittavalla tavalla tai toimittamalla
puheenjohtajaUe kirjallinen puheenvuoropyyntO.
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä jarjestyksessä. Tãstã järjestyksestä
poiketen puheenjohtaja voi antaa:
1) asian kâsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän
edustajalle ryhmien suuruuden mukaisessa jàrjestylcsessë;
2) puheenvuoron kaupunginhauituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohta
jalle sekã tarkastuslautakunnan ja tiIapsen valiokunnan puheenjohta
jalle, jos käsitellään asianomaisten toimielinten valmistelemia asioita;
sekã
3) repliikki- ja kannatuspuheenvuoron.
Asian kasittetyjärjestysta koskeva tyojãrjestyspuheenvuoro on annettava
ennen muita.
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18 §
Puheenvuorojen käyttãminen
Puheenvuoron saaneen on puhuttava paikaltaan tai puhujakorokkeelta.
Puhujan on pysyttävä kàsiteltàvãna olevassa asiassa. Jos han siitã polk
keaa, puheenjohtajan on kehotettava hantë palaamaan asiaan. Jos puhu
ja ei noudata huomautusta, puheenjohtajan on kieHettävä hanta jatkamas
ta puhettaan.

KuntaL 32.2.: Kunnan Iuottamushenkilöt
Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta seka toimia luotta
mustehtävässäan arvokkaasti tehtävän edeIIyttämaII tavalla. Luottamushenkilon tal
henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tal
asianomaisen toimielimen pyynnostä esitettvä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystà
hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensa arvioinnissa.

19 §
POydallepanoehdotus
Jos keskustelun kuluessa tehdaan kannatettu ehdotus asian poydalle
panosta tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttaisi asian
asiallisen kasittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta
rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tatà ehdotusta ja siitä on
tehtâvâ paatos ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus
hyvaksytaan, puheenjohtaja keskeyttaä asian kasittelyn; jos se hylataan,
jatkuu käsittely.
Asia, joka esitetãan ensimmaisen kerran valtuustolle eikä esityslistaa ole
toimitettu kokouskutsun yhteydessä, pannaan poydalle seuraavaan ko
koukseen, jos vahintäan neijasosa Iäsnâ olevista valtuutetuista sità pyy
tàa. Muussa tapauksessa asian poydâllepanosta paatetaan àänten enem
mistbllà.

20 §
Ehdotukset
Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheen
johtaja nun vaatii.
Kun kaikki puheenvuorot on kaytetty, puheenjohtaja juistaa keskustelun
paättyneeksi. Tàmän jalkeen hanen on esitettàvä valtuuston hyvaksytta
vaksi selostus keskustelun kuluessa tehdyistâ ehdotuksista.
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Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka
ehdotusta, joka menee kàsiteltävan asian ulkopuolelle, ei oteta aänestet
tävâksi. Pohjaehdotus otetaan kuitenkin ãänestettëvãksi, vaikka sitã ei
olisi kannatettu.
Jollel ole muita aãnestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus,
puheenjohtajan on julistettava se valtuuston paätokseksi.

21 §
Aãnestystapa
Aãnestys on toimitettava avoimesti. Jos ããnestys on toimitettu muulla
tavalla kuin nimenhuudolla tai äanestyskoneella, äãnestys on vaadittaessa
tai puheenjohtajan katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimitet
tava uudelleen nimenhuudolla tai aanestyskoneella.

22 §
Aanestysjãrjestys
Jos ehdotuksista on anestettãvä, puheenjohtaja esittäã valtuuston hy
väksyttävksi aànestysjârjestyksen, jota laadittaessa on otettava huomi
oon, että:
1)

ensiksi asetetaan ããnestettëvaksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten
poikkeavaa ehdotusta. N iistã voittanut asetetaan jãljellä olevista
ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vas
taan, ja nãin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus
pohjaehdotukselle. Kuitenkin, jos ãänestykseen on otettava pohja
ehdotuksen kokonaan hylkâamista tarkoittava ehdotus, se on ase
tettava viimeisena aãnestettävàksi m uista ehdotuksista voittanutta
vastaan;

2)

jos asia koskee maãràrahan myOntämistä, asetetaan ensin àänes
tettãväksi mäaraltããn suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai
hylkâaminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa
jãrjestyksessã, kunnes jokin ehdotus hyvãksytaan, minkä jälkeen
pienemmistä ehdotuksista el enaa aãnestetä; sekä

3)

jos ehdotus on sellainen, ettã sen hyvaksyminen tai hylkaaminen on
riippumaton muista ehdotuksista, on sen hyvâksymisestä tai hyl
kãamisesta äanestettävà erikseen.
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Jos päatOksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan maãràenemmistôn
kannatus, puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen ãanestyksen toimit
tamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuoksen todetessaan.

KuntaL 59 §: Aanestys
Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja
toteaa päätôksen. Muussa tapauksessa puheenjohtaja toteaa ehdotukset, joita ei
kannatuksen puuttuessa oteta aänestettäviksi, ja ehdotukset, joista aänestetään.
Puheenjohtaja saattaa toimielimen hyvaksyttaväksi äänestystavan ja, jos äanes
tyksia on toimitettava useampia, aanestysjärjestyksen sekä tekee aanestysesi
tyksen siten, että vastaus “jaa” tai “ei” ilmaisee kannanoton ehdotukseen.
Aanestys toimitetaan avoimesti. Paätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten äänia,
tai aanten mennessä tasan ehdotus, jota puheenjohtaja on aanestänyt.

KuntaL 25.3 :Kunnanjohtajan irtisanominen tal siirtäminen muihin tehtäviin
EdeIIä I momentissa tarkoitetun paatoksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa
kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti taytäntoon. Samalla
kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta.

23 §
Toivomusponsi
Tehtyaan kàsiteltävãnã olevassa asiassa päätöksen valtuusto vol hyväk
syë kaupunginhallitukselle osoitettavan toivomusponnen, jonka tutee Iiittyà
ksiteItäväna olevaan asiaan ja joka ei saa olla ristirildassa valtuuston
paãtoksen kanssa eikã muuttaa tai laajentaa sitä.

4. Luku
Vaalit

24 §
Yleiset maarãykset
Milloin vaali toimitetaan suljetuin lipuin, ãànestyslipun on oltava kokoontai
tettu nun, ettei sen sisâltö ole nãkyvissâ. Aãnestyslipussa ei saa oVa
asiattomia merkintojã.
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Aanestysiiput annetaan valtuuston puheenjohtajalle nimenhuudon maa
rãàmàssà jarjestyksessa.
Aania voidaan antaa jokaiselle kysymykseen tulevalle ehdokkaalle, vaikkei
häntã olisi keskustelussa ehdotettu tai kannatettu.

KuntaL 60 §: VaaIit
Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkiläiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toi
mielimen jäsenistä vähintaan määrä, joka saadaan jakamalla lãsnä olevien Iukumaärä
vahttavien lukumäärällä lisättynä yhdella. Jos osamaäräksi tulee murtoluku, se korotetaan
Iähinnä ylempaan kokonaislukuun.
Varajasenet valitaan samassa vaahssa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajasenet ovat
henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyvaksyttava ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla seka
varsinainen jäsen että täman varajäsen. Jos varajàsenet eivàt ole henkilokohtaisia,
vahtuiksi tulevat varsinaisiksi jaseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten äänia tai
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvi n osin mità kun nallisvaaleista
saadetaän. Lisäksi vaituusto vol antaa mäaräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen
vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin hpuin. Aänten men
nessä tasan ratkaisee arpa.

25 §
Vaalitoimituksen avustajat
Toimitettaessa enemmistOvaali suijetuin lipuin, kokouksen poytëkirjantar
kastajat toimivat samalla aäntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaali
toimituksessa, jollei valtuusto toisin paatà.

Suhteellinen vaali

26 §
Valtuuston vaalilautakunta
Valtuusto vahtsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilô
kohtainen varajãsen.
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Valtuusto valitsee jãseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yh
den varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pôytãkirjanpitàjà, joiiei valtuusto
toisin pàata.

27 §
Ehdokaslistojen jãttãminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto
Valtuusto mããrâã ajankohdan, miHoin ehdokaslistat on viimeistããn annet
tava vaituuston puheenjohtajalle sekã milloin vaalitoimituksen nimenhuuto
aloitetaan.

28 §
Ehdokaslistojen Iaatiminen
Ehdokaslistassa saa olla enintäan nun monen ehdokkaan nimi kuin vaa
lissa on valittavia jaseniä ja varajäseniä.
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitã kãytetään.
Ehdokaslista on vähintäân kahden valtuutetun allekirjoitettava. Ensimmâi
nen allekirjoittaja toimil listan asiamiehenã, antaa sen valtuuston puheen
johtajalle ja on oikeutettu tekemàãn siihen 29 §:ssâ tarkoitetut oikaisut.

29 §
Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen
Kun ehdokaslistojen antamisen maäraaika on paattynyt, valtuuston pu
heenjohtaja antaa ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko
ne asianmukaisesti Iaaditut. Jos listassa on virheellisyys, annetaan asia
miehelle tilaisuus sen korjaamiseen vaahlautakunnan asettamassa maärä
ajassa.
Jos sama henkilo on asiamiehen toimittaman ehdokasistan korjaamisen
jãlkeenkin ehdokkaana kahdella tai useammalla listaHa, vaalilautakunnan
on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, miNe listaHe hãnen ni
mensà jàtetààn.
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30 §
Ehdokaslistojen yhdistemã
Sitten kun edellã 29 §:ssã mainittuja olkaisuja varten varattu mããräaika
on paattynyt, vaalilautakunta Iaatii hyvàksytyistä ehdokaslistoista yhdis
telmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitããn järjestysnumero.
Ehdokaslistojen yhdistelmä on pantava ennen vaahtoimituksen nimenhuu
don alkamista valtuuston istuntohuoneeseen nãhtãvãksi ja valtuustolle
julkiluettava.

31 §
Vaalitoimitus
Kunkin valtuutetun on nimenhuudon mäãraamâssã jarjestyksessã annet
tava valtuuston puheenjohtajalle aanestyslippu, johon han on merkinnyt
aanestamënsa ehdokaslistan numeron.

32 §
Vaalin tuloksen toteaminen ja aanestyslippujen sailyttaminen
Nimenhuudon paatyttya valtuuston puheenjohtaja antaa aanestysliput
vaalilautakunnaHe, joka tutkii niiden patevyyden seka laskee ja toteaa
vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mità kunnallisvaaleista sããde
täãn.
Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen valtuuston
puheenjohtajaNe, joka ilmoittaa vaalin tuloksen valtuustolle.
Vaahssa annetut aanestysliput on sailytettava, kunnes pãätOs vaahssa,
jossa niita on kaytetty, on saanut lainvoiman. Sama koskee arvonnassa
kaytettyja lippuja. Jos vaali on toimitettu suijetuin lipuin, ne on sailytettavà
suijetussa paallyksessa.
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5. Luku
Pöytäki na

33 §
POytäkirja
Valtuuston pOytàkirjasta noudatetaan soveituvin osin, mitä pOytàkirjasta
hallintosaãnnOssã määrätäãn.

KuntaL 61 : Eriävä mielipide
Paatöksentekoon osallistuneella, jos han on tehnyt vastaehdotuksen tai aanestanyt
paätösta vastaan, seka asian esittelijalla, jos paatös poikkeaa paatosehdotuksesta, on
oikeus ilmoittaa paatoksesta eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun pastas on
tehty. Ennen poytakirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetäãn poytakirjaan.
Päätöstã vastaan aanestanyt tai eriavan mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa paatak
sesta. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystaan tehdysta paatôksesta, joNei han ole
ilmoittanut eriavaa mielipidetta.
KuntaL 62 S: Poytäkirja
Toimielimen kokouksesta pidetaän paytäkirjaa.
LuottamushenkilOn ja viranhaltijan päatoksista pidetaan poytakirjaa, jollei se paätoksen
luonteen johdosta ole tarpeetonta.
KuntaL 63 S: Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pOytakirja siihen liitettyine oikaisuvaati
musohjeineen tai valitusosoituksineen pidetaan tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävana
siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen poytakirja pidetäan vastaa
vasti yleisesti nähtäväna, jos asianomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

34 §
POytäkirjan tarkastus
Valtuuston pOytãkirjan tarkastaa kaksi kuilakin kerralla tãhan tehtàvààn
valittua vaituutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin paata.

