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Valtuutettujen työjärjestys 

Valtuutettujen päätös 18.8.2020 (§ 8), voimaan 18.8.2020 

Päätöksenteosta Kevan valtuutettujen kokouksessa säädetään Kevasta annetun lain (66/2016) 8 b §:ssä. 

Täydentävät määräykset ovat tässä työjärjestyksessä. 

 

1 § Päätösvaltaisuus 

Valtuutettujen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 

puolet muista jäsenistä on läsnä kokouksessa. 

 

1 a § Valtuutettujen koolle kutsuminen 

Toimielin kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Valtuutettujen toimikauden ensimmäisen kokouk-

sen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. 

Valtuutettujen kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille  

vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa voidaan noudattaa lyhyempää 

koollekutsumisaikaa. Myös vaalivaliokunnan puheenjohtaja voi kutsua vaalivaliokunnan kokouksen 

koolle lyhyemmässäkin kutsuajassa edellyttäen, että valiokunnan jäsenet tähän suostuvat. 

Jos valtuutettu on estynyt osallistumasta kokoukseen, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä vara-

valtuutetulle ja puheenjohtajalle, jolloin kutsu lähetetään varajäsenelle. Puheenjohtajalle annet-

tava ilmoitus voidaan antaa myös valtuutettujen kokouksen sihteerille, joka tällöin huolehtii vara-

jäsenen kutsumisesta puheenjohtajan puolesta. 

 

2 § Kokouksen johtaminen 

Valtuutetut valitsevat toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä valtuutet-

tujen kokouksessa. 

Puheenjohtaja voi tarvittaessa valtuutettujen suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouk-

sessa varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, vali-

taan kokoukselle tilapäinen puheenjohtaja. 

Valtuutettujen toimikauden ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, 

joka johtaa puhetta, kunnes valtuutettujen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. 

Valtuutetut valitsevat kokouksen sihteerin. 

 

3 § Nimenhuuto 

Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla. 

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa, onko valtuutettujen kokous laillisesti koolle kutsuttu 

ja päätösvaltainen. 
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4 § Läsnäolo-oikeus 

Valtuutettujen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla. 

Valtuutetut voivat päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

 

5 § Asioiden käsittelyjärjestys 

Asiat esitellään valtuutetuille esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jolleivat valtuutetut toisin 

päätä. 

 

6 § Puheenvuorot 

Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita. 

 

7 § Pöydällepanoehdotus 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdo-

tus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheen-

johtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on teh-

tävä päätös ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. 

Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn; jos se hylätään, jatkuu  

käsittely. Pöydällepanosta päätetään äänten enemmistöllä. 

 

8 § Ehdotukset 

Valtuutettujen kokouksessa asiat päätetään hallituksen esittelystä. 

Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka ehdotusta, joka menee 

käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus otetaan kuitenkin äänestet-

täväksi, vaikka sitä ei olisi kannatettu. 

Jollei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtaja toteaa sen 

valtuutettujen päätökseksi. 

 

9 § Äänestystapa 

Äänestys on toimitettava avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin nimenhuudolla, 

äänestys on vaadittaessa tai puheenjohtajan katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimi-

tettava uudelleen nimenhuudolla. 

 

10 § Päätöksen toteaminen 

Jos valtuutetut ovat asiasta yksimielisiä tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja to-

teaa päätöksen. Muutoin päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten 

jakautuessa tasan päätökseksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. 

 

11 § Toivomusponsi 

Tehtyään käsiteltävänä olevassa asiassa päätöksen valtuutetut voivat hyväksyä hallitukselle osoi-

tettavan toivomusponnen, jonka tulee liittyä käsiteltävänä olevaan asiaan ja joka ei saa olla 
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ristiriidassa valtuuskunnan päätöksen kanssa eikä muuttaa tai laajentaa sitä. 

 

12 § Vaalit 

Vaalissa tulee valituiksi se henkilö, joka on saanut eniten ääniä tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 

eniten ääniä. Vaali toimitetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen, jos valittavia on kaksi tai use-

ampia ja neljännes vaaliin osallistuvista sitä vaatii.  

Suhteellinen ja vaadittaessa myös enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin.  

Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 

Ääniä voidaan antaa jokaiselle ehdokkaalle, jota on keskustelussa ehdotettu, vaikka ehdotusta ei 

olisi kannatettu.  

 

13 § Ehdokaslistat suhteellisessa vaalissa 

Suhteellisen vaalin ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi kuin vaalissa on 

valittavia jäseniä ja varajäseniä. 

Ehdokaslistoista on tehtävä esitykset keskustelussa, ja ne on annettava puheenjohtajalle kirjalli-

sena. Puheenjohtaja antaa ehdokaslistoille järjestysnumerot, ja numeroitujen ehdokaslistojen on 

oltava ennen vaalitoimituksen alkamista vaaliin osallistuvien nähtävillä. 

 

14 § Vaalitoimituksen avustajat 

Toimitettaessa vaali suljetuin lipuin kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlas-

kijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa. 

 

15 § Vaalitoimitus 

Suljetuin lipuin toimitettavassa vaalissa kunkin vaaliin osallistuvan on nimenhuudon määräämässä 

järjestyksessä annettava valtuutettujen puheenjohtajalle äänestyslippu, johon hän on merkinnyt 

äänestämänsä ehdokkaan nimen tai ehdokaslistan numeron. 

 

16 § Vaalin tuloksen toteaminen 

Äänestyksen päätyttyä valtuutettujen puheenjohtaja antaa äänestysliput ääntenlaskijoille, jotka 

laskevat äänet ja toteavat vaalin tuloksen noudattaen suhteellisen vaalin tuloksen laskennassa  

soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään. Ääntenlaskijat ilmoittavat vaalin tuloksen puheen-

johtajalle, joka ilmoittaa sen valtuutetuille. 

 

17 § Pöytäkirja  

Valtuutettujen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä läsnä olleet val-

tuutetut, tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirja on kokouksen 

sihteerin varmennettava sekä puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten vali-

tun, läsnä olleen jäsenen tarkastettava ja allekirjoitettava. 

 


