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Yleiskirje 11/2017, 24.4.2017, Riitta Myllymäki

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden 
toimielinten valinnat 

24.4.2017

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten jäsenet valitaan pääosin vuoden 2017 
kesäkuussa. Tässä yleiskirjeessä käsitellään näiden toimielinten jäsenten vaalikelpoisuuden 
sääntelyä sekä toimielinten kokoonpanoon ja vaalimenettelyyn liittyviä kysymyksiä. Yleiskirjeessä 
11/2016, 19.10.2016 käsitellään vaalikelpoisuutta valtuustoon.

Yleiskirje on laadittu 1.6.2017 voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Yleiskirjeeseen koottu KHO:n 
oikeuskäytäntö perustuu vuoden 1995 kuntalain vaalikelpoisuussäännöksiin. Vaalikelpoisuutta 
voidaan edelleen arvioida aiempaan lakiin perustuvan oikeuskäytännön nojalla, huomioiden kuitenkin 
seuraavat lainmuutokset:

73 §, Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

• Välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva henkilö ei ole vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen (1 mom. 1 kohta), aiemmin vastaavassa kohdassa oli kunnan 
keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena.

• 1 momentin 2 kohta on uusi: Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ei ole henkilö, joka on 
kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa.

• 4 momentin rajaus on uusi: Edellä 1 momentin 4 kohtaa (liikeyritysten johtohenkilöt) ei sovelleta 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäseniin.

75 §, Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa 
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa (1 om. 4 kohta). Aiemman kuntalain vastaavan säännöksen 
mukaan vaalikelpoisuuden puuttumisen aiheutti pysyväisluonteinen palvelussuhde.

Kunta valitsee jäseniä myös kunnan ulkopuolisiin luottamustehtäviin, lähinnä valtion 
paikallishallinnon toimielimiin. Näissä valinnoissa huomioon otettavia seikkoja selvitetään 
yleiskirjeen lopussa. Kuntayhtymän toimielinten valintaa käsitellään yleiskirjeessä 12/2017.

Tämä yleiskirje korvaa yleiskirjeen 24.10.2012, 19/80/2012.
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SISÄLLYS

Vaalikelpoisuuden sääntely, tulkinnan periaatteet ja suostumus

Yleinen vaalikelpoisuus (kuntalain 71 §)

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (kuntalain 73 §) 

Edellytyksenä vaalikelpoisuus valtuustoon (73.1 §) 

Kunnanhallituksen alainen henkilöstö (73.1 §:n 1 kohta) 

Kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön henkilöstö (73.1 §:n 2 kohta)

         Lautakuntien esittelijät ja valmistelijat (73.1 §:n 3 kohta) 

         Liikeyritysten johtohenkilöt (73.1 §:n 4 kohta ja 73.4 §) 

         Henkilöstön edunvalvonnasta vastaavat henkilöt (73.2 §) 

         Kunnan tai kuntakonsernin palveluksessa olevien enimmäismäärä (73.3 §) 

Vaalikelpoisuus lautakuntaan ja valiokuntaan (kuntalain 74.1 §) 

         Lautakunnan alainen kunnan henkilöstö (74.1 §:n 1 kohta) 

         Kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön henkilöstö (74.1 §:n 2 kohta) 

         Liikeyritysten johtohenkilöt (74.1 §:n 3 kohta) 

Vaalikelpoisuus henkilöstöasioita käsittelevään toimielimeen (kuntalain 74.2 §) 

Vaalikelpoisuus johtokuntaan ja toimikuntaan (kuntalain 74.3 §) 

Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan (kuntalain 75 §) 

         Kunnanhallituksen jäsenet, kunnan johto ja heidän läheisensä

         Kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön henkilöstö

         Oltava vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoisuus kuntien yhteiseen toimielimeen (kuntalain 77 §) 

Toimielinten jäsenten valinta, toimikausi ja puheenjohtajisto 



Tasa-arvolain soveltaminen

         Kunnalliset toimielimet 

         Kuntaenemmistöiset yhtiöt 

Vaalimenettely 

Neuvottelut luottamushenkilöpaikoista 

Toimielimen kokoonpanoa koskevat erityiset vaatimukset  

Kunnan toimielimiä koskevat erityissäännökset 

         Kaksikielisen kunnan opetustoimen hallinto 

         Kunnan keskusvaalilautakunta 

Valtion paikallishallinnon toimielimet 

         Käräjäoikeuden lautamiehet 

         Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 

         Poliisin neuvottelukunta

Vaalikelpoisuuden sääntely, tulkinnan periaatteet ja suostumus

Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään kuntalain 71 §:ssä. Sillä 
tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet ylipäänsä voidaan valita kunnan 
luottamustoimeen.

Lain 72 - 77 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden rajoituksista. 
Kunnanhallituksella, lautakunnalla, valiokunnalla ja johtokunnalla voi olla jaostoja. Vaalikelpoisuus 
toimielimen jaostoon arvioidaan samoin perustein kuin vaalikelpoisuus toimielimeen (30.5 §). 
Useimmiten vaalikelpoisuuden rajoitus liittyy henkilön virka- tai työsuhteeseen asianomaiseen 
kuntaan tai kunnan määräysvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön.

Virkavapaus tai työloma ei katkaise palvelussuhdetta. Siten virkavapaus tai työloma 
vaalikelvottomuuden aiheuttavasta palvelussuhteesta ei tee henkilöstä vaalikelpoista ao. 
toimielimeen.

Vaalikelpoisuuden menetyksen vaikutuksista säädetään kuntalain 78 §:ssä. Jos luottamushenkilö 
menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. 
Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Luottamushenkilö ei 
menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan väliaikaisesti enintään kuuden 
kuukauden ajaksi 72 - 76 §:ssä tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei 
kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.

Vaalikelpoisuuden lähikäsite on esteellisyys. Sillä tarkoitetaan henkilön puolueettomuuden 
vaarantumista yksittäisessä asiassa. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 §:ssä ja hallintolaissa.



Kuntalain 70.2 §:n nojalla henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on 
valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla 
merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Vaalikelpoisuuden rajoitukset ovat poikkeus kuntalaisten oikeudesta osallistua kunnan hallintoon. 
Oikeuksia rajoittavien säännöksiä on yleensä tulkittava suppeasti. Rajatapauksessa henkilö 
katsotaan vaalikelpoiseksi.

Jos kunnanhallitus katsoo valtuuston päätöksen lainvastaiseksi, kunnanhallituksen on jätettävä 
päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (96 
§). Toimeen valitun luottamushenkilön on hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on 
lopullisesti ratkaistu, jos kunnanhallitus on 96 §:n nojalla jättänyt valtuuston vaalipäätöksen 
täytäntöön panematta (79.2 §).

Jos luottamustoimeen on valittu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen, valintapäätös voidaan saada 
valituksella kumotuksi. Valittu henkilö hoitaa tointaan kuitenkin siihen saakka, kunnes asia on 
lopullisesti ratkaistu (kuntalain 79 §). Jos valintapäätöksestä ei valiteta, päätös saa lainvoiman ja 
toimielimeen valitun vaalikelpoisuus voi tulla arvioitavaksi vasta olosuhteiden muuttumisen 
perusteella.

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan 
(kuntalain 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. Laissa ei 
säädetä suostumuksen kirjallisesta muodosta, lukuun ottamatta valtuustoehdokkaan antamaa 
suostumusta. Suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettu suostumus 
voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

Kunnanhallituksen jäseneksi ehdolla oleva voisi antaa esimerkiksi seuraavan suostumuksen: Suostun 
ottamaan vastaan x kunnan kunnanhallituksen jäsenen luottamustoimen, päiväys ja allekirjoitus.

Yleinen vaalikelpoisuus (kuntalain 71 §)

Yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset ovat:

• Henkilön kotikunta on asianomainen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain perusteella. 
• Henkilöllä on jossakin kunnassa äänioikeus sinä vuonna, jona vaali luottamustoimeen 

toimitetaan. Äänioikeudesta säädetään kuntalain 20 §:ssä (ks. yleiskirje 11/2016).
• Henkilö ei saa olla julistettu vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta 

henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on 
holhoustoimilain nojalla julistettu vajaavaltaiseksi.

Yleistä vaalikelpoisuutta ei ole sidottu Suomen kansalaisuuteen. Euroopan unionin jäsenvaltion 
kansalaiset sekä Islannin ja Norjan kansalaiset ovat samassa asemassa kuin Suomen kansalaiset. 
Myös muu ulkomaalainen, jolla on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan ennen vaalin 
toimittamista, on vaalikelpoinen, jos hän täyttää muut yleiset edellytykset. Kotikunnan on vaalin 
toimittamisajankohtana pitänyt olla Suomessa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (kuntalain 73 §)

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seuraavasti:

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:



1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan 
yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 
vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen 
rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei 
myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa 
edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa 
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai 
siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Vaalikelpoisuuteen kunnanhallitukseen vaikuttavat ensinnäkin vaalikelpoisuusrajoitukset 
valtuustossa. Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole myöskään vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen.

Toiseksi rajoitukset koskevat välittömästi kunnanhallituksen alaisen henkilöstön lisäksi lautakuntien 
esittelijöitä ja asioiden valmistelijoita.

Kolmanneksi rajoitukset koskevat kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan konserniyhteisön 
henkilöstöä.

Neljänneksi rajoitukset koskevat kunnan henkilöstön edunvalvonnasta vastaavia henkilöitä.

Viidenneksi vaalikelpoisuusrajoitus voi kohdistua kunnassa toimivien liikeyritysten johtohenkilöihin, ei 
kuitenkaan kunnan määräysvallassa olevien liikeyritysten johtohenkilöihin.

Edellytyksenä vaalikelpoisuus valtuustoon (73.1 §)

Lähtökohtana on, että henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen myöskään 
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään 72 §:ssä. Rajoitukset koskevat:

• säännöksessä tarkoitettuja valtion virkamiehiä (73.1 § 1 kohta)
• johtavassa tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä toimivia kunnan 

palveluksessa olevia henkilöitä (2 kohta)
• kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä, jotka 

asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuihin kunnan viranhaltijoihin ja 
työntekijöihin (3 kohta) ja

• kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöitä, jotka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa 
tarkoitettuihin kunnan viranhaltijoihin ja työntekijöihin, jos kunta on kuntayhtymän jäsenkunta (4 
kohta).



Säännöksen tulkintaa on käsitelty liiton yleiskirjeessä 11/2016.

Kunnanhallituksen alainen henkilöstö (73.1 §:n 1 kohta)

Välittömästi kunnanhallituksen alaisena työskentelevä ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 
Rajoitus koskee kaikkia organisatorisesti kunnanhallituksen alaisia viranhaltijoita ja työntekijöitä 
heidän asemastaan ja tehtävistään riippumatta.

Kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön henkilöstö (73.1 §:n 2 kohta)

Myöskään kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai 
säätiön palveluksessa oleva henkilöstö ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kunnalla on 
määräysvalta yhteisössä tai säätiössä, jos kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n edellytykset täyttyvät. 
Kuntakonserniin kuuluvat myös yhteisöt, joissa kunnan tytäryhteisö käyttää määräysvaltaa.

Kunnan määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö toimii kunnanhallituksen tehtäväalueella silloin kun 
se on organisatorisesti kunnanhallituksen alainen eikä esimerkiksi lautakunnan alainen. 
Hallintovaliokunta toteaa seuraavasti (HaVM 55/2014 vp):

Säännöksen tarkoittamina yhteisöinä pidetään niitä, joiden toimialana on hoitaa tehtäviä, jotka 
perinteisemmässä organisoitumistavassa hoidettaisiin kunnan oman organisaation sisällä ja 
useimmiten suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa, yleishallinnossa tai konsernihallinnossa. 
Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimerkiksi yhtiöt, joille on siirretty kunnan toimitilojen hallinta tai ruoka 
ja siivouspalvelut kokonaisuudessaan tai valtaosin. Kyseessä ovat siten niin sanotut yhteiset palvelut, 
joita kaikki muut kunnan toimitilat käyttävät ja tarvitsevat oman toimintansa tueksi.

Vaalikelpoisuutta rajoittavia säännöksiä tulkitaan suppeasti. Jos kunnan tytäryhtiö on organisoitu 
lautakunnan alaisena toimivaksi yhtiöksi tai käytännössä toimii lautakunnan perinteisellä 
tehtäväalueella, vaikka siitä ei ole hallintosäännössä määräyksiä, eivät kunnanhallituksen omistaja- ja 
konserniohjauksen tehtävät merkitse sitä, että tytäryhtiö toimisi kunnanhallituksen tehtäväalueella. 
Lautakunnan alaisena toimivan tytäryhtiön henkilöstö on tulkintamme mukaan vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen

Lautakuntien esittelijät ja valmistelijat (73.1 §:n 3 kohta)

Kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka on lautakunnan esittelijä tai muuten vastaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, ei ole vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen. Tällaisella henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi myöhemmin tuleviin asioihin, jotka usein menevät edelleen valtuuston käsiteltäviksi.

Esittelijän kohdalla säännöksen soveltaminen ei tuottane vaikeuksia. Säännös koskee vain 
lautakunnan esittelijöitä, ei esimerkiksi johtokunnan esittelijöitä. Tarkemmin esittelystä määrätään 
hallintosäännössä. Esittelijän henkilö voidaan määrätä hallintosäännössä tai jättää hallintosäännön 
määräyksen nojalla toimielimen päätettäväksi.

Esittelijällä on viime kädessä vastuu myös asian valmistelusta. Esittelijä ei kuitenkaan aina itse 
varsinaisesti valmistele asiaa lautakunnan esityslistalle. Esittelijän ohella rajoitus koskee henkilöä, 
jolla on vastuuta lista-asioiden varsinaisesta valmistelusta.

Toisena valmistelijaa koskevana edellytyksenä on, että asiat tulevat lautakunnan käsittelyn jälkeen 
kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Esimerkiksi kaava-asiat voivat olla tällaisia. Asioiden on kuuluttava 



kunnanhallituksen toimivaltaan lain tai hallintosäännön nojalla. Kunnanhallituksen mahdollisuus 
käyttää kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta yksittäisessä asiassa ei vaikuta lautakunnan asioiden 
valmistelijan vaalikelpoisuuteen.

Säännöksen soveltaminen edellyttää, että henkilön varsinaisiin tehtäviin kuuluu asioiden esittely tai 
vastuu niiden valmistelusta. Jos henkilö on esimerkiksi varsinaisen esittelijän sijainen tämän ollessa 
estynyt tai esteellinen, hän on vaalikelpoinen. Tosin valmisteluvastuun perusteella hän tällöinkin voi 
olla vailla vaalikelpoisuutta. Rajoitus ei koske valmistelussa avustavaa henkilöstöä kuten esimerkiksi 
tekstinkäsittelijöitä.

KHO 31.8.1998/1548: Kaupunginhallitukseen oli valittu kaupunkiin työsopimussuhteessa oleva 
henkilö, joka työskenteli kaavoitusteknikkona yhdyskuntasuunnitteluosastolla, joka kuului tekniseen 
palvelukeskukseen ja teknisen lautakunnan alaisuuteen. Yhtenä osaston tehtäväalueena oli 
asemakaavoitus. Osaston henkilöstöön kaavoitusasioissa kuuluivat kaupunginarkkitehti 
osastopäällikkönä sekä kaavoitusteknikko ja piirtäjä. Kaavoitusteknikko valmisteli muun muassa 
asemakaava-asioita. Toimenkuvan mukaan työ oli itsenäistä maankäytön suunnittelua valtuuston 
hyväksymän kaavoitusohjelman ohjaamana. Kuntalain 35.1 §:n 2 kohdan mukaan vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai 
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta. Ottaen huomioon 
kaavoitusteknikon tehtävät kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulevien kaava-asioiden 
valmistelussa, hän ei ollut vaalikelpoinen kaupunginhallituksen jäseneksi.

KHO 18.11.2005/3009: Vastaava sairaanhoitaja toimi perusturvalautakunnan alaisuudessa 
vanhustyön vastuualueen esimiehenä. Vastuualueeseen kuuluivat palvelukeskus kioskeineen, 
vanhusten asumispalvelut, päivätoiminta ja kuntoutus sekä perusturvan ruokahuolto. 
Perusturvajohtaja toimi osaston päällikkönä ja vastaavan sairaanhoitajan esimiehenä. Vastaava 
sairaanhoitaja ei toiminut esittelijänä. Kun vastaavan sairaanhoitajan lautakunnalle valmistelemat 
vanhustyön ja ruokahuollon asiat eivät tulleet lautakunnasta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, hän 
ei vastannut kuntalain 35.1 §:n 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 
tulevien asioiden valmistelusta. Yksistään se seikka, että hän osallistui vastuualueensa osalta 
lautakunnan talousarvioehdotuksen valmisteluun, ei merkinnyt sitä, että häntä olisi pidettävä sanotun 
lainkohdan tarkoittamana valmistelun vastuuhenkilönä.

Liikeyritysten johtohenkilöt (73.1 §:n 4 kohta ja 73.4 §)

Kunnan ja liikeyrityksen intressit saattavat olla toisilleen vastakkaisia. Yksittäistapauksissa 
sovelletaan esteellisyyssäännöksiä. Jos ennakolta arvioiden esteellisyystilanteita saattaa syntyä 
usein ja jos kunnan etu on niin muodoin usein ristiriidassa liikeyrityksen edun kanssa, myös 
vaalikelpoisuutta on rajoitettu. Vaalikelpoisuuden rajoituksen perusteena on olettamus, että 
liikeyrityksen johtohenkilö voi luottamushenkilönä toimia edustamansa yhteisön eduksi tai 
kilpailevien yhteisöjen vahingoksi ja samalla kunnan ja sen asukkaiden edun vastaisesti.

Liikeyritysten johtohenkilöitä koskeva rajoitus ei kuitenkaan koske kunnan määräysvallassa olevan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseniä (73.4 §). Kunnalla on 
määräysvalta yhteisössä tai säätiössä, jos kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n edellytykset täyttyvät. 
Kuntakonserniin kuuluvat myös yhteisöt, joissa kunnan tytäryhteisö käyttää määräysvaltaa.

Vaalikelpoisuusrajoitusta sovelletaan vain, jos

• liikeyrityksen asema suhteessa kuntaan on sellainen kuin säännös edellyttää
• henkilön asema liikeyrityksessä on sellainen kuin säännös edellyttää.



Molempien mainittujen edellytysten on täytyttävä. Koska säännös koskee vain liiketoimintaa 
harjoittavia yhteisöjä ja säätiöitä (jäljempänä liikeyritys), aatteelliset yhteisöt jäävät yleensä 
soveltamisalan ulkopuolelle. Vaalikelpoisuusrajoituksia on tulkittava suppeasti, joten 
tulkinnanvaraisessa tilanteessa asiaa on tulkittava asianomaisen henkilön eduksi, eli hänet katsotaan 
vaalikelpoiseksi.

Ensimmäisenä liikeyritystä koskevana edellytyksenä on, että liikeyrityksellä on liiketoimintaa 
asianomaisessa kunnassa.

Toiseksi liikeyritykselle pitää syntyä kunnanhallituksessa käsiteltävissä asioissa hyötyä tai vahinkoa 
eli liikeyrityksellä pitää olla niissä intressi. Säännöksen mukaan intressin on oltava olennainen, joten 
aivan vähäistä taloudellista tai muuta intressiä ei voida ottaa huomioon. Tällainen intressi voi olla 
asiassa asianosaisella eli sillä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia suoraan koskee. Intressi voi 
olla myös liikeyrityksen kilpailijoiden asioita käsiteltäessä.

Kolmantena edellytyksenä on, että niitä asioita, joissa liikeyrityksellä on olennaisia intressejä, 
käsitellään kunnanhallituksessa tavanomaisesti, jolloin asioita on oltava esillä useita kertoja 
vuodessa. Liikeyritystä tai sen kilpailijoita koskevia asioita on oltava lähes jatkuvasti vireillä tai 
valmisteltavina kunnanhallituksessa.

Kunnanhallituksen tehtäväalue voi kunnasta riippuen olla hyvinkin laaja. Tämän vuoksi on vaikea 
arvioida, millä alalla toimivia liikeyrityksiä rajoitus eri kunnissa voi koskea. Kunnanhallituksen 
tehtäväalueesta ja kunnasta riippuen rajoitus voi koskea esimerkiksi rakennusliikkeitä, 
maarakennusyrityksiä, kauppaliikkeitä ja pankkeja.  Mitä pienemmästä kunnasta on kysymys, sitä 
herkemmin säännös voi tulla sovellettavaksi.

KHO 1998:31: Henkilö oli asianomaisella talousalueella toimivan suuren rakennusyhtiön 
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Yhtiö harjoitti liiketoimintaa kunnassa, jonka kunnanhallituksen 
jäseneksi sanottu henkilö oli valittu. Yhtiöllä oli ollut useita rakennusprojekteja puheena olevassa 
kunnassa. Toimitusjohtaja oli kuntalain 35.1 §:n 3 kohdan tarkoittamassa asemassa liiketoimintaa 
harjoittavassa yhteisössä. Kun otettiin myös huomioon kunnanhallitukselle kaavoittamiseen, 
rakentamiseen ja asumiseen liittyvät tehtävät ja toimivalta, henkilön katsottiin olevan vaalikelvoton 
kunnanhallitukseen, koska näitä asioita oli pidettävä kunnanhallituksessa tavanomaisesti 
käsiteltävinä ja näiden asioiden ratkaisun katsottiin olevan omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai 
vahinkoa kunnassa rakennusurakointia harjoittavalle yhtiölle. Äänestys 4-1.

KHO 1998:36: Kaupungissa laajaa liiketoimintaa harjoittavan rakennuskonsernin toimitusjohtaja oli 
vaalikelpoinen kaupunginvaltuuston jäseneksi. Kun otettiin huomioon kaupunginhallituksen 
johtosäännön kaupunginhallitukselle osoittama ratkaisuvalta rakennus-, asumis- ja 
kaavoitusasioissa, kaupunginhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien rakentamista koskevien 
asioiden ratkaisu oli omiaan tuottamaan hänen johtamalleen yrityskonsernille olennaista hyötyä tai 
vahinkoa. Tämän vuoksi toimitusjohtajan katsottiin olevan kuntalain 35 §:n mukaan vaalikelvoton 
kaupunginhallituksen varajäseneksi.

KHO 29.5.1998/1078: Henkilö oli Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiön koko osakekannan 
omisti Kehittämisyhtiö Oy, jonka omistus jakautui 12 osakkeenomistajan kesken. Kaupunki omisti 
yhtiön osakkeista 46,2 %. Teollisuuskylä Oy:n toimialana oli rakentaa, hankkia ja hallita omistus- ja 
vuokraoikeuden nojalla teollisuus- ja palvelutiloja sekä kiinteistöjä yrittäjien käyttöön pääasiallisesti 
omakustannushintaan luovutettavaksi. Kaupunki oli antanut osakeyhtiölle omavelkaisia takauksia 
teollisuushallien rakentamiseksi. Takausten kokonaismäärä oli noin 12 miljoonaa markkaa. Kaupunki 



ja Teollisuuskylä Oy olivat tehneet sopimuksen kustannusten kattamisesta yrittäjän ja Teollisuuskylä 
Oy:n välisen lunastussopimuksen purkautuessa tilanteessa, jossa muun muassa uutta 
sopimuskumppania ei saada. Henkilö oli Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtajana esteellinen 
kaupunginhallituksessa neljä kertaa vuonna 1994, kaksi kertaa vuonna 1995 ja neljä kertaa vuonna 
1996.

Henkilö toimi johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä liiketoimintaa harjoittavassa Teollisuuskylä 
Oy:ssä. Edellä kerrotut takaukset ja sopimus eivät yksistään tehneet häntä vaalikelvottomaksi 
kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallituksessa käsiteltävien Teollisuuskylä Oy:tä koskevien asioiden 
ratkaisu oli yleensä omiaan tuottamaan yhtiölle olennaista hyötyä tai vahinkoa. Asiassa esitetystä 
selvityksestä ei käynyt ilmi, että kaupunginhallitus käsittelisi mainittuun sopimukseen liittyviä 
laskutuksia. Näin ollen asioita, joiden ratkaisu oli omiaan tuottamaan Teollisuuskylä Oy:lle olennaista 
hyötyä tai vahinkoa, ei ollut ottaen huomioon myös henkilön esteellisyydestä saatu selvitys, 
katsottava käsiteltävän kaupunginhallituksessa tavanomaisesti (eli vuositasolla esteellisyyksiä 2-4 
kertaa). Henkilö oli vaalikelpoinen kaupunginhallitukseen.

KHO 3.9.1998/1671: Henkilö oli rakennusinsinööritoimisto -kommandiittiyhtiön vastuunalainen 
yhtiömies. Henkilön ilmoituksen mukaan yhtiöllä ei viime vuosina ollut ollut varsinaista liiketoimintaa. 
Kun otettiin huomioon yhtiön toiminnan laadusta ja laajuudesta annettu selvitys, ei voitu katsoa, että 
kyseisellä yhteisöllä olisi ollut keskeinen asema kunnanhallituksen tehtäväalueella tai että 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltäisiin asioita, joiden ratkaisu olisi omiaan tuottamaan 
yhtiölle kuntalain 35.1 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Liikeyrityksen johtohenkilöltä säännös edellyttää:

joko yrityksen hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen (esimerkiksi johtokunnan) jäsenyyttä. 
Luonteeltaan rajoittavaa säännöstä on tulkittava suppeasti, joten rajoitus ei voine koskea hallituksen 
varajäseniä;

KHO 26.8.1998/1503: K oli vanhustenkotiyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja. Hän ei kuitenkaan 
ollut yhdistyksen palveluksessa. Kysymyksessä ei ollut myöskään sellainen liiketoimintaa harjoittava 
yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu oli omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Y oli paikallisen osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja. Osuuspankin hallituksena toimi 
johtokunta. Hallintoneuvostoa ei voida rinnastaa osuuspankin hallitukseen, joten Y oli vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen.

tai johtavaa ja vastuullista tehtävää tai siihen rinnastettavaa asemaa yrityksessä. Tältä osin säännös 
voi koskea sekä palkattua henkilöstöä että henkilöä, jolla omistuksen tai määräysvallan kautta on 
vastuullinen asema ja intressi yrityksessä. Palkatusta henkilöstöstä rajoitus koskee lähinnä 
toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa.

KHO 2011:5: S Oy oli rakentamista palveleva kivenjalostukseen ja myyntiin erikoistunut perheyritys. 
A, joka oli tammikuussa 2009 eronnut yhtiön hallituksesta, omisti 50 prosenttia S Oy:n osakkeista. 
Yhtiöllä oli vuonna 2007 ollut 18 työntekijää ja sen liikevaihto oli sijoittunut luokkaan 10-20 miljoonaa 
euroa. Yhtiön tausta ja toiminta huomioon ottaen A oli osakeomistuksensa perusteella KuntaL 35 §:n 
1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun johtavaan ja vastuulliseen tehtävään rinnastuvassa asemassa 
sanotussa yhtiössä.



Kunnanhallitus ratkaisi muun ohella kiinteän omaisuuden hankkimista, rakennuspaikkojen 
luovuttamista sekä asemakaavan ajanmukaisuutta koskevat asiat. Yhtiön tuotantolaitokset ja 
toimipiste sijaitsivat 305 hehtaarin suuruisella alueella Tuusulassa. Yhtiö omisti maa-alueita 
muuallakin Tuusulassa. Yhtiön toimiala ja kunnanhallituksen tehtävät huomioon ottaen oli 
todennäköistä, että Tuusulan kunnanhallituksen käsiteltäväksi tuli useita kertoja vuodessa asioita, 
jotka merkittävällä tavalla vaikuttivat S Oy:n ja sen kilpailijoiden etuun. Kun otettiin huomioon yhtiön 
toimialasta ja toiminnasta Tuusulan kunnassa saatu selvitys ja kunnanhallituksen asema sekä 
tehtävät ja toimivalta erityisesti rakentamiseen, kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvissä asioissa, S 
Oy oli sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisut 
olivat omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. A oli siten KuntaL 35 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetulla tavalla vaalikelvoton kunnanhallituksen jäseneksi. Äänestys 4-1.

KHO 1998:36: Suuressa pankkikonsernissa pankinjohtaja -nimikkeellä omaisuuspalveluyksikön 
johtajana toimiva henkilö, joka oli myös pankin asianomaisen konttorin ja alueen johtoryhmien jäsen, 
ei ollut ottaen huomioon hänen asemansa, toimenkuvansa ja tehtävänsä pankissa, kuntalain 35 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsen taikka johtavassa ja vastuullisessa 
tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, eikä siten 
vaalikelvoton kaupunginhallituksen jäsenten vaalissa.

Henkilöstön edunvalvonnasta vastaavat henkilöt (73.2 §)

Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Säännöksessä 
rajoitetaan henkilöstön edunvalvonnasta huolehtivien vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen, koska 
esteellisyyssäännöksiä ei ole pidetty riittävinä ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi. Edunvalvonnasta 
vastaaminen edellyttää, että edunvalvontatehtävät kuuluvat asianomaisen henkilön varsinaisiin 
tehtäviin henkilöstöjärjestössä. Satunnainen osallistuminen neuvotteluun ei vielä aiheuta 
vaalikelpoisuuden menetystä

Kunnassa edunvalvontaa hoitavat yleensä ammattijärjestöjen paikallisyhdistykset. 
Paikallisyhdistyksen hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen tehtävänä on yleensä hyväksyä 
paikallinen neuvottelutulos. Vaalikelpoisuuden rajoitus koskee ainakin hallituksen puheenjohtajaa. 
Rajoitus ei koske kaikkia hallituksen jäseniä, vaan ainoastaan päävastuun edunvalvonnasta kantavaa 
henkilöä.

Toiseksi rajoitus koskee niitä henkilöitä, jotka neuvottelevat kunnan kanssa virka- ja 
työehtoratkaisuista tai muuten vastaavat henkilöstön edunvalvontatehtävistä. Tällaisia henkilöitä 
ovat pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet. Työsuojeluvaltuutetuilla tai yhteistoimintaelimiin 
kuuluvilla henkilöstöjärjestöjen edustajilla ei katsota olevan säännöksessä tarkoitettuja 
edunvalvontatehtäviä. (HE 268/2014)

Säännös ei estä valitsemasta henkilöstön edunvalvonnasta vastaavaa henkilöä valtuuston 
puheenjohtajistoon, jolloin hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa. 
Vaalikelpoisuusrajoituksen tarkoitus huomioon ottaen ratkaisua voidaan arvostella.

Kunnan tai kuntakonsernin palveluksessa olevien enimmäismäärä (73.3 §)

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kuntakonsernin 
palveluksessa olevia henkilöitä. Jos kunnanhallituksen jäsenten luku on parillinen, ei siis ole riittävää, 
että kuntakonsernin ulkopuolisia on yhtä paljon kuin kunnan ja kuntakonsernin palveluksessa olevia. 



Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Laissa säädetään henkilöstöä 
koskevasta ehdottomasta ylärajasta, ei kiintiöstä, johon henkilöstöllä olisi erityinen oikeus.

Säännöksen perusteluissa (HE 268/2014) todetaan, että kunnan ja kuntakonsernin palveluksessa 
olevien henkilöiden asemaa kunnanhallituksessa on pidetty yleisesti ongelmallisena ja 
kunnanhallituksen toimintakykyä heikentävänä. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja 
vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta. Erityisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja on keskeinen 
työnantajan edustaja kunnassa. Jos kunnanhallituksen puheenjohtaja on samalla kunnan työntekijä, 
hän on päätöksenteon puolueettomuuden näkökulmasta ongelmallisessa kaksoisroolissa. Tämä 
näkökulma on perusteltua ottaa huomioon kunnanhallituksen valintaa koskevissa poliittisissa 
neuvotteluissa.

Vaalikelpoisuus lautakuntaan ja valiokuntaan (kuntalain 74.1 §)

Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan seuraavasti:

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei 
kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 
vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa 
tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Valtuusto voi päättää, että kunnanhallitukseen ja lautakuntiin voidaan valita vain valtuutettuja ja 
varavaltuutettuja, jolloin lautakuntia voidaan kutsua valiokunniksi (kuntalain 31.1 §:n 1 kohta). 
Jäljempänä käytetään käsitettä lautakunta kattamaan sekä lautakunnan että valiokunnan.

Kuntalaissa lähdetään kunnanhallitusta koskevan sääntelyn tavoin siitä, että henkilö, joka ei ole 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei myöskään ole vaalikelpoinen lautakuntaan.

Sääntely ulottuu myös henkilöstöön, joka on kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön 
palveluksessa, jos yhteisö tai säätiö toimii asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella.

Lautakunnan tehtäväalueella toimivan liikeyrityksen johtohenkilöiden vaalikelpoisuutta on rajoitettu 
vastaavin perustein kuin kunnanhallituksen kohdalla.

Lautakunnan alainen kunnan henkilöstö (74.1 §:n 1 kohta)

Lautakunnan alainen henkilöstö on asemastaan riippumatta vailla vaalikelpoisuutta. 
Vaalikelpoisuuden rajoitus koskee vain sitä lautakuntaa, jonka alainen henkilö on.

Kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön henkilöstö (74.1 §:n 2 kohta)

Jos kunnan määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö toimii lautakunnan tehtäväalueella, yhteisön tai 
säätiön palveluksessa oleva henkilö ei ole vaalikelpoinen lautakuntaan. Kunnalla on määräysvalta 



yhteisössä tai säätiössä, jos kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n edellytykset täyttyvät. Kuntakonserniin 
kuuluvat myös yhteisöt, joissa kunnan tytäryhteisö käyttää määräysvaltaa.

Säännöksessä tarkoitettu yhteys voi olla esimerkiksi sosiaaliasioita hoitavan lautakunnan ja 
vanhustenkotiyhdistyksen välillä, liikunta-asioita hoitavan lautakunnan ja liikuntapaikoista vastaavan 
yhtiön välillä sekä asunto- ja kiinteistöasioita hoitavan lautakunnan ja asunto- ja kiinteistöyhtiön 
välillä. Säännös koskee kaikkia lautakunnan tehtäväalueella toimivan tytäryhteisön/säätiön 
palveluksessa olevia.

Säännöksessä kuntayhtymät ovat samassa asemassa kuin muutkin yhteisöt. Säännöksen 
soveltaminen kuntayhtymän palveluksessa olevaan henkilöön edellyttää, että kunnalla on 
kuntayhtymässä määräysvalta. Yleensä yhdellä jäsenkunnalla ei ole kuntayhtymässä määräysvaltaa.

Liikeyritysten johtohenkilöt (74.1 §:n 3 kohta)

Säännös kunnassa toimivan liikeyrityksen johtohenkilöiden vaalikelpoisuudesta lautakuntaan vastaa 
sitä, mitä 73.1 §:n 4 kohdassa säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen. Myös tulkinnan 
osalta viitataan edellä kunnanhallituksen kohdalla esitettyyn.

Säännös voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi rakennusliikkeen johtohenkilöihin kaavoitusasioita 
valmistelevassa lautakunnassa ja terveys- tai muita ostopalveluja tuottavan yrityksen johtohenkilöihin 
vastaavan toimialan lautakunnassa

KHO 23.10.1998/2330: A:n sataman hallitus on asemaltaan kuntalain mukainen lautakunta. Sataman 
suurin asiakas on varustamopalveluyhtiö, jonka resurssi- ja kehityspäällikön ei katsottu olevan 
yhtiössä sellaisessa johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa, 
että hän olisi vaalikelvoton sataman hallitukseen. 

KHO 10.11.1999/3024: Henkilö oli valtakunnallisesti toimivan konsulttitoimiston paikallistoimiston 
toimistopäällikkö. Yhtiön toimialana oli rakennus-, sähkö ja lvi-suunnittelu. Edellisen vaalikauden eli 
neljän vuoden aikana tekninen lautakunta käsitteli    2 824 asiaa, joista seitsemän oli sellaista 
henkilön työnantajan asiaa, joissa hän oli esteellinen. KHO katsoi, että henkilö oli lainkohdan 
tarkoittamassa johtavassa asemassa asianomaisessa yrityksessä, mutta kysymys ei ollut sellaisesta 
yrityksestä, jolle teknisen lautakunnan tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu olisi omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilö oli vaalikelpoinen lautakuntaan.

KHO 17.9.2003/2200: Henkilö oli liiketoimintaa harjoittaman valtakunnallisen jätehuoltoyrityksen 
aluejohtaja. Yhtiö tarjosi muun muassa jätehuolto-, kierrätys-, kiinteistönhuolto-, ongelmajätehuolto-, 
ym. palveluita ja harjoitti merkittävää liiketoimintaa Oulun kaupungissa ja toimi kilpailutilanteessa 
muiden alan yritysten ja myös Oulun Jätehuollon kanssa. Kun otettiin huomioon hänen asemansa ja 
tehtäviensä laatu yhtiöissä, hän oli kuntalain 36.1 §:n 3 kohdassa tarkoitetussa asemassa yhtiössä. 
Kun otettiin huomioon mainitun yhtiön harjoittaman liiketoiminnan laatu ja laajuus Oulun 
kaupungissa ja liikelaitosten lautakunnan tehtäväalue ja mainitun lautakunnan alaisen Oulun 
Jätehuollon ja sanotun yhtiön väliset sopimukset sekä alalla vallitseva kilpailutilanne, yhtiö oli 
sellainen yhteisö, jolle lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisut olivat omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilö ei ollut vaalikelpoinen liikelaitosten lautakuntaan.

KHO 16.8.2011/2174: Asiassa oli kysymys kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen 
vaalikelpoisuudesta tekniseen lautakuntaan. Yhtiön toimialana oli maansiirto- ja kaivutyöt, 
tavaraliikenteen harjoittaminen sekä raskaskonekorjaus ja siihen liittyvä varaosien ja tarvikkeiden 
myynti. Tekninen lautakunta vastasi muun ohella yhdyskuntatekniikan rakentamisesta, eräiden 



rakennushankkeiden toteuttamisesta sekä eräistä kaavoitukseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi 
lautakunta toimi tielautakuntana ja teki maa-aineslupapäätökset. Kunnanhallituksen mukaan teknisen 
lautakunnan ensimmäisenä toimintavuotena pidetyssä seitsemässä kokouksessa yhtiömies ei ollut 
kertaakaan esteellinen. Kun otettiin huomioon yhtiön toimialasta ja toiminnasta kunnassa saatu 
selvitys ja teknisen lautakunnan asema sekä tehtävät ja toimivalta yhtiön toimialaan liittyvissä 
asioissa, yhtiö ei ollut KuntaL 36.1 §:n 3 kohdassa tarkoitettu yhteisö ja yhtiön vastuunalainen 
yhtiömies oli vaalikelpoinen lautakuntaan. Lisäksi otettiin huomioon, että vaalikelpoisuutta rajoittavia 
säännöksiä oli poikkeuksena yleisestä vaalikelpoisuudesta tulkittava suppeasti.

Samoin KHO 16.8.2011/2175, jossa oli kysymys maanrakennusalalla toimineen avoimen yhtiön 
yhtiömiehen vaalikelpoisuudesta ympäristölautakuntaan.

Vaalikelpoisuus henkilöstöasioita käsittelevään toimielimeen (kuntalain 
74.2 §)

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan mitä 73.2 §:ssä säädetään 
vaalikelpoisuuden rajoituksesta kunnanhallitukseen. Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavia 
toimielimiä ovat esimerkiksi henkilöstölautakunnat tai henkilöstöasioita varten asetetut toimielimen 
jaostot.

Kuntalain 73.2 §:ssä säädetty vaalikelpoisuuden rajoitus koskee henkilöstön edunvalvonnasta 
asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
puheenjohtajaa sekä henkilöä, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa 
vastaa edunvalvonnasta.

KHO 25.3.2002/668: Terveyslautakunta ei ollut pääasiallisesti henkilöstö-asioita hoitava toimielin.

Vaalikelpoisuus johtokuntaan ja toimikuntaan (kuntalain 74.3 §)

Säännöksen mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole 
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Johtokuntaan ja 
toimikuntaan valittavalta edellytetään vain 18 vuoden ikää valintahetkellä ja että häntä ei ole 
holhoustoimilain nojalla julistettu vajaavaltaiseksi. Palvelussuhteesta tai muusta asemasta johtuvia 
rajoituksia ei ole.

Johtokunnan ja toimikunnan hoidettavina olevat asiat poikkeavat luonteeltaan lautakunnan 
hoidettavista. Johtokunta vastaa kunnan liikelaitoksen tai muun laitoksen toiminnasta. Toimikunta 
asetetaan usein projektiluonteisia tehtäviä, esimerkiksi rakennushankkeen toteuttamista varten. 
Näissä tehtävissä vaaditaan usein erityistä asiantuntemusta. Esimerkiksi liikelaitoksen johtokuntaan 
on syytä valita henkilöitä, joilla on kyseisen toimialan asiantuntemusta.

Liikelaitoksen, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen toiminnassa tärkeää on myös 
käyttäjä- ja henkilöstödemokratian toteuttamismahdollisuudet. Johtokunnan kokoonpanossa 
voidaan ottaa huomioon palvelujen käyttäjien ja henkilöstön edustus (ks. kuntalain 31.1 §:n 4 kohta).

Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan (kuntalain 75 §)

Tarkastuslautakuntaa koskevilla vaalikelpoisuusrajoituksilla pyritään varmistamaan hallinnon ja 
talouden tarkastuksen riippumattomuutta ja luotettavuutta. Samat vaalikelpoisuuden rajoitukset 
koskevat myös tilintarkastajaa.



Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon vaikuttaa ensinnä se, että tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja (kuntalain 121.1 §).

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen
2. pormestari ja apulaispormestari
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin 

hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kunnanhallituksen jäsenet, kunnan johto ja heidän läheisensä

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä pormestari ja apulaispormestari eivät ole 
vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. Tarkastuslautakunnan jäsen tai varajäsen voidaan valita kesken 
toimikauden kunnanhallituksen jäseneksi tai varajäseneksi. Seurauksena on, että hän tällöin 
menettää vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakuntaan.

Tarkastuslautakunta on ainoa toimielin, jossa vaalikelpoisuuteen vaikuttaa myös läheisen asema. 
Jos henkilön hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen on kunnanhallituksen jäsen tai 
varajäsen, kunnanjohtaja, pormestarin tai apulaispormestari, henkilö ei ole vaalikelpoinen 
tarkastuslautakuntaan. Jos edellä mainittu läheinen valitaan edellä mainittuun tehtävään, henkilö 
menettää vaalikelpoisuuden tarkastuslautakuntaan.

Perusteena vaalikelpoisuuden rajoituksille on mm. se, että kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta 
ja taloudenhoidosta (38 ja 39 §). Kunnanjohtaja tai pormestari johtaa kunnanhallituksen alaisena 
kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa (38 §). Kunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat 
kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja tai pormestari (113 §). Kunnanhallitus on 
tarkastuslautakunnan arviointityön keskeisin kohde.

Kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön henkilöstö

Kunnan ja kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevat henkilöt eivät ole 
vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. Kunnalla on määräysvalta yhteisössä tai säätiössä, jos 
kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n edellytykset täyttyvät. Kuntakonserniin kuuluvat myös yhteisöt, joissa 
kunnan tytäryhteisö käyttää määräysvaltaa. Kunnan tilintarkastus ulottuu konsernitilinpäätöksen 
kautta myös kunnan määräysvallassa oleviin yhteisöihin ja säätiöihin.

Oltava vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Tarkastuslautakuntaan ei voida valita henkilöä, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 
Säännös rajaa vaalikelpoisuutta tarkastuslautakuntaan 73 §:ssä säädetyllä tavalla. Sovellettavaksi 
tulee myös vaalikelpoisuutta valtuustoon koskeva 72 §, kun vaalikelpoisia kunnanhallitukseen eivät 
ole henkilöt, jotka eivät ole vaalikelpoisia valtuustoon.

Vaalikelpoisuus kuntien yhteiseen toimielimeen (kuntalain 77 §)

Yhteinen toimielin on yksi kuntalain tarjoamista mahdollisuuksista kuntien yhteistoiminnan 
organisoimiseksi. Yhteinen toimielin kuuluu tehtävää hoitavan kunnan, vastuukunnan, 
organisaatioon. Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä. 
Yhteinen toimielin on useimmiten lautakunta, mutta voi olla myös esimerkiksi johtokunta.



Jäseninä yhteisessä toimielimessä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen 
(esimerkiksi lautakuntaan tai johtokuntaan) vaalikelpoiset henkilöt.

Toimielinten jäsenten valinta, toimikausi ja puheenjohtajisto

Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan 
kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lähtökohtana on, että toimielimen toimikausi on 
sama kuin valtuuston toimikausi. Valtuusto voi kuitenkin päättää lyhyemmästä toimikaudesta. 
Kuntalaki mahdollistaa myös tarkastuslautakunnan jäsenten valitsemisen valtuuston toimikautta 
lyhyemmäksi toimikaudeksi. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, koska 
tarkastuslautakunnan työskentelyn tulisi olla pitkäjänteistä.

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tarkastuslautakunnan tehtävät jatkuvat siihen saakka, kunnes 
toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastuskertomus on käsitelty 
valtuustossa. Vanhan tarkastuslautakunnan toimikauden jatkumisesta huolimatta uusi 
tarkastuslautakunta valitaan muiden lautakuntien tavoin valtuuston kesäkuun kokouksessa. Uudelle 
tarkastuslautakunnalle kuuluvat vaalivuoteen kohdistuvat asiat.

Valtuusto voi päättää, että kunnanhallitukseen ja lautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja ja 
varavaltuutettuja, jolloin lautakuntaa voidaan kutsua valiokunnaksi. Valtuusto voi myös päättää, että 
kunnanhallituksen jäseniä valitaan lautakuntien tai valiokuntien puheenjohtajiksi. (Kuntalain 31 §, 
valiokuntamalli ja puheenjohtajamalli)

Valtuusto voi valita toimielimen jaoston jäsenet. Valtuusto voi myös antaa toimielimelle itselleen 
toimivallan valita jaostonsa jäsenet. Tällöin toimielin päättää itse myös jaoston jäsenten 
toimikaudesta.

Valtuusto voi päättää, että muu toimielin kuin valtuusto, valitsee johtokunnan jäsenet tai osan 
jäsenistä. Valtuusto voi myös päättää, että johtokunnan jäsenet tai osa sen jäsenistä valitaan 
valtuuston määrittämien perusteiden mukaisesti kunnan asukkaiden, kunnan henkilöstön tai 
palvelujen käyttäjien esityksestä.

Toimikunnat asetetaan aina määrätyn tehtävän hoitamista varten. Kunnanhallitus voi asettaa 
toimikunnan suoraan kuntalain nojalla. Valtuusto voi antaa muulle toimielimelle oikeuden 
toimikunnan asettamiseen. Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen asettaneen toimielimen 
toimikauden pituinen.

Toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia (kuntalain 33 §). 
Jollei varapuheenjohtajien määrästä määrätä hallintosäännössä, valinnan suorittavan toimielimen on 
ennen puheenjohtajiston valintaa päätettävä varapuheenjohtajien lukumäärästä.

Toimielimen puheenjohtajiston toimikausi on sama kuin toimielimen toimikausi. Ainoastaan 
valtuuston puheenjohtajistolla voi olla lyhyempi toimikausi kuin valtuutetuilla.

Tasa-arvolain soveltaminen

Kunnalliset toimielimet

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:



Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja 
kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä 
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka 
valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan valtuuston lisäksi

• kunnanhallitus ja sen jaostot
• lautakunnat tai valiokunnat ja niiden jaostot
• johtokunnat ja niiden jaostot sekä
• toimikunnat.

Myös valtuuston tilapäisen valiokunnan (kuntalain 35 §) kokoonpanossa on huomioitava tasa-
arvolain kiintiösäännös. Tilapäisen valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja ja varavaltuutettuja.

Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen 
sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava 
samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että jollakin 
erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poiketaan, syy on tarpeen 
kirjata valintapäätökseen. Erityiset syyt oikeuttanevat varsin harvoin poikkeamaan kiintiöstä 
kunnallisia toimielimiä valittaessa. Lähinnä poikkeaminen voinee tulla kysymykseen johtokunnassa ja 
toimikunnassa.

Valtuusto voi päättää, että kunnanhallitukseen ja lautakuntaan voidaan valita vain valtuutettuja ja 
varavaltuutettuja. Tarkoituksena on antaa vaaleilla valituille valtuutetuille ja varavaltuutetuille 
vastuuta myös kunnan muussa hallinnossa ja lisätä poliittista vastuuta. Jos valtuustoon ei ole 
vaaleissa valittu riittävästi kummankin sukupuolen edustajia, valtuutettujen ja varavaltuutettujen 
aseman korostaminen säännöksessä mainitulla tavalla on ilmeisesti erityinen syy poiketa tasa-
arvolain mukaisesta kiintiöstä.

KHO 1999:20: Kun valtuutetuista ja varavaltuutetuista 34 % oli naisia, johtosääntömääräys ei ollut 
erityinen syy poiketa kiintiöstä.

KHO 19.4.2002/931: Koska valtuustoon oli vaaleilla valittu niin monta naista, että valinnoissa voitiin 
noudattaa kiintiösäännöstä, johtosäännön määräyksillä jäsenten valinnan rajoittamisesta 
valtuutettuihin ja varavaltuutettuihin ei ollut merkitystä.

Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. Vaatimuksen 
toteutumista laskettaessa on syytä ensin laskea, kuinka paljon 40 % on toimielimen jäsenmäärästä. 
Jos luvuksi tulee murtoluku, se on korotettava ylempään kokonaislukuun, joka osoittaa naisten tai 
miesten vähimmäismäärän toimielimessä. Erikokoisissa toimielimissä on oltava naisia ja miehiä 
seuraavasti:

Jos toimielimen jäsenmäärä on neljä, naisia ja miehiä on oltava kumpiakin kaksi. Vastaavasti 
toimielimen jäsenmäärän suurentuessa luvut ovat 5 (jäsenmäärä) – 2 (naisia ja miehiä vähintään), 6
–3, 7–3, 8–4, 9–4, 10–4, 11–5, 12–5, 13–6, 14–6,15–6, 16–7, 17–7, 18–8, 19–8, 20–8, 21–9 jne. 
Kolmejäsenisessä toimielimessä kiintiö ei voi toteutua, vaan yksi toisen sukupuolen edustaja on 
riittävä.



Puheenjohtajan on ennen vaalia syytä todeta toimielimen kokoonpanoa koskevat vaatimukset. Jos 
toimielimen kokoonpano vaalin jälkeen ei vastaa lain vaatimuksia, vaali on toimitettava uudelleen. 
Lisäksi kunnanhallituksella on kuntalain 96 §:n nojalla velvollisuus valvoa valtuuston päätösten 
laillisuutta ja tarvittaessa asia tulee viipymättä viedä valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi.

Kuntaenemmistöiset yhtiöt

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentissa on mm. kuntaenemmistöisiä yhtiöitä koskeva säännös:

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai 
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva 
johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä 
syistä 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.

Lähinnä säännös tulee sovellettavaksi osakeyhtiöissä. Kuntaenemmistöisiä yhtiöitä lienevät ne, 
joissa kunnalla tai usealla kunnalla yhdessä on osake-enemmistö eli yli 50 % yhtiön osakkeista. 
Lakiesityksen perusteluissa ei tältä osin selvitetä säännöksen soveltamista.

Säännöstä sovelletaan luottamushenkilöistä koostuvaan johto- tai hallintoelimeen, esimerkiksi 
kuntaenemmistöisen osakeyhtiön hallitukseen. Tasa-arvovaatimus ei koske viraston tai laitoksen 
sisäisiä johtoryhmiä tai vastaavia, joihin henkilöt kuuluvat ”virka-asemansa” perusteella.

Osakeyhtiössä osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa myös 
hallintoelimet valitaan. Kunnanhallitus tai muu hallintosäännössä määrätty kunnan viranomainen 
antaa toimiohjeet yhtiökokousedustajalle. Tasa-arvolain vaatimus sukupuolten tasapuolisesta 
edustuksesta on otettava huomioon hallituksen (ja hallintoneuvoston) jäsenten valintaa koskevissa 
toimiohjeissa, jotka eivät saa olla lain vastaisia. Yhtiökokousedustajan on toimittava lain mukaisesti 
ilman erityisiä toimiohjeitakin. Toimiohjeissa on myös otettava huomioon pykälän 3 momentin 
säännös ”tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa 
kohden”.

Kuntaenemmistöisessä yhtiössä on usein myös yksityisiä omistajia, joilla on oikeus saada 
edustuksensa yhtiön hallitukseen tai muuhun toimielimeen. Tasapuolisuusvaatimus kohdistuu tässä 
tapauksessa vain kuntaa tai kuntia edustaviin jäseniin (PeVL 25/1994 vp).

Jos asianomaisen toimielimen jäsenmäärä on vähintään neljä, ilmaus "tasapuolisesti" vaatii ainakin, 
että naisia ja miehiä on enemmän kuin aiemman säännöksen vaatima yksi. Tasapuolinen edustus 
edellyttänee yleensä, että naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon.

KHO 2017:2: X:n kaupunginhallitus oli 8.4.2013 päättänyt henkilöiden nimeämisestä yhtiöiden 
hallituksiin useisiin yhtiöihin. Asiassa oli ratkaistava, oliko X:n kaupunginhallitus päättäessään 
hallituksen jäsenten valintaa koskevista toimiohjeistaan laiminlyönyt noudattaa muun ohella 
kuntaenemmistöisiä yhtiöitä koskevaa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 
2 momentin säännöstä, jonka mukaan säännöksessä tarkoitetussa toimielimessä tuli olla 
tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.



KHO katsoi toisin kuin hallinto-oikeus, että tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin tasapuolisuussääntö 
koskee kuntaenemmistöisiä yhtiöitä, vaikka ne eivät käyttäisi julkista valtaa. Siltä osin kuin kyseessä 
olevat yhtiöt olivat kaupungin kokonaan omistamia tai kaupunki omisti niistä yli puolet, kysymys oli 
tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentissa tarkoitetuista kuntaenemmistöisistä yhtiöistä, joiden 
luottamushenkilöistä koostuvia johto- ja hallintoelimiä mainittu säännös koski. Kuntaenemmistöisen 
yhtiön hallitus puolestaan oli mainitussa lainkohdassa tarkoitettu toimielin, jonka jäsenten valintaa 
koskevissa toimiohjeissa vaatimus sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta oli otettava huomioon.

Kaupunginhallitus ei esillä olleessa asiassa ollut noudattanut tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentissa 
tarkoitettua tasapuolisuussääntöä päättäessään luottamusmiesasemassa olleiden henkilöiden 
nimeämisestä kyseessä olleiden kuntaenemmistöisten yhtiöiden hallituksiin. Kaupunginhallitus ei 
ollut myöskään esittänyt, että kyseessä olleiden yhtiöiden hallituksen jäseniksi ei olisi ollut saatavissa 
riittävästi yhtiöiden toimialoihin perehtyneitä henkilöitä niin, että vaatimus sukupuolten 
tasapuolisesta edustuksesta olisi täyttynyt. Kaupunginhallitus oli näin ollen menetellyt tasa-arvolain 4 
a §:n 2 momentin vastaisesti. Kaupunginhallituksen päätös oli siten kuntaenemmistöisten yhtiöiden 
hallitusten jäsenten valintaa koskevien toimiohjeiden osalta lainvastainen.

Siltä osin kuin asiassa oli kysymys sellaisista yhtiöistä, joiden hallituksiin X:n kaupungin oli tullut 
nimetä vain yksi henkilö, kaupunginhallituksen päätös ei ollut tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin 
vastainen. Hallinto-oikeuden päätös, jolla A:n valitus oli hylätty, ja X:n kaupunginhallituksen päätökset 
siltä osin kuin ne koskivat henkilöiden nimeämistä kuntaenemmistöisten yhtiöiden hallituksiin, 
kumottiin.

Vaalimenettely

Vaalin toimittamisesta säädetään kuntalain 105 §:ssä seuraavasti:

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen 
jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä 
lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat 
henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen 
jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi 
jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi 
valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös 
enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin sähköisessä kokouksessa vain, jos vaalisalaisuus on turvattu. 

Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Kysymys voi olla valinnasta kunnan toimielimen 
jäseneksi, toimielimen puheenjohtajistoon tai esimerkiksi yhtiökokousedustajaksi jne. Vaalipäätös voi 
olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan ryhtyä. Vaali voidaan 
toimittaa joko enemmistövaalina tai luottamushenkilöitä valittaessa myös suhteellisena.

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet (kuntalain 31.3 §). Varajäsenet valitaan 
aina samassa vaalitoimituksessa kuin varsinaiset jäsenet. Varajäsenten ollessa henkilökohtaisia 



ehdokkaana on käytännössä varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä 
muodostama ehdokaspari.

Suhteellinen vaali perustuu aina ennakolta suoritettuun ehdokasasetteluun. Kun varajäsenet ovat 
henkilökohtaisia, on ehdokkaat (ehdokasparit) enemmistövaalissakin hyväksyttävä ennen vaalia.

Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Enemmistövaalissa valituksi tulee se tai ne, jotka 
ovat saaneet eniten ääniä. Toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on 
valittavia henkilöitä tai ehdokaspareja. Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden 
äänen ja kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää.

Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa vaali voidaan toimittaa suhteellisena. Suhteellisen 
vaalin toimittamiseen ryhdytään, jos sen vaatijoita on riittävästi. Suhteellista vaalia on vaadittava niin 
monen vaaliin osallistuvan, että he vaalissa voivat yhdessä saada valituksi vähintään yhden 
ehdokkaansa. Suhteellisen vaalin toimittamisen edellytyksistä säädetään kuntalaissa suoraan 
laskukaavalla (105.2 §).

Esimerkki:

Läsnä olevia toimielimen jäseniä on 55 ja valittavia luottamushenkilöitä on kuusi. Tällöin 55 (läsnä 
olevien lukumäärä) jaetaan seitsemällä (6+1 = valittavien lukumäärä lisättynä yhdellä). Osamääräksi 
tulee noin 7,8 eli murtoluku. Tämä korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun, joka on kahdeksan. 
Jotta vaali toimitetaan suhteellisena, vaatijoita pitää olla kahdeksan. Puheenjohtajan tehtävänä on 
todeta, onko suhteellisen vaalin vaatijoita riittävästi.

KHO 1984 II 20: Valtuutetun ehdotusta suhteellisen vaalin toimittamiseksi ei kannatettu. Tästä 
huolimatta puheenjohtajan olisi tullut todeta, tarvittaessa äänestämällä, oliko ehdotuksella niin 
monen valtuutetun kannatus kuin suhteellisen vaalin toimittamiseen vaaditaan.

KHO 1973 II 37: Suhteellisen vaalitavan noudattamisesta voitiin äänestää kesken asian käsittelyn ja 
myös toistamiseen samassa kokouksessa.

Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin mitä kuntavaaleista on säädetty 
vaalilaissa. Tarkemmat määräykset suhteellisen vaalin toimittamisesta otetaan hallintosääntöön.

Poliittisen suhteellisuuden toteutumiseksi puheenjohtajisto valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
Varsinainen vaalitoimitus ei ole tarpeen, jos puheenjohtajiston valinta on yksimielinen.

Jos puheenjohtajiston vaali toimitetaan enemmistövaalina, kullakin vaaliin osallistuvalla on 
käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä. Yhdelle ehdokkaalle voi antaa vain 
yhden äänen ja kaikkia ääniä ei tarvitse käyttää. Eniten ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi, 
seuraavaksi eniten ääniä saanut 1. varapuheenjohtajaksi jne. Tasatilanteessa arpa ratkaisee.

Suhteellisessa vaalissa vaaliin osallistuvalla on yksi ääni ja ääni annetaan ehdokaslistalle. Jos 
valittavana on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ehdokaslistalla voi olla enintään kaksi nimeä 
numeroilla 1 ja 2. Ehdokkaille lasketaan ehdokaslistan saamien äänten perusteella vertausluvut. 
Ehdokas numero 1 saa vertausluvuksi listan koko äänimäärän ja ehdokas numero 2 puolet listan 
äänimäärästä. Suurimman vertausluvun saanut valitaan puheenjohtajaksi ja toiseksi suurimman 
vertausluvun saanut varapuheenjohtajaksi. Jos vertausluvut ovat samat, arpa ratkaisee.

Jos valtuusto on päättänyt puheenjohtajamallista, lautakuntien tai valiokuntien ja niiden 
puheenjohtajistojen valinnassa toimitaan seuraavalla tavalla. Ensin valitaan kunnanhallituksen 



jäsenistä erillisessä vaalissa lautakunnan tai valiokunnan puheenjohtaja. Seuraavaksi valitaan 
lautakunnan tai valiokunnan jäsenet. Tämän jälkeen jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja. Jos 
varapuheenjohtajia valitaan enemmän kuin yksi, heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
Vaalitoimituksia ei tarvita, jos valinnat ovat yksimielisiä.

KHO 2013:176: Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien suhteellinen vaali oli toimitettu T:n 
kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti niin kutsuttuna listavaalina. Listalla numero 2 oli ollut 
yksi ehdokas (A) ja listalla numero 3 kaksi ehdokasta (B ja C, tässä järjestyksessä). Valtuutetut olivat 
äänestäneet jompaakumpaa ehdokaslistaa.

Asiassa oli muun ohella ratkaistavana, olivatko T:n kunnanvaltuuston työjärjestyksen määräykset 
suhteellisen vaalin toimittamisesta niin sanottuna listavaalina ristiriidassa lain kanssa, kun kuntalain 
60 §:n 4 momentin mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa oli noudatettava soveltuvin osin, mitä 
kunnallisvaaleista säädettiin. Asiassa tuli arvioitavaksi kunnallisvaalien yhden keskeisen periaatteen 
eli vaalien välittömyyden merkitys.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ottaen huomioon kunnallisvaalien ja valtuuston toimittamien 
suhteellisten vaalien perusteluissa tarkemmin kuvatun erilaisuuden, ettei kuntalain 60 §:n 4 
momenttia voitu tulkita niin, että puheenjohtajiston suhteellisen vaalin tulisi olla kuntalain 9 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla välitön. Kunnanvaltuuston kuntalain 60 §:n 4 momenttiin sisältyvän 
valtuutuksen perusteella antaman työjärjestyksen suhteellista vaalitapaa koskevia määräyksiä ei 
tullut jättää soveltamatta.

Kunnanvaltuuston päätös valtuuston puheenjohtajiston valinnasta ei ollut syntynyt kuntalain 90 §:n 2 
momentissa tarkoitetulla tavalla virheellisessä järjestyksessä. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin 
kunnanhallituksen valituksesta ja A:n valitus kunnanvaltuuston päätöksestä hylättiin.

KHO 26.9.1986/3699: Valtuuston puheenjohtajiston suhteellisena toimitetussa vaalissa sama 
henkilö oli ollut kahdella ehdokaslistalla. Vaali kumottiin virheellisessä järjestyksessä toimitettuna.

KHO 1988 A 28: Valtuuston työjärjestyksessä voitiin suhteellisen vaalin toimittamisesta määrätä, että 
vaalilautakunnan oli, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä 
jätettiin, jos sama henkilö oli asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin 
ehdokkaana kahdella tai useammalla listalla.

Suhteellinen vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Enemmistövaali on ensisijaisesti avoin, mutta on 
vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. Tällöin on riittävää, että yksikin toimielimen jäsenistä vaatii 
suljettua vaalia. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.

KHO 1983 II 37: Vaali voitiin puheenjohtajan vaatimuksesta toimittaa suljetuin lipuin, vaikka kukaan 
muista jäsenistä ei sitä vaatinut.

KHO 1991 A 41: Suljetuin lipuin toimitetussa virkavaalissa oli Vastamäki -nimiselle henkilölle annettu 
ääni katsottava tarkoitetun Vastamaa -nimiselle henkilölle.

KHO 1978 II 120: Valtuusto oli ennen lautakunnan jäsenten vaalia yksimielisesti hyväksynyt 
puheenjohtajan tekemän vaalin toimittamistapaa koskevan ehdotuksen. Vaalissa oli ensin valittu 
yksimielisesti muut jäsenet ja tämän jälkeen suljetuin lipuin toimitetussa vaalissa yksi jäsen. Vaali oli 
toimitettu 1976KunL 28 §:n mukaisesti.



Suljetun vaalin suorittaminen sähköisessä kokouksessa on mahdollista vain, jos vaalisalaisuus 
pystytään turvaamaan. Tämä edellyttää käytännössä, että:

• toimielimen jäsen on voitava tunnistaa luotettavasti
• annettu ääni on toimitettu kokouspaikalle salatulla sähköisellä yhteydellä
• äänet on voitava laskea niin, ettei äänen antajaa ja äänen sisältöä voida keskenään yhdistää.

Jos edellytyksiä ei voida täyttää, vaaliasia on siirrettävä seuraavaan kokoukseen, jota ei voida pitää 
sähköisenä kokouksena.

Neuvottelut luottamushenkilöpaikoista

Jokaisessa kunnassa on oma käytäntö ja kulttuuri luottamushenkilöpaikkojen jakamisessa. Yleinen 
käytäntö on, että valtuuston poliittiset ryhmät neuvottelevat ennakolta paikkojen jaosta ja valtuusto 
voi neuvottelutuloksen perusteella yksimielisesti valita jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajistot 
kunnan toimielimiin. Jos neuvotteluissa ei onnistuta saamaan yksimielisyyttä, joudutaan toimielimet 
ja niiden puheenjohtajistot valitsemaan yksi kerrallaan toimittamalla vaali, yleensä suhteellinen vaali.

Neuvotteluissa lähtökohtana on, että luottamushenkilöpaikat jaetaan suhteellisen vaalin periaatteilla 
eri ryhmien valtuustopaikkojen mukaisesti. Vaalin suorittaa valtuusto ja valtuustossa edustettuina 
olevien eri ryhmien koon perusteella voidaan ennakolta laskea, kuinka monta paikkaa ryhmä 
suhteellisessa vaalissa tulisi saamaan. Tätä kuvaa seuraava esimerkki:

Valtuustossa on 35 valtuutettua. Puolueilla ja muilla ryhmillä (A–E) on valtuutettuja seuraavasti:

   A    B    C    D      E

Valtuutetut ja
vertailuluvut
/d'Hondt)

   11
   5,5
   3,66
   - - 

8
   4
   2,66
   - -

   7
   3,5
   2,33
   - - 

   5
   2,5
   1,66
   - -

     4
     2
     1,33
     - -

Jos valittavana on 9-jäseninen toimielin, eri ryhmät saavat vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä 
paikkoja seuraavasti:

1. A (vertausluku 11)
2. B (8)
3. C (7)
4. A (5,5)
5. D (5)
6. E (4)
7. B (4)
8. A (3,66)
9. C (3,5)
--------------------
10. B (2,66)



Kukin ryhmä saa paikkoja vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä niin pitkälle kuin paikkoja on 
kussakin toimielimessä jaettavana. Tässä tapauksessa ryhmä A saa kolme paikkaa, ryhmä B kaksi 
paikkaa, ryhmä C kaksi paikkaa sekä ryhmät D ja E yhden paikan.

Eri ryhmät voivat olla keskenään yhteistyössä ja muodostaa eräänlaisen ”vaaliliiton”.  Jos esim. 
ryhmät D ja E yhdistävät voimansa, niiden ensimmäinen vertausluku on 9 (5+4).  D:n ja E:n on tällöin 
sovittava, miten paikat niiden kesken jaetaan.

Toimielimen kokoonpanoa koskevat erityiset vaatimukset 

Valtuusto voi hallintosäännössä määrätä, että kunnanhallitukseen ja nimettyihin lautakuntiin voidaan 
valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja, jolloin lautakuntia voidaan kutsua valiokunniksi. 
Hallintosäännön määräyksellä asianomaisen toimielimen kokoonpanolle asetettu vaatimus sitoo 
myös valtuustoa itseään sen valitessa toimielintä. Jollei kokoonpano vaalin jälkeen vastaa 
hallintosäännön määräystä, vaali on toimitettava uudelleen. Puheenjohtajan on kuitenkin ennen vaalia 
syytä todeta kokoonpanoa koskeva vaatimus ja sen vaikutus vaalin tulokseen.

Myös laissa voidaan asettaa erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, jotka on otettava vaalissa huomioon 
(esim. tasa-arvolain 4 a §). Jos toimielimen kokoonpano ei ole tasa-arvolain 4 a §:n mukainen, vaali 
on toimitettava uudelleen. Sama koskee myös kuntalain 73.3 §:n vaatimusta siitä, että enemmistön 
kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kuntakonsernin palveluksessa olevia 
henkilöitä.

Kunnanhallituksen lakisääteisenä tehtävänä on valvoa valtuuston päätösten laillisuutta. Jos 
luottamustoimeen on valittu henkilö, joka kunnanhallituksen näkemyksen mukaan ei ole 
vaalikelpoinen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia 
viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (kuntalain 96 §). Vaalikelvottomaksi todettu 
luottamushenkilö hoitaa tointaan siihen saakka, kunnes valtuusto on valinnut toisen henkilön hänen 
tilalleen (kuntalain 79 §:n 2 mom. 3 kohta).

Uudessa käsittelyssä valtuusto voi valita koko toimielimen uudelleen (KHO 31.8.1998/1483). 
Toisaalta ei liene myöskään estettä toimia niin, että vain vaalikelpoisuutta vailla olleen tilalle valitaan 
vaalikelpoinen henkilö samasta ryhmästä, josta vaalikelvottomaksi todettu henkilö oli valittu.

Kunnan toimielimiä koskevat erityisäännökset

Kaksikielisen kunnan opetustoimen hallinto

Kaksikielisen kunnan opetustoimen hallintoa koskee kuntalain 30.4 §:n säännös. Kaksikielisen 
kunnan hallinnossa on otettava huomioon eri kieliryhmät. Opetustoimen luottamushenkilöhallinto on 
järjestettävä kumpaakin kieliryhmää varten erikseen. Vaihtoehtoina ovat:

• kumpaakin kieliryhmää varten on erillinen toimielin tai
• yhteinen toimielin, joka jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin.

Kieliryhmää varten asetetun toimielimen jäsenet on valittava kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. 
Asianomaiseen kieliryhmään katsotaan kuuluvan henkilön, joka on väestötietojärjestelmään 
ilmoittanut asianomaisen kielen äidinkielekseen. Käytännössä kieliryhmän toimielimeen valittaneen 
myös henkilöitä, jotka käyttävät kieliryhmän kieltä kotikielenään.



Kunnan keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon 
kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on 
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä 
yksi puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee 
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa (vuoden 2017 vaalit) 
esiintyneitä äänestäjäryhmiä.

Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kuntavaaleissa 
esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri 
äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, 
keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa.

vrt. KHO 2011:30: Vaalilain 11 §:n 1 momentin mukaan aluehallintovirasto asettaa 
vaalipiirilautakunnan. Pykälän 2 momentin mukaan vaalipiirilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä neljä varajäsentä. Sekä jäsenten että varajäsenten 
tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaleissa ehdokkaita 
asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Aluehallintovirasto oli asettanut vaalipiirilautakunnan määräten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 
ja kolme jäsentä siten, että he edustivat viittä eri puoluetta, ja neljä varajäsentä siten, että he 
edustivat samoista puolueista neljää. Sellaisen puolueen piirijärjestö, jonka edustajaa ei ollut valittu 
jäseneksi eikä varajäseneksi, valitti aluehallintoviraston päätöksestä.

Vaalilain säännös vaalipiirilautakunnan kokoonpanosta ei estänyt sitä, että varajäsenet asetettaisiin 
eri puolueista kuin varsinaiset jäsenet. Vaalipiirilautakuntaan ei kuitenkaan ollut valittu samasta 
puolueesta enempää kuin yksi edustaja jäseneksi ja vastaavasti varajäseneksi. Päätös ei ollut 
lainvastainen.

Keskusvaalilautakuntaan valittavalla on oltava kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus. 
Lisäksi sovelletaan kuntalain 74.1 §:ää, jossa rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan. 
Rajoituksista olennaisin on vaatimus vaalikelpoisuudesta valtuustoon, joten kunnan ja kuntayhtymän 
johtavat viranhaltijat ja konserniyhtiön johtohenkilöt eivät ole vaalikelpoisia keskusvaalilautakuntaan.

Vaalilain 13 §:n mukaan ”jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun 
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi 
osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa”. Käytännössä työskentelyeste 
voi tulla ajankohtaiseksi vasta seuraavissa kuntavaaleissa vuoden 2021 keväällä.

Valtion paikallishallinnon toimielimet

Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin. Esimerkiksi käräjäoikeuden 
lautamiehet, kiinteistötoimitusten uskotut miehet sekä poliisin neuvottelukunnan jäsenet ovat kunnan 
valitsemia. Kunnan valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan kuntalain 69.3 §:n mukaan 
kunnan luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityislaissa muuta säädetä. 
Yleensä asianomaisessa erityislaissa säädetään ainakin henkilöiden valintaan liittyvistä seikoista.

Samoin tasa-arvolain 4 a § koskee myös kunnan valtion toimielimiin valitsemia jäseniä, jollei 
asianomaisessa erityislaissa ole tarkempia säännöksiä valittavien henkilöiden kelpoisuudesta (ks. 



jäljempänä käräjäoikeuksien lautamiehiä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan myös 
kiinteistötoimitusten uskottuihin miehiin).

Käräjäoikeuden lautamiehet

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet valtuuston 
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman 
tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen 
kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä 
sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai 
joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä 
tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, 
rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu 
ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (2 §).

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten 
uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun 
miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta 
uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Poliisin neuvottelukunta

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan 
jäsenmäärän. Valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Kullakin 
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.

SUOMEN KUNTALIITTO

Hanna Tainio
varatoimitusjohtaja

Riitta Myllymäki
johtava lakimies
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Susanna Ijäs lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2097
Susanna.Ijas@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
• hallintomenettely
• julkisuus ja tietosuoja

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön 
hallintolakimiehet

Kirsi Mononen johtava lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2473
Kirsi.Mononen@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• rakennemuutokset ja kuntien yhteistyö
• kuntakonsernin johtaminen ja ohjaus
• talous ja tilintarkastus
• kuntalaki

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön 
hallintolakimiehet

Riitta Myllymäki johtava lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2463
Riitta.Myllymaki@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus 
• hallintomenettely 
• julkisuus ja tietosuoja 
• vaalilainsäädäntö
• kielilaki 
• kuntaliitokset

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön 
hallintolakimiehet

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat
Yleiskirje 11/2017, 24.4.2017



Saija Haapalehto lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2308
Saija.Haapalehto@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
• hallintomenettely
• julkisuus ja tietosuoja

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön 
hallintolakimiehet

Tarja Krakau lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2592
Tarja.Krakau@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
• hallintomenettely
• julkisuus ja tietosuoja

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön 
hallintolakimiehet

Ida Sulin lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2467
Ida.Sulin@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
• hallintomenettely
• julkisuus ja tietosuoja
• kielilaki
• tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
EU- ja kansainväliset asiat; Kuntaliiton lakimiehet; 
Lakiyksikön hallintolakimiehet
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Yleiskirje 12/2017, 24.4.2017, Riitta Myllymäki

Kuntayhtymän toimielinten valinta 

24.4.2017

Kuntayhtymien toimielimiin valitaan kuntien valtuustojen toimikauden alkaessa uudet jäsenet. Tässä 
yleiskirjeessä käsitellään kuntayhtymän toimielinten jäsenten valintaan vaikuttavia seikkoja, lähinnä 
vaalikelpoisuutta ja poliittisen suhteellisuuden huomioon ottamista valinnoissa. Yleiskirje on laadittu 
1.6.2017 voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Yleiskirjeessä 11/2017 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten 
valintaa, toimielinten kokoonpanoon, naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon sekä vaalimenettelyyn 
liittyviä seikkoja. Siten yleiskirjeestä 11/2017 löytyy ohjeistusta myös kuntayhtymissä tehtäviin 
luottamushenkilövalintoihin.

Tämä yleiskirje korvaa yleiskirjeen 24.10.2012, 20/80/2012.

Lisätietoja:

Palvelusähköposti: hallintolakimiehet(at)kuntaliitto.fi

Saija Haapalehto, puh. 050 567 0862
Susanna Ijäs, puh. 050 432 5684
Tarja Krakau, puh. 050 571 0018
Kirsi Mononen, puh. 040 569 5511
Riitta Myllymäki, puh. 050 349 5460
Ida Sulin, puh. 050 563 3023

Kuntayhtymän toimielimet

Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää 
yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Yhden toimielimen kuntayhtymässä päätösvalta jakautuu 
jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimielimelle perussopimuksessa sovituin tavoin. Kuntayhtymällä voi 
olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimielimiä.

Kuntalaissa ei säädetä mikä kunnan toimielin valitsee yhtymävaltuuston jäsenet. Perussopimuksessa 
voidaan sopia, että jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. 
Kun valinnat tekee valtuusto, valtuusto voi myös erottaa epäluottamuksen perusteella 
yhtymävaltuustoon valitsemansa jäsenet. Jos valinta on kunnanhallituksella, 
erottamismahdollisuutta ei ole.

Yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan kuhunkin 
kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä 
kunnan muu toimielin, joka voi olla myös valtuusto itse (60.2 §).

/ Yleiskirjeet / Kuntayhtyman toimielinten valinta 
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Yhden toimielimen kuntayhtymässä jäsenkuntien tulee valita jäsenet toimielimeen (yleensä 
yhtymähallitus) ja tarkastuslautakuntaan. Perussopimuksessa voidaan sopia, että valinnat tehdään 
jäsenkuntien valtuustossa.

Muiden perussopimuksen mukaisten toimielinten valitseminen kuuluu kuntayhtymän ylimmälle 
toimielimelle eli yhtymävaltuustolle tai yhtymäkokoukselle. Näiden toimielinten kokoonpano on 58.3 
§:n mukaan sovitettava jäsenkuntien poliittisia voimasuhteita vastaavaksi (ks. jäljempänä).

Maakunnan liiton toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään alueiden kehittämisestä ja 
rakennerahastojen hallinnoinnista annetun lain 17 a §:ssä.

Suostumus luottamustoimeen

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan 
(kuntalain 70.1 §). Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. 
Kuntalaissa ei säädetä suostumuksen muodosta. Suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset 
kirjallisina, jolloin annettu suostumus voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

Yhtymähallituksen jäseneksi ehdolla oleva voisi antaa esimerkiksi seuraavan suostumuksen: Suostun 
ottamaan vastaan x kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenen luottamustoimen, päiväys ja 
allekirjoitus.

Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seuraavasti:

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen 
kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään 
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja 
vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa 
yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti 
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen 
kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Kuntalain 56.2 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen 
kuin yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on 71 §:n mukainen yleinen 
vaalikelpoisuus jonkin jäsenkunnan luottamustoimeen (ks. yleiskirje 11/2017). Kunnan toimielimiä 
koskevia erityisiä vaalikelpoisuusrajoituksia ei sovelleta kuntayhtymän toimielimiin, lukuun ottamatta 
75 §:ää, jota sovelletaan soveltuvin osin kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan. Vaalikelpoisuuden 
rajoituksista kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä.

Vaalikelpoisuuden rajoitus koskee ensinnä valtion virkamiestä, joka hoitaa välittömästi 
kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä (kuntalain 72 §:n 1 momentin 1 kohta, ks. säännöksen 
soveltamisesta yleiskirje 11/2016).



Toiseksi rajoitus koskee kuntayhtymän omaa henkilöstöä kokonaisuudessaan. Rajoitus ei siis koske 
yksinomaan johtavia viranhaltijoita, vaan kaikkia kuntayhtymän palveluksessa olevia. Virkavapaus tai 
työloma ei katkaise palvelussuhdetta. Siten vaalikelpoisuutta ei voi saada jäämällä virkavapaalle tai 
työlomalle kuntayhtymän palveluksesta.

Kunnan henkilöstön vaalikelpoisuutta oman kuntansa luottamustoimiin on rajoitettu. Sen sijaan 
jäsenkunnan johtavatkin viranhaltijat voivat tulla valituksi kuntayhtymän toimielimiin. Yhteistoiminnan 
luonne saattaakin joskus edellyttää enemmän viranhaltija–asiantuntemusta kuin poliittista harkintaa.

Kuntayhtymän perussopimuksessa voidaan kuitenkin määrätä, että yhtymävaltuustossa tai muussa 
kuntayhtymän toimielimessä on vain jäsenkunnan valtuutettuja. Yhtymäkokousedustajalle tätä 
vaatimusta ei voida asettaa. Maakunnan liiton ylimmän päättävän toimielimen jäsenten tulee lain 
nojalla olla jäsenkuntien valtuutettuja. Jos laissa tai perussopimuksessa edellytetään, että valittavan 
tulee olla valtuutettu, varavaltuutetut eivät ole vaalikelpoisia.

KHO 11.8.2015/2170: Kuntalain (365/1995) 82 §:n 4 momentin mukaan kuntayhtymän 
perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen 
jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Kuntayhtymän perussopimuksen 12 §:n 
mukaan jäsenkunnat valitsevat kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet 
valtuustojensa jäsenistä. Perussopimusta oli kuntalain 82 §:n 4 momentin sanamuoto huomioon 
ottaen tulkittava niin, että valtuustojen jäsenillä tarkoitetaan valtuutettuja, ei varavaltuutettuja.

Kuntalain 76 §:n 2 momentissa oleva rajoitus, joka koskee tiettyjen liiketoimintaa harjoittavien 
yhteisöjen johtavassa ja vastuullisessa asemassa olevia henkilöitä, vastaa sitä, mitä 
kunnanhallituksesta ja kunnan muista toimielimistä säädetään 73.1 §:n 4 kohdassa ja 74.1 §:n 3 
kohdassa. Esimerkiksi terveydenhoitopalveluja myyvän osakeyhtiön toimitusjohtaja saattaa olla vailla 
vaalikelpoisuutta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukseen. Säännöksen tulkintaa on selostettu 
yleiskirjeessä 11/2017.

Samalla tavoin kuin kunnissa myös kuntayhtymän johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita 
sellainenkin henkilö (esimerkiksi kuntayhtymän henkilöstöön kuuluva), joka ei ole vaalikelpoinen 
kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta. 
Vaalikelpoisuuden edellytyksenä on vain 18 vuoden ikä valintahetkellä ja se, ettei henkilöä ole 
julistettu vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisella tarkoitetaan henkilöä, joka on holhoustoimilain nojalla 
julistettu vajaavaltaiseksi.

Poliittisen suhteellisuuden huomioon ottaminen toimielinten
kokoonpanossa

Kuntien yhteistoimintaorganisaatioiden ongelmaksi on nähty, että niiden päätöksentekoelinten 
kokoonpano ei vastaa yhteistoiminta-alueen kuntien poliittisia voimasuhteita. Tämä johtuu siitä, että 
kukin kunta valitsee ylimpään päättävään elimeen suurimpien ryhmittymien edustajia.

Kuntalain 58.3 §:n mukaan muiden kuin kyseisen pykälän 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten 
kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien 
eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Yhtymäkokouksen ja yhtymävaltuuston kokoonpanossa ei tarvitse ottaa huomioon jäsenkuntien 
poliittisia voimasuhteita. Sama koskee yhtymähallitusta ns. yhden toimielimen kuntayhtymässä. 
Maakunnan liiton ylin toimielin on kuitenkin poikkeus (ks. alaotsikko ”Maakunnan liiton toimielimet).



Valtuustoissa edustettuina olevia ryhmiä ovat vaaleissa esiintyneet puolueet. Lisäksi myös 
valitsijayhdistykset ja yhteislistat otetaan lain tarkoittamina ”ryhminä” huomioon tietyin edellytyksin 
kokoonpanoa sovitettaessa (ks. jäljempänä oleva teksti).

Kullekin puolueelle ja muulle ryhmälle tulevien paikkojen määrä lasketaan seuraavasti:

• Ryhmän kuntavaaleissa kuntayhtymän eri jäsenkunnissa saamat äänet lasketaan yhteen. Ne 
ryhmät, jotka eivät ole saaneet missään kunnassa edustustaan valtuustoon, jätetään laskennan 
ulkopuolelle. Jos ryhmällä on valtuutettuja vain osassa jäsenkunnista, äänet lasketaan kuitenkin 
sellaisestakin kunnasta, jossa sillä ei ole valtuutettua. Vaaliliittoja ei katsota ryhmäksi, vaan ne 
puretaan ääniä yhteen laskettaessa.

• Kunkin ryhmän vertausluvuksi otetaan edellä selostetuin tavoin laskettu äänimäärä. Ryhmälle 
saadaan seuraavat vertausluvut jakamalla mainittu luku kahdella, kolmella, neljällä jne.

• Kukin ryhmä saa vertauslukujensa mukaisessa järjestyksessä paikkoja niin paljon kuin 
toimielimen jäsenmäärä edellyttää.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä ryhmien äänet lasketaan yhteen koko kuntayhtymän alueella, 
vaikka kysymys on alueellisesta lautakunnasta:

KHO 2012:72: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksessa määrättiin, että sairaanhoitopiiri 
jakaantuu kunnittain sairaanhoitoalueisiin. Sairaanhoitoalueiden toimintaa varten sairaanhoitopiirissä 
toimivat perussopimuksessa edellyttämät valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat, jotka 
olivat kuntayhtymän hallituksen alaisia. Perussopimuksen mukaan sairaanhoitoalueen lautakunnan 
tehtävänä oli hallituksen ohjauksessa johtaa sairaanhoitoalueen toimintaa, valmistella 
sairaanhoitoaluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden 
täytäntöönpanosta sekä huolehtia yhteistyöstä alueensa kuntien perusterveydenhuollon kanssa.

Sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja oli valittava 
niin, että lautakunta kokoonpanoltaan vastasi jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri 
ryhmien kunnallisvaaleissa koko kuntayhtymän alueella saamaa ääniosuutta vaalilaissa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti eikä näiden ryhmien asianomaisen sairaanhoitoalueen alueella 
saamaa ääniosuutta.

Yhteislistat

Kuntavaaleissa yhteislistalla esiintyneiden ns. sitoutumattomien ryhmien huomioon ottaminen on 
tuottanut erityisiä vaikeuksia, koska on vaikea sanoa, milloin eri kunnissa toimivien ryhmien äänet on 
laskettava yhteen. Tulkintaa ohjaavat seuraavat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut:

KHO 17.6.1999/1648: Kun otettiin huomioon Kouvolan, Kuusankosken, Iitin ja Kotkan 
sitoutumattomat nimisten yhdistysten keskeiset tavoitteet, keskinäinen yhteistyösopimus ja 
käytännössä toteutettu tosiasiallinen yhteistyö sekä kuuluminen valtakunnalliseen sitoutumattomien 
yhdistykseen, näitä yhdistyksiä oli yhdessä pidettävä sellaisena kuntalain 81 §:n 4 momentissa 
tarkoitettuna ryhmänä, jonka kunnallisvaaleissa saama äänimäärä antoi sille oikeuden saada 
kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti vertailulukuaan vastaava yksi 
jäsen maakuntahallitukseen. KHO pysytti lääninoikeuden päätöksen. Äänestys 4–1.

KHO 17.6.1999/1649: Yhtymävaltuusto oli valinnut Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan 
jäsenet ja varajäsenet. Lääninoikeus kumosi kuntayhtymän valtuuston valintapäätöksen sillä 
perusteella, että Hyvinkäällä kunnallisvaaleissa esiintynyttä ”Puolueisiin sitoutumattomat 
-yhteislistaa” ei oltu käsitelty yhtenä ryhmänä Tuusulan sitoutumattomat ry:n yhteislistan kanssa.



Kuntalain 81 §:n 4 momentin mukaan lautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se 
vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa 
ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti. Molemmat mainitut yhdistykset ovat Uudenmaan sitoutumattomat ry:n jäseniä ja niiden 
säännöt on laadittu saman mallin mukaisina. Hyvinkäällä kunnallisvaaleissa esiintynyt ”Puolueisiin 
sitoutumattomat -yhteislista” on rinnastettavissa Tuusulan sitoutumattomien yhteislistaan sillä 
tavoin, että näitä yhteislistoja oli pidettävä kuntalain 81 §:ssä tarkoitettuna ryhmänä. Kuntayhtymän 
valtuuston päätös oli lain vastainen. KHO pysytti lääninoikeuden päätöksen. Äänestys 4–1.

KHO 1.12.1994/5949: Kunnallisvaaleissa Helsingissä esiintyi Pääkaupunkiseudun sitoutumattomat 
ry:n yhteislista ja Espoossa Espoon sitoutumattomat ry:n yhteislista. Kun otettiin huomioon 
asiakirjoista saatava selvitys näistä yhdistyksistä ja sovellettavan säännöksen tarkoitus toimielinten 
kokoonpanon sovittamisesta kunnallisvaaleissa esiintyneiden poliittisten voimasuhteiden mukaan, 
mainittuja yhteislistoja oli pidettävä 1976 KunL 122.4 §:ssä tarkoitettuna ryhmänä. Äänestys 3–2.

KHO 9.8.2006/1880: Kuntalain 86 a §:n mukaan maakunnan liiton ylimmässä toimielimessä 
edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina 
olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta. Tuusulan puolesta ry ei ollut Uudenmaan 
Sitoutumattomat ry:n tai Suomen Sitoutumattomat ry:n jäsen. Tuusulan puolesta ry:n ja muissa 
kunnissa esiintyneiden yhdistysten keskinäisestä yhteydestä, kuten yhteistoiminnasta, yhteisistä 
tavoitteista tai asianomaisten yhdistysten yhdenmukaisista säännöistä, ei esitetty sellaisia seikkoja, 
joiden perusteella Tuusulan puolesta – yhteislistan ja valittajan tarkoittamien muiden yhteislistojen 
voitiin katsoa muodostavan 86 a §:ssä tarkoitetun ryhmän.

Eri ryhmien äänien yhteen laskeminen edellyttää puolueiden ulkopuolisilta ryhmiltä riittävää 
keskinäistä yhteyttä. Tähän ei riitä se, että kysymys on puolueiden ulkopuolisista ryhmistä. Yllä 
oleviin ratkaisuihin on vaikuttanut muun muassa vaaleissa esiintyneiden yhdistysten yhteiset 
tavoitteet, keskinäinen yhteistyösopimus, yhteneväiset säännöt ja kuuluminen alueelliseen tai 
valtakunnalliseen sitoutumattomien yhdistykseen.

Poliittisen puolueen edustus

Oikeuskäytännössä on otettu kantaa myös siihen, kuka voi edustaa poliittista puoluetta kuntien 
yhteistoimintaorganisaatiossa. Ratkaisussa KHO 1991 A 46 katsottiin, että rekisteröidyn puolueen 
edustajaksi liittohallituksen alaiseen toimielimeen ei voitu valita puolueisiin sitoutumatonta 
edustajaa. Tältä osin tulkinnan voidaan kuitenkin katsoa muuttuneen, kun korkein hallinto-oikeus 
ratkaisussaan 7.9.1995 T 3457 aiemmasta kannastaan poiketen katsoi, ettei kunnallislaista tai 
muutoinkaan laista voitu johtaa sellaista vaatimusta, että kuntayhtymän toimielimeen valittavalta 
henkilöltä olisi edellytettävä puolueen jäsenyyttä. Poliittisen ryhmän edustajaksi voidaan siis valita 
ryhmän esittämä henkilö, vaikka hän ei olisikaan kyseisen poliittisen ryhmän jäsen. Tällainen henkilö 
ei kuitenkaan saa olla toisen puolueen jäsen kuten seuraava ratkaisu osoittaa:

KHO 29.2.2008/402: Kuntalain 81.4 §:n mukaan muun muassa yhtymähallituksen kokoonpano on 
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustossa edustettuina olevien eri ryhmien 
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta vaalilain suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Asiassa oli 
riidatonta, että Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen paikalle oli valittu Kansallisen Kokoomuksen 
jäsen. Yhtymähallitus ei tämän vuoksi vastannut kokoonpanoltaan jäsenkuntien valtuustoissa 
edustettuina olevien eri ryhmien suhteellista ääniosuutta kuntalain 81.4 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Yhtymävaltuuston päätös oli lainvastainen. Merkitystä ei ollut sillä, että valtuuston päätös oli 
perustunut kuntayhtymän kuntien poliittisten päättäjien yksimieliseen sopimukseen.



Vaalimenettely kuntayhtymässä

Luottamushenkilöiden vaalin toimittaminen kuntayhtymän ylimmässä toimielimessä on 
ongelmallista, koska yhtymäkokouksen ja yhtymävaltuuston jäsenillä on yleensä erilaisia äänimääriä. 
Lisäksi valinnoissa on otettava huomioon jäsenkuntien poliittiset voimasuhteet sekä tasa-arvolain 
kiintiösäännös (ks. tästä yleiskirje 11/2017).

Erilaisen äänimäärän ongelma on ratkaistu niin, että vaaliin osallistuvan vaalilippuun on kirjoitettu 
hänen äänimääränsä. Tällöin vaalisalaisuus ei voi toteutua suljetuin lipuin toimitettavissa vaalissa.

Suhteellisen vaalin toimittamisen edellytyksistä säädetään laskukaavalla, jota kuntayhtymään 
sovellettaessa on otettava huomioon vaalin suorittavan toimielimen jäsenten erilaiset äänimäärät. 
Säännöstä ei voida suoraan soveltaa, jos äänimäärät poikkeavat toisistaan. Laskukaavan 
käyttäminen on kuitenkin mahdollista, jos kaavassa jäsenten lukumäärän sijasta käytetään läsnä 
olevien jäsenten yhteenlaskettua äänimäärää.

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 
Kiintiösäännöstä sovelletaan myös kuntayhtymän ylimpiin toimielimiin, joihin jokainen jäsenkunta 
valitsee omat edustajansa. Jotta voidaan varmistaa toimielinten kokonpanojen lainmukaisuus, 
jäsenkuntien täytyy etukäteen neuvotella luottamushenkilöpaikoista.

Maakuntavaltuuston kokoonpano

Maakunnan liiton ylimmän päättävän toimielimen jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja 
toimielimessä edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien 
valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan 
alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Jokaisella jäsenkunnalla tulee olla 
vähintään yksi edustaja maakunnan liiton ylimmässä päättävässä toimielimessä. (Laki alueiden 
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 17 a §) Kun säännöksessä mainitaan vain 
valtuutetut, jäsenkunnan varavaltuutetut eivät ole vaalikelpoisia.

Säännös merkitsee sitä, että muista kuntayhtymistä poiketen maakunnan liiton ylimmän toimielimen 
eli käytännössä yhtymävaltuuston (maakuntavaltuuston) kokoonpanossa on myös otettava 
huomioon poliittinen suhteellisuus. Maakuntien liittojen perussopimukset on laadittu siten, että 
maakuntavaltuusto valitaan kuntien edustajainkokouksessa, jolloin kokoonpanoa koskevat 
vaatimukset, myös tasa-arvolain vaatimukset, voidaan helpommin ottaa huomioon.

SUOMEN KUNTALIITTO

Hanna Tainio
varatoimitusjohtaja 

Riitta Myllymäki
johtava lakimies                                  



Liitteet

laki

Susanna Ijäs lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2097
Susanna.Ijas@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
• hallintomenettely
• julkisuus ja tietosuoja

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön 
hallintolakimiehet

Kirsi Mononen johtava lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2473
Kirsi.Mononen@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• rakennemuutokset ja kuntien yhteistyö
• kuntakonsernin johtaminen ja ohjaus
• talous ja tilintarkastus
• kuntalaki

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön 
hallintolakimiehet

Riitta Myllymäki johtava lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2463
Riitta.Myllymaki@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus 
• hallintomenettely 
• julkisuus ja tietosuoja 
• vaalilainsäädäntö
• kielilaki 
• kuntaliitokset

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön 
hallintolakimiehet

Kuntayhtymän toimielinten valinta
Yleiskirje 12/2017, 24.4.2017



Saija Haapalehto lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2308
Saija.Haapalehto@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
• hallintomenettely
• julkisuus ja tietosuoja

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön 
hallintolakimiehet

Ida Sulin lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2467
Ida.Sulin@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
• hallintomenettely
• julkisuus ja tietosuoja
• kielilaki
• tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
EU- ja kansainväliset asiat; Kuntaliiton lakimiehet; 
Lakiyksikön hallintolakimiehet

Tarja Krakau lakimies

Yhteystiedot
+358 9 771 2592
Tarja.Krakau@kuntaliitto.fi

Vastuualueet
• kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
• hallintomenettely
• julkisuus ja tietosuoja

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry,
Lakiasiat,
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön 
hallintolakimiehet



VSHP 
 
SOPIMUSHALLINNAN OHJEET 
Hyväksytty Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksessa x.x.2017 
 
 
Kuntalain mukaan sopimusten hallinta on osa kuntayhtymän johtamista ja järjestämisvastuuta. 
Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevat kuntalain määräykset koskevat myös sopimusten 
hallintaa. Hallintosäännön § 19 velvoittaa hallituksen antamaan tarkemmat ohjeet sopimusten 
hallinnasta. 
 

1. Sopimusprosessi 
 
Sopimuksia ja hankintoja ohjaavat lainsäädäntö, kuntayhtymän hallintosääntö ja hallituksen 
antamat ohjeet. 

 
Sopimusprosessi jaetaan valmisteluun, päätöksentekoon ja seurantaan.  

 
Kuntien ja viranomaisten väliset sopimukset solmitaan ilman kilpailutusta. Myös silloin kuin 
kilpailutusta ei ole, kuntayhtymän etu on huomioitava tarkoin valmistelussa ja seurannassa.   

 
 

2. Sopimuksen riskien arviointi 
 
Sopimukseen voi liittyä taloudellisia tai toiminnallisia riskejä, joten sopimusten laatiminen ja 
niiden seuraaminen edellyttää toimivaltaa koko sopimuskauden ajalta. 
 
Sopimusta valmisteltaessa tilaajan edustajan on aina etukäteen selvitettävä sopimuksen sisältö 
ja laajuus sekä sopimuksen aiheuttamat riskit ja vaikutukset toimintaan. Riskien arvioinnissa 
on noudatettava hallituksen vahvistamaa riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikkaa. 
 
Sopimukseen on yleensä sisällyttävä lauseke sopimussakosta tai muusta seurauksesta, jos 
sopimusehtoja rikotaan. 
 
Pääperiaate on, että sopimusten valmistelussa sovelletaan tavanmukaisia sopimusehtoja 
riskien minimoimiseksi. Näitä yleisehtoja ovat 
 
-JYSE 2014 tavarat 
-JYSE 2014 palvelut 
-JIT 2015 erityisehtoineen 
-KSE 2013 
-YSE 1998.  
 
Sopimuksissa, jotka ovat kriittisiä erikoissairaanhoidon toiminnan turvaamisen kannalta, on 
aina oltava ehdot sille, miten häiriöt hoidetaan ja miten laatua seurataan. 
 
Hallintosäännössä määrätään sisäisen ja ulkoisen valvonnan vastuusta. Riskienhallinta on osa 
sisäistä valvontaa. 
 
Tästä on määrätty tarkemmin sisäisestä valvonnasta ja hyvästä hallinto- ja johtamistavasta 
annetussa ohjeessa.    

 
 

3. Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä sopimushallinnassa 
 

Yleinen toimivalta ja vastuu sopimusasioissa noudattaa hallintosäännön suuntaviivoja 
toimivallasta, vastuusta ja tehtäväkuvauksesta. Tarkennuksia voi olla hallituksen toimivallan 
siirtämistä koskevissa päätöksissä tai säännöissä. 
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4. Sopimuksen valmistelu 

 
Toimielinten ja virkamiesten on huolehdittava, että kuntayhtymän taloudelliset ja 
toiminnalliset tavoitteet toteutuvat sopimusehdoissa. Sopimusehdot on valmisteltava jo ennen 
kuin hankintaprosessi aloitetaan. Sopimuksissa, jotka eivät kosketa hankintaprosessia, on 
soveltuvin osin noudatettava samoja periaatteita. 

 
Sopimusta valmistelevat virkamiehet vastaavat sopimuksen tavoitteiden asettamisesta, 
riittävän materiaalin kokoamisesta päätöksentekoa varten, hankinta-asiakirjan laatimisesta ja 
päätöksen tiedottamisesta.  
 
Hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja hallituksen vahvistamia 
hankintaohjeita. Yhteishankintoja voidaan tehdä erva-yhteistyön puitteissa taikka 
KL Kuntahankinnat Oy:n tai vastaavan yhteistyömuodon kautta. 

 
 

5. Sopimuksen tekeminen ja allekirjoittaminen 
 

 
Sitova sopimus syntyy yleensä silloin, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sopimuksen.  
 
Sopimussuhdetta arvioidaan yksityisoikeudellisten määräysten pohjalta, ja tehty sopimus sitoo 
aina kuntayhtymää, jos sopijapuoli on ollut hyvässä uskossa. Myös suullinen sopimus on 
sitova. Suullisia sopimuksia on kuitenkin vältettävä. Sopimusprosessin aikana ei saa antaa 
omat valtuudet ylittäviä lupauksia. 
 
Kuntayhtymän sopimukset ja muut oikeustoimet allekirjoitetaan hallintosäännön 148. §:n 
mukaisesti. Toimivaltaa voidaan siirtää edelleen hallintosäännön 26. §:n mukaisesti. 
 
Sopimuksen allekirjoittaa pääsääntöisesti se, jolla on oikeus päättää talousarviomäärärahasta. 
Jotkut hankinnat koskevat monia talousarviovuosia tai useita vastuuyksiköitä, jolloin 
toimivalta on siirrettävä yhdelle viranhaltijalle. Jos sopimus ei koske talousarviovarojen 
käyttämistä, sen allekirjoittaa viranhaltija, jolla on hallintosäännön mukaan asemavaltuutus 
siihen. Alla määritellään sopimusoikeudet tavallisimmissa tapauksissa. 
 
HANKINTASOPIMUS 

 Investointeja koskevat sopimukset allekirjoittaa hallintojohtaja yksin, jos hankinnan 
arvonlisäveroton arvo on alle 50 000 € ja piirin johtaja ja hallintojohtaja yhdessä, jos 
arvo on enemmän kuin 50 000 €. 

 Hankintapäällikkö allekirjoittaa käyttötarvikkeita ja elintarvikkeita sekä muita ns. 
bulkkitavaroita koskevat sopimukset. 

 Yksikön vastuuhenkilöllä on oikeus allekirjoittaa tavaroita ja palveluita koskevat 
sopimukset, jos niiden yhteenlaskettu arvo on alle 15 000 € ja ne eivät ole jatkuvia. 

 Palvelualueen johtaja / diagnostiikkakeskuksen johtaja allekirjoittaa palveluiden 
hankintaa koskevat sopimukset, kun yhteenlaskettu arvo on enemmän kuin 15 000 €. 
Tämä ei koske potilaslähetteitä. 

 Vastuualueen johtaja allekirjoittaa lääkäripalveluita ja muita asiantuntijapalveluita 
koskevat sopimukset. 

 
VUOKRA- JA LEASINGSOPIMUS 

 Tekninen johtaja allekirjoittaa jatkuvat vuokrasopimukset, jotka koskevat 
kiinteistöjen antamista tai ottamista vuokralle. 

 Talousjohtaja allekirjoittaa leasingsopimukset. 
 Irtaimiston vuokraamisessa noudatetaan hankintasääntöjä. 

 
 
HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSOPIMUS 

 Tekninen johtaja allekirjoittaa laitteiden huolto- ja kunnossapitosopimukset.  



 It-johtaja allekirjoittaa it-järjestelmien huolto- ja kunnossapitosopimukset. 
 

YHTEISTYÖSOPIMUS 
 Yhteistyösopimuksen allekirjoittaa se tai ne virkamiehet, jotka hallintosäännön 

mukaan vastaavat kyseisestä toiminnasta. 
 

MYYNTISOPIMUS 
 Hallintojohtaja allekirjoittaa sopimukset käytöstä otetun irtaimen myynnistä. 
 Palvelualueen johtaja / diagnostiikkakeskuksen johtaja / hallintojohtaja allekirjoittaa 

sopimukset palveluiden myynnistä johdon vahvistamien periaatteiden mukaisesti. 
 
 
MUUTA 

 Viranhaltijan poissa ollessa sopimuksen allekirjoittaa nimetty sijainen, muussa 
tapauksessa sopimusoikeus siirretään viranhaltijan esimiehelle. 

 Epäselvissä tapauksissa hallintojohtajalla on oikeus allekirjoittaa sopimus.  
 

 
6. Sopimuksen seuranta ja siihen kuuluva raportointi 

 
Vastuuhenkilöt seuraavat koko sopimuskauden ajan, että sopimus pannaan täytäntöön 
sopimusehtojen mukaisesti. 
 
Kuntayhtymän sopimuksia hallinnoidaan sähköisessä sopimushallintajärjestelmässä, 
Cloudiassa, jonka sopimusportaaliin kuntayhtymän kaikki voimassa olevat sopimukset 
tallennetaan. Cloudian sopimusportaalista saadaan tarpeelliset raportit sopijapuolista, 
vastuuhenkilöistä, sopimusajoista, ja järjestelmä voi myös muistuttaa eri seikoista. Kun 
sopimus ei ole enää voimassa, se arkistoidaan kuntayhtymän arkistointisääntöjen mukaisesti.  

 
 

7. Reklamoiminen ja asiasta tiedottaminen 
 

Reklamointiprosessi tapahtuu sairaanhoitopiirin ohjeissa olevien periaatteiden mukaisesti. 
Reklamaatio kirjataan sähköiseen sopimushallintajärjestelmään. 
 
Sopimuksen vastuuhenkilöt ilmoittavat välittömästi esimiehilleen häiriöistä toimituksissa tai 
jos sopimusrikkomuksen selvittämiseksi on käynnistetty prosessi. Jos viranomaisille on 
kerrottava puutteista, jotta he voivat osaltaan ryhtyä toimenpiteisiin, heitä on informoitava 
välittömästi. 

 
 

8. Sopimuksen muuttaminen, irtisanominen tai purkaminen 
 

Sopimukseen tehty muutos kirjataan sähköiseen sopimushallintajärjestelmään, jotta sopimus 
on aina ajantasainen. Samalla tavalla kirjataan myös sopimuksen irtisanominen tai 
purkaminen. 
 
Se, onko sopijapuolella oikeus muuttaa sopimusta yksipuolisesti, ratkeaa ensisijaisesti sillä, 
onko mahdollisuus kirjattu sopimukseen ja salliiko lainsäädäntö sen. Jos oikeutta ei ole 
kirjattu, kumpikaan sopijapuoli ei pysty muuttamaan sopimusta yksipuolisesti. 
 
Sopimuksen irtisanominen tai sen purkaminen ovat erilaisia tapoja päättää sopimuksen 
voimassaolo. Purkaminen tarkoittaa sitä, että sopimuksen voimassaolo päättyy välittömästi. 
Purkaminen tulee ajankohtaiseksi, kun sopijapuoli olennaisella tavalla rikkoo sopimusta, kun 
taas irtisanomisella päätetään sopimus, jonka ei enää katsota täyttävän tarkoitustaan.  
 
Määräaikainen sopimus on voimassa tietyn ajan ja sen voimassaoloaika päättyy sovittuun 
aikaan eikä sitä yleensä voi sanoa irti ennenaikaisesti.  
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Sairaanhoitopiirien asukasluvut ja maksuosuu

Väestö 31.12.2015
Aluejako 1.1.2016

Sairaanhoitopiiri Osallistuu 
rahoitukseen

H:gin ja Uudenmaan Kyllä
Etelä-Karjalan Kyllä
Kymenlaakson Kyllä
HYKS erva
Helsingin ja Uudenmaan (ilman Espoota)
Espoon kaupunki

Varsinais-Suomen Kyllä
Satakunnan Kyllä
Vaasan Kyllä
TYKS erva

Pirkanmaan Kyllä
Etelä-Pohjanmaan Kyllä
Kanta-Hämeen Kyllä
Päijät-Hämeen Kyllä
TAYS erva

Pohjois-Savon Kyllä
Etelä-Savon Kyllä
Itä-Savon Ei
Keski-Suomen Kyllä
Pohjois-Karjalan Kyllä
KYS erva

Pohjois-Pohjanmaan Kyllä
Kainuun Kyllä
Keski-Pohjanmaan Kyllä
Lapin Kyllä
Länsi-Pohjan Kyllä
OYS erva

Rahoitukseeen osallistuvien väkiluku

Manner-Suomi

Ahvenanmaa Ei

Koko maa
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udet

Asukkaita Maksuosuus Investointi 2018 Investointi 2019 Investointi 2020

5 500 000 13 750 000 12 750 000

1616321 29,85 % 1 641 731 4 104 329 3 805 832
131 155 2,42 % 133 217 333 042 308 821
171 778 3,17 % 174 479 436 196 404 473
1 919 254
1 346 519
269 802

477 372 8,82 % 484 877 1 212 192 1 124 033
222 957 4,12 % 226 462 566 155 524 980
170 212 3,14 % 172 888 432 220 400 786
870 541

526 941 9,73 % 535 225 1 338 063 1 240 749
197 371 3,64 % 200 474 501 185 464 735
174 710 3,23 % 177 457 443 642 411 377
212 465 3,92 % 215 805 539 513 500 276
1 111 487

248 129 4,58 % 252 030 630 075 584 251
103 278 1,91 % 104 902 262 254 243 181
43 453
251 904 4,65 % 255 864 639 661 593 140
168 329 3,11 % 170 975 427 438 396 352
815 093

407 160 7,52 % 413 561 1 033 903 958 710
75 324 1,39 % 76 508 191 270 177 360
78 608 1,45 % 79 844 199 610 185 092
117 789 2,18 % 119 641 299 102 277 349
63 069 1,16 % 64 061 160 151 148 504
741 950

5 414 872 100,00 % 5 500 000

5 458 325

28 983

5 487 308 



UNA YTIMEN HANKINTA 

 

Perustelut hankinnalle  ja tiivistelmä UNA-ytimen toteutus- ja vaiheistussuunnitelmasta 

 

Ytimen hankinta on välttämätön vaihe yhteistyön jatkamiselle 

UNA- yhteistyö on edennyt vaiheeseen, jossa ensimmäisen hankinnan toteutus on ajankohtainen. 
Yhteistyön määrittelyvaiheessa kehitettiin arkkitehtuurimalli, jossa uudistustyö perustuu vaiheittaiseen 
järjestelmäekosysteemin kehittämiseen.  Tämän mallin ensimmäinen ja kriittinen hankinta on vaiheittaisen 
kehittämisen mahdollistava ekosysteemin ytimen hankinta. Ilman tätä hankintaa vaiheittainen 
uudistaminen kuvatulla mallilla UNA-yhteistyössä  ei ole mahdollista. 

UNA-ydin kytkeytyy  sote-uudistukseen ja tukee sen toteutusta 

UNA-järjestelmäekosysteemin ytimen ensimmäisenä toiminnallisena tehtävänä on tarjota sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestäjien ja tuottajien tarvitsema asiakkuuden  ja asiakassuunnitelmien hallinta, 
toiminnan ohjaus sekä tiedonhallintaratkaisu. Näihin sisältyy mm. asiakkaan tilannekuvan muodostaminen 
eri potilastietojärjestelmistä ja Kanta-palvelusta. Ydin on myös modulaarisesti laajeneva. seuraavaksi 
ytimeen liitettäviä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi rakenteisen hoitosuunnitelman laatiminen, vapaan 
valinnan tiedon kytkeminen hoitosuunnitelmaan, tiedon hallinta järjestäjän ja tuottajan välillä sekä 
lähetteiden ja palautteiden hallinta järjestelmäriippumattomasti. 

Ytimen toiminnallisuudet tulevat tukemaan maakuntien sote-uudistuksen jälkeen tarvitsemaa sosiaali- ja 
terveyspaveluiden asiakkuuden hallintaa ja palveluiden järjestäjän ja tuottajien yhteistyötä ja palveluverkon 
hallintaa.  Ytimen tiedonhallintaratkaisut tulevat mahdollistamaan myös palvelusuunnitelmien ja niiden 
toteuttamisen kytkemisen rahoituksen hallintaan mm asiakas- ja palvelusetelien kautta hankittavien 
palveluiden osalta. Tiedonhallinnan ratkaisu mahdollistaa tulevaisuudessa myös palveluiden 
vaikuttavuuden ja muun analytiikan tarvitseman tiedon keräämisen ja koostamisen tuottaja- ja 
järjestelmäriippumattomasti. 

UNA-ytimen hankinta on sovittu käynnistettäväksi nopeasti 

Una-yhteistyön ohjausryhmä on käsitellyt joulukuussa 2106 ytimen hankinnan aikataulua ja edellyttänyt 
hankinnan käynnistämistä ennen kesää 2017, jotta muu uudistamisen aikataulu ei veny tarpeettomasti. 
Ytimen hankinnan konkretisointi on edennyt siten, että tietopyyntö hankinnasta on julkaistavissa 
kesäkuussa 2017. 

Ekosysteemin ytimen toteuttaminen edeltää UNA-yhteistyön seuraavassa vaiheessa toteutettavaa 
vaiheittaista varsinaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistusta, joka voidaan ajallisesti käynnistää 
nopeasti UNA-yhteistyössä kuvattuun arkkitehtuuriin perustuvana ytimen hankinnan käynnistyttyä.  

Tietojärjestelmätoimittajat ovat yhteistyössä ytimen kehittämisessä 

Modulaarinen uudistamien edellyttää sitä, että tietojärjestelmätoimittajat kykenevät toimittamaan ytimen 
toiminnallisuuksien toteuttamiseksi tarvittavat ratkaisut. Ytimen hankinnan sisältöä kuvaamaan on laadittu 
toteutus- ja vaiheistussuunnitelma, jonka rakentamisessa on käyty aktiivista vuoropuhelua 
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tietojärjestelmätoimittajien kanssa.  Tämän vuoropuhelun tarkoituksena on ollut varmistaa, että 
toimittajan ymmärtävät suunnitelman sisällön ja tietojärjestelmätoimittajille syntyvät kyvykkyyden 
vaatimukset ja että ytimen toteuttaminen on järjestelmätoimittajien näkökulmasta mahdollista. 
Järjestelmätoimittajien näkökulmasta ytimen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen valmisohjelmia ja 
toisaalta avointa lähdekoodia käyttäen on mahdollista vuoteen 2018 menessä (Kuva x.9 

 

UNA-ytimen arkkitehtuuri on osoitettu toimivaksi kokeiluissa 

Ytimen toteuttamisen mahdollisuuksia koestetaan toteuttamalla järjestelmätoimittajien kanssa 
yhteistyössä Proof of Concept-kokeiluja (PoC). Niiden kohteena ovat mm. ratkaisumallit potilaan 
kokonaistilanteen kuvaamiseen ja asiakkuuden hallintaan olemassa olevista järjestelmistä saatavalla 
tiedolla sekä tiedonhallinta- ja integraatioalustat eri tietolähteiden ja kohteiden saumattomaan 
integraatioon. Toteutettavat POC:t tukevat UNA-kehittämis- ja hankintastrategiaa mm. selventämällä 
mahdollista ja mielekästä moduulien ”raekokoa” sekä tukemalla ja konkretisoimalla UNA-arkkitehtuurin 
mukaisia, UNA-ytimeen ja ekosysteemiin tukeutuvia, modulaarisia ratkaisuja. PoCien kautta tarkentuu 
mahdollisuus toteuttaa uudenlaisia ratkaisuja nykytilanteessa sekä tarkennetaan kustannuksia ja 
resursointia UNA-ytimen toteutuksissa. 

Ensimmäinen valmistunut Proof of Concept kokeilu toteutti asiakkaan tilannekuvan muodostamisen 
järjestelmäriippumattomasti olemassa olevasta asiakastiedosta ja osoitti arkkitehtuuriperiatteen 
toimivuuden. 

Aikataulu ja etenemissuunnitelma 

UNA-hankkeen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 25.4 ytimen hankinnan käynnistysaikataulun. 
Menossa olevat PoCt toteutetaan kesäkuun puoleen väliin mennessä ja tietopyyntö julkaistaan sen jälkeen. 
UNA-hankkeeseen sitoutuneiden organisaatioiden pitää tehdä omat investointipäätöksensä siten, että 
hankinnan rahoitus on varmistettu vuodelle 2018. Hankintailmoitus julkaistaan elokuun loppuun mennessä, 



jolloin neuvottelumenettely voidaan käynnistää siten, että hankinnan toteutus aloitetaan vuoden 2018 
alussa. Neuvottelumenettelyn käynnistäminen edellyttää sitä, että organisaatiot ovat hankintailmoituksen 
jättämiseen mennessä sitoutunet hankintaan. 

Hankinnan kustannukset ja rahoitus 

UNA-arkkitehtuurin mukaisen hankinnan kustannuksia arvioitiin hankinta- ja hallintamallia kehittäneessä 
Hanko-hankkeessa. Ytimen hankinnan investointikustannuksiksi arvioitiin 32 M€, josta ensimmäisen 
vuoden osuus on 5,5 M€.  Tämän arvion mukaan vuodelle 2018 yhteistyössä on jaettava osallistujien 
kesken väestöpohjan suhteessa em. 5,5 M€.  Investointien jakautuminen sairaanhoitopiireittäin on 
liitteenä. UNA-yhteistyösopimuksen mukaan HUS ei lähtökohtaisesti osallistu UNA-tietojärjestelmäytimen 
hankintaan, ellei HUS erikseen toisin päätä esimerkiksi sen vuoksi, että myöhemmin määriteltävään UNA-
tietojärjestelmäytimeen sisältyy Apotti-hankkeen ulkopuolelle jääviä osioita. Tästä syystä ohessa on esitetty 
kaksi investointikustannusten jakomallia, toisessa Espoon kaupunki osallistuu investointiin ja toisessa 
osallistujana on HUS. 

 

 

 

  



Investointilaskelma (HUS ei osallistu hankintaan) 

Sairaanhoitopiiri Osallistuu 
rahoitukseen 

Asukkaita Maksuosuus Investointi 2018 

    5 500 000 
     
H:gin ja Uudenmaan Ei 1616321   
Etelä-Karjalan  Kyllä 131 155 3,22 % 177 308 
Kymenlaakson  Kyllä 171 778 4,22 % 232 226 
HYKS erva  1919254   
Helsingin ja Uudenmaan 
(ilman Espoota) 

 1346519   

Espoon kaupunki kyllä 269802 6,63 % 364 745 
     
Varsinais-Suomen  Kyllä 477 372 11,73 % 645 358 
Satakunnan  Kyllä 222 957 5,48 % 301 415 
Vaasan  Kyllä 170 212 4,18 % 230 109 
TYKS erva  870 541   
     
Pirkanmaan Kyllä 526 941 12,95 % 712 371 
Etelä-Pohjanmaan  Kyllä 197 371 4,85 % 266 826 
Kanta-Hämeen  Kyllä 174 710 4,29 % 236 190 
Päijät-Hämeen  Kyllä 212 465 5,22 % 287 231 
TAYS erva  1 111 487   
     
Pohjois-Savon  Kyllä 248 129 6,10 % 335 445 
Etelä-Savon  Kyllä 103 278 2,54 % 139 621 
Itä-Savon  Ei 43 453   
Keski-Suomen  Kyllä 251 904 6,19 % 340 549 
Pohjois-Karjalan  Kyllä 168 329 4,14 % 227 564 
KYS erva  815 093   
     
Pohjois-Pohjanmaan  Kyllä 407 160 10,01 % 550 439 
Kainuun  Kyllä 75 324 1,85 % 101 830 
Keski-Pohjanmaan  Kyllä 78 608 1,93 % 106 270 
Lapin  Kyllä 117 789 2,90 % 159 239 
Länsi-Pohjan  Kyllä 63 069 1,55 % 85 263 
OYS erva  741 950   
     
Rahoitukseen osallistuvien 
väkiluku 

 4 068 353 100,00 %  

 

 

 

 

 



Investointilaskelma, jos HUS osallistuu hankintaan   

Sairaanhoitopiiri Osallistuu 
rahoitukseen 

Asukkaita Maksuosuus Investointi 2018 

    5 500 000 
     
H:gin ja Uudenmaan Ei 1616321   
Etelä-Karjalan  Kyllä 131 155 3,22 % 177 308 
Kymenlaakson  Kyllä 171 778 4,22 % 232 226 
HYKS erva  1919254   
Helsingin ja Uudenmaan 
(ilman Espoota) 

 1346519   

Espoon kaupunki kyllä 269802 6,63 % 364 745 
     
Varsinais-Suomen  Kyllä 477 372 11,73 % 645 358 
Satakunnan  Kyllä 222 957 5,48 % 301 415 
Vaasan  Kyllä 170 212 4,18 % 230 109 
TYKS erva  870 541   
     
Pirkanmaan Kyllä 526 941 12,95 % 712 371 
Etelä-Pohjanmaan  Kyllä 197 371 4,85 % 266 826 
Kanta-Hämeen  Kyllä 174 710 4,29 % 236 190 
Päijät-Hämeen  Kyllä 212 465 5,22 % 287 231 
TAYS erva  1 111 487   
     
Pohjois-Savon  Kyllä 248 129 6,10 % 335 445 
Etelä-Savon  Kyllä 103 278 2,54 % 139 621 
Itä-Savon  Ei 43 453   
Keski-Suomen  Kyllä 251 904 6,19 % 340 549 
Pohjois-Karjalan  Kyllä 168 329 4,14 % 227 564 
KYS erva  815 093   
     
Pohjois-Pohjanmaan  Kyllä 407 160 10,01 % 550 439 
Kainuun  Kyllä 75 324 1,85 % 101 830 
Keski-Pohjanmaan  Kyllä 78 608 1,93 % 106 270 
Lapin  Kyllä 117 789 2,90 % 159 239 
Länsi-Pohjan  Kyllä 63 069 1,55 % 85 263 
OYS erva  741 950   
     
Rahoitukseeen osallistuvien 
väkiluku 

 4 068 353 100,00 %  
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Ehdotus Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle vaativan kuntoutuksen järjestämisestä 

tulevassa maakunnassa 

Työryhmä: Peter Nieminen, Vshp, puheenjohtaja 

  Kosti Hyvärinen, Vshp 

  Hedvig Grannas-Honkanen, Vshp 

  Kaj Lahti, Vaasan kaupunki 

  Annika Sundberg, Pietarsaari 

  Mikael Eklund, Pietarsaari 

  Ida Berg, Mustasaari 

 

1. Tehtävä 

 

Työryhmän tehtävänä oli kansallisesti ja erityisvastuualueella tehtyjen raporttien pohjalta kuvata 

kuntoutustoiminnan kokonaisvolyymiä  ja miten se jaetaan maakunnassa. Kuvaukseen sisältyvät eri 

yksiköiden painopistealueet, paikkamäärät ja ehdotus siitä, miten toiminnassa harjoitetaan yhteistyötä ja 

miten maakunnan asiantuntijaresursseja hyödynnetään. 

 

2. Tausta 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus sekä asetusluonnoksessa 5.5.2017 ehdotetut 

keskittämistoimet aiheuttavat muutostarpeita nykyiseen tilanteeseen, jossa suurin osa piirin vaativasta 

osastokuntoutuksesta on keskitetty Pietarsaareen. Luonnoksessa, joka mitä todennäköisemmin hyväksytään 

nykyisessä muodossaan kuntoutuksen suhteen, sanotaan pykälässä 2 muun muassa seuraavaa:  

Erikoissairaanhoitoon kuuluvat tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kootaan joko valtakunnallisesti 

harvempaan kuin viiteen yliopistolliseen sairaalaan taikka alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai 

vastaavaan terveydenhuollon yksikköön taikka ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä ylläpitäviin yksiköihin tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten 

mukaisesti.  Lisäksi pykälässä 4 sanotaan seuraavasti: Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään tai 

terveydenhuoltolain 43 §:ssä tarkoitetussa erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sovitaan, on viiden 

yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin huolehdittava seuraavista erikoissairaanhoidon 

tehtävistä, niiden suunnittelusta ja yhteen sovittamisesta alueellisesti: 10) vaativa lääkinnällinen kuntoutus 

sekä vaativa kuntoutustutkimus. 

SuviPaivi.Saarikoski

Liite § 106
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Yllä sanottu tekee nykyisten kuntoutusrakenteiden ylläpitämisestä vaikeaa, vaikka ne ovat toimineet 

esimerkillisesti ja niitä ovat johtaneet huippuosaajat, joilla on kehittämistahtoa. Työryhmän tehtävänä on siis 

esittää suuret linjaukset vaativan kuntoutuksen rakennemuutokselle lain vaatimusten täyttämiseksi ja 

samalla huolehtia maakunnan huippuosaamisesta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Erityisvastuualue (erva) on valmistellut tulevia muutoksia jo varhaisessa vaiheessa. Työryhmä, joka on 

koostunut kuntoutuksen asiantuntijoista kolmesta päivystyksen säilyttäneestä sairaalasta, on julkaissut 

raportin ”Vaativan osastokuntoutuksen järjestäminen Länsi-Suomen erityisvastuualueella”.  Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri nimesi työryhmän jäsenet. Työryhmän tehtävänä oli selvittää 

vaativan osastohoidon tarve ja suunnitella sille rakenne erityisvastuualueen tulevaa yhteistyösopimusta 

varten. 

Vaativa osastokuntoutus määriteltiin raportissa moniammatillisen tiimin antamaksi lääkinnälliseksi 

kuntoutukseksi, joko ympärivuorokautisena toimintana tai päivätoimintana. Kyseeseen voi tulla sekä 

akuutin/subakuutin vaiheen kuntoutus että myöhemmän vaiheen kuntoutus. Osastolla tulee olla, paitsi 

kuntouttavaan työtapaan perehdytettyä henkilöstöä, käytettävissä myös fysio-, toiminta-, puhe- ja 

ravitsemusterapeutti, (neuro)psykologi, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja ja apuvälineteknikko. 

Vaativan kuntoutuksen kolme keskeistä osa-aluetta ovat neurokuntoutus, TULES-kuntoutus ja geriatrinen 

kuntoutus. Ne menevät osittain limittäin, erityisesti vanhusväestön osalta.  

 

3. Vaativan osastokuntoutuksen tarve, tulevaisuudennäkymät  

Tarpeeseen vaikuttavat erilaisten hoitomuotojen, esimerkiksi aivohalvaushoidon kehittyminen. 

Osastohoidon tarvetta vähentävät myös toimiva päivätoiminta ja vaativa kotikuntoutus. Osastohoidon 

tarpeen ei arvioida vähenevän työikäisten asiakkaiden osalta.  

 

Tarve muuttumaton Tarve kasvaa Tarve vähenee 

Kipukuntoutus Aivovammat Reumakuntoutus 

Neurologinen 

kuntoutus 
Selkäydinvammat Monivamma 

 Lonkkakuntoutus Amputaatio-proteesikuntoutus 

 Geriatrinen kuntoutus  

 

Aivoliiton selvityksen mukaan vaativan neurokuntoutuksen suositeltava paikkamäärä on 16 hoitopaikkaa 

100 000 asukasta kohti, mikä merkitsee Pohjanmaalla 27 paikkaa. Vshp:n aiempien laskelmien mukaan 

vaativa kuntoutus tarvitse noin 25 paikkaa (aivohalvaustapauksia on muuta maata vähemmän, arvio 

14/100 000). Aivoliiton mukaan 15 % aivohalvauspotilaista tulee nykytilanteessa hyvinvarusteltuun 

kuntoutusyksikköön. Tilanne on huonoin eläkeläisillä, samalla väestö kuitenkin vanhenee. Kuntoutus on 
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aloitettava ensimmäisessä sairaalassa ja sen on jatkuttava intensiivisesti kuukausien ajan. 40–50  % 

aivohalvauspotilaista hyötyy intensiivisestä kuntoutuksesta. 

 

Vaativalle lonkkakuntoutukselle tarvitaan Pohjanmaalla seitsemän hoitopaikkaa. Geriatrisen kuntoutuksen 

käsite on vaikein määritellä, sillä laajana käsitteenä se  voi kattaa kuntoutuksen maakunnan eri 

hoitolaitoksissa.  Tällä hetkellä maakunnassa on 85 paikkaa geriatrista kuntoutusta varten. 

Työryhmä näki suuria synergiaetuja sillä, että kolme päälinjausta pidettiin yhdessä tai ainakin saman katon 

alla, jolloin voidaan joustavasti hyödyntää yhteisiä tila- ja laiteresursseja sekä ammattihenkilöstöä. On hyvä, 

että osasto on lähellä akuuttiosastoa, jossa hoito aloitettiin, jolloin on helpompi konsultoida akuutin vaiheen 

asiantuntijoita taikka vaihtoehtoisesti hoito keskitetään 2–3 osastoon, joissa on riittävästi 

kuntoutusosaamista. 

Osasto hyötyy siitä, että se on päivystävän sairaalan yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä, sillä 

silloin sillä on 24/7 saatavilla laboratorio- ja röntgentutkimuksia ja muiden erikoislääkäreiden 

konsultaatiomahdollisuus. 

 

Piirissä on tällä hetkellä pulaa fysiatreista, joilla on keskeinen rooli kuntoutusprosessissa ja sen 

kehittämisessä maakunnassa. Perusterveydenhuollon osaamista on tarpeen kehittää moniammatillisen 

identifikaation, arvioinnin ja kuntoutuksen suhteen. 

 

4. Käsitteet/määritelmät 

 

a. Neurokuntoutus 

Akuutti neurokuntoutus (esim. vaskulaariset ja traumaattiset aivovammat, vaikeat 

hermostovammat, progredioivat neurologiset sairaudet jne.). 

Subakuutti ja tukea antava/varmistava/kehittävä vaativa neurokuntoutus, kun hoitoaika on 

enemmän kuin 30 päivää (vaikeiden jälkitilojen kuntoutus, vaikeat sopeutumistapaukset, seuranta 

osoittaa kuntoutuspotentiaalin paranemista TK-/geriatrisella kuntoutustasolla niin, että uudet 

tavoitteet, erityisesti kotiutuminen, tulevat realistiseksi). 

 

b. TULES- ja  kipukuntoutus 

Akuutti TULES-kuntoutus (postoperatiiviset vaativat välilevy-/spinaalistenoosi-

/murtumaleikatut/monivamma-asiakkaat / komplisoituneet vaativat polvi- ja 

lonkkaendoproteesiasiakkaat). 
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Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva, yksilöllinen tai ryhmässä annettava  

kipukuntoutus  avohoidossa/päiväosastohoidossa, jossa valintaa edeltää kipuanalyysi ja 

kuntoutuspotentiaalin arviointi (kolmipäiväinen vaativan tason kuntoutustutkimus). 

 

c.  Kuntoutustutkimukset ja kipuanalyysit  

Neurokuntoutustutkimukset toiminta- ja kipuanalyyseineen ja työkykyarviointeineen. 

Muut kuntoutustutkimukset (TULES, kipu, keuhko-/sydän-/gastrohäiriöt ja sopeutumiseen liittyvät 

toimintahäiriöt pääasiassa työikäisillä) usein yhteistyössä työterveyshuollon ja psykiatrian kanssa. 

Maahanmuuttajien ja pakolaisten kuntoutustutkimukset 

 

d. Geriatrinen kuntoutus 

-Geriatrijohtoinen. 

-Läheiset yhteydet fysiatrijohtoisiin vaativiin kuntoutusyksiköihin. 

-Terapeutteja vähemmän. 

 

 

5. Vaativan kuntoutuksen strategia Pohjanmaalla  

 

Lääkinnällinen ja fysiatrinen kuntoutus muodostavat koordinoidun johdon alaisuudessa yhden ainoan 

yksikön tulevassa maakuntaorganisaatiossa niin, että kohdissa 4 a–c mainittua toimintaa harjoitetaan sekä 

Pietarsaaressa että Vaasassa. Geriatrista kuntoutusta tarjotaan lähipalveluna pohjois-, keski- ja eteläosissa. 

Onnistunut kuntoutus on kustannustehokasta ja pitemmän päälle yksi suurimmista alueista, joka voi 

synnyttää merkittäviä kustannussäästöjä.   Aluksi tarvitaan kuitenkin investointeja, lähinnä 

henkilöstöresursseja jo olemassa olevien resurssien lisäksi. Erityisiä voimavaroja on kohdennettava vaativan 

kuntoutuksen kaikkien toimijoiden rekrytointiin ja koulutukseen (fysiatria, neurologia, geriatria, erilaiset 

terapiat ym.) ja geriatrian, fysiatrian ja neurologian lääkäreille on säilytettävä erikoistumismahdollisuudet ja 

niitä on koordinoitava maakunnan yksiköissä. Maakuntaan on perustettava mieluiten yhteensä neljä 

fysiatrin virkaa (vrt. Etelä-Pohjanmaan 5, täällä hieman pienempi väestö, 4?). 

 

6. Johtaminen 

 

Kuntoutusylilääkärillä on hallinnollinen ja koordinoiva rooli kuntoutuksen kehittämisessä alueella.  

Maakunnan kuntoutustoiminnan kohdentamisen ja johtamisen vastuu jakautuu yhteisen kuntoutusyksikön 
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perustamisen yhteydessä kuntoutusylilääkärin ja fysiatrian (15–16 paikkaa stabiileille asiakkaille) ja 

neurologian (4–5 paikkaa  instabiileille asiakkaille) vaativan kuntoutuksen ylilääkäreiden kesken. 

Kuntoutusylilääkäri vastaa kuntoutustoiminnan kohdentamisesta ja johtamisesta maakunnassa, sen 

kehittämisestä sekä yhteistyöstä erityisvastuualueella. Fysiatrian ja neurologian ylilääkärit vastaavat 

operatiivisesta toiminnasta yksiköissään ja konsultoivat koko maakuntaa. Fysiatriassa hoidetaan fysiatrisen 

polikliinisen toiminnan lisäksi moniammatillinen vaativa TULES-kuntoutus siihen kuuluvine 

kuntoutustutkimuksineen sekä kipukuntoutuksen polikliininen toiminta. Mallit ovat identtiset Vaasassa ja 

Pietarsaaressa.  

 

Johtamiseen tarvitaan osastonhoitaja, jolla on riittävä kuntoutusosaaminen ja -kokemus.  

Toiminta- ja fysioterapeuttien johtamiseen tarvitaan osastovastaava (FT/TT), jolla on riittävä 

kuntoutusosaaminen ja -kokemus. 

  

7. Resurssiselvitys vaativassa neuro-/TULES-/kipukuntoutuksessa  
 

a. Toimintaa johtaa ensisijaisesti fysiatri, jolla on neuro-, kipu-, TULES-toimintakykyarvio- ja 
tiiminjohtamisosaamista sekä laaja-alaista yhteiskunnallista moniammatillista osaamista, jotta 
ICF-kriteereihin perustuva laadukas kuntoutustyö voidaan taata (WHO: International 
Classification of Functioning, Disability and Health). 

b. Vaativan kuntoutuksen osastotyöstä vastaavat neurologian, fysiatrian tai geriatrian 
erikoislääkärit/erikoistuvat lääkärit. 

c. Vaativalla osastolla: Aktiivinen vaativa kuntoutus/potilas/päivä = asteittain 5–6 
tuntia/päivä/potilas. 

d. Geriatri johtaa vaativaa lonkkamurtumakuntoutusta tiiviissä yhteistyössä ortopedin kanssa 
(kansallinen malli: lonkkaliukumäki). 

e. 5–6 potilasta fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia kohti. 
f. Potilas tarvitsee kuntoutuksensa aikana päivittäin vähintään kaksi paramedisiinistä asiantuntijaa 

moniammatillisesta tiimistä (neuropsykologi/kipupsykologi, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä, 
fysioterapeutti, toimintaterapeutti, lymfaterapeutti, kuntoutushoitajan erikoisohjaus) oman 
kuntoutushoitajansa ohjauksen lisäksi.  

g. Takaa yksilöllisen päivittäisen fysio- ja toimintaterapian; neuropsykologi vähintään kerran 
viikossa, puheterapia (nieleminen) vähintään 3–4 kertaa viikossa ja lisäksi käytettävissä 
diabeteshoitaja, lymfa- ja ravitsemusterapeutti. 

h. Käytettävissä on päivystyslääkäri ja anestesialääkäri ja lisäksi tehdään läheistä yhteistyötä 
neurologiassa (dg-analyysi, botox), geriatriassa (dg-analyysi ja psykogeriatria), sisätaudeissa 
(kardiologia, diabetologia), kirurgiassa (gastrokirurgia PEG/ortopedia; kestävyys, 
posttraumaattinen arvio), reumatologiassa, urologiassa (rakon toimintahäiriönanalyysi, 
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kystometria), psykiatriassa ja keuhkosairauksissa (uniapnea-analyysi, keuhkojen 
toimintakykyarvio, BPAP, CPAP) sekä KNK-asiantuntijan kanssa (FES, nielemisarvio, 
trakeostomia).     

i. On vakiintunut malli omaisten osallistumista, yhteistoimintaa ja opettelua varten sekä video-
/business-Skype-ohjauskontaktimahdollisuus kotikunnan TK-tiimiin. 

j. Laatusertifikaatti ja vakiintuneet käytännöt hoito- ja kuntoutussuunnitelmille sekä 
kuntoutustavoitteille ICF:n mukaisesti sekä ICF-kriteerejä noudattavat mittausvälineet/-
lomakkeet asiakasarviointeja ja kuntoutustuloksen analysointia varten. 

k. On resursseja/kokemusta moniammatillisen kuntoutustyön kehittämiseen TK-tasolla piirissä. 

 

 

8. Akuutin/subakuutin vaativan ympärivuorokautisen osastokuntoutuksen sijoittaminen 

maakuntaan (32 paikkaa 34:stä) 

 

Vaativat kuntoutusosastot sijoitetaan sekä Pietarsaareen että Vaasaan. Akuutti vaihe hoidetaan Vaasassa. 

Elektiiviset kuntoutustutkimukset ja kuntoutusseurannat sijoitetaan Pietarsaareen, kipupolikliinista tukea 

tarjotaan Vaasassa ja Pietarsaaressa. 

Fysiatriksi erikoistuminen vaatii esimiehenä toimivan fysiatrin ohjausta.  

Sekaosastot tehdään mahdollisiksi, jotta saamme a) ylläpidettyä laajaa vaativaa kuntoutusosaamista ja 

b) aikaan maksimaalista yhteistyötä osaamisen, jakamisen ja hyödyntämisen suhteen sekä neuro-/TULES-

/trauma-/kipukuntoutuksessa että geriatrisessa kuntoutuksessa.  

 

VKS:ssa 27 paikkaa 34:stä. 

– 20 neurokuntoutus 

– 7 TULES-/trauma-/endoproteesi-/amputaatioasiakkaat 

– aina 1–2 avointa paikkaa akuutteja kuntoutustarpeita varten 

Keskimääräinen hoitoaika enintään 30 päivää.  

 

Malmin sairaalassa Pietarsaaressa 5 paikkaa 34:stä.  

5 paikkaa Vshp:n neurologisille asiakkaille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista kuntoutusta sekä TULES-/trauma-

/endoproteesi-/amputaatioasiakkaille (sisältää ne, jotka tarvitsevat tukea antavaa/varmistavaa/kehittävää 

subakuuttia kuntoutusta ja neurokuntoutustutkimuksia). 

+1 paikka Kokkolan ja Kruunupyyn ruotsinkielisille asiakkaille (10 000–12 000 henkeä). 
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Kuntoutustutkimukset ja kipuanalyysit Pietarsaaressa: 

Neurokuntoutustutkimukset toiminta- ja kipuanalyyseineen sekä työkykyarviointeineen. 

Muut kuntoutustutkimukset (TULES, kipu, keuhko-/sydän-/gastro- ja sopeutumiseen liittyvät 

toimintahäiriöt pääasiassa työikäisillä) usein yhteistyössä psykiatrian kanssa. 

Maahanmuuttajien ja pakolaisten kuntoutustutkimukset. 

 

9.Geriatrinen kuntoutus 

 

Sote-vuodesosastohoidon kehittämisryhmä arvioi NHG-raporttiin ja paikallistuntemukseen nojaten, että 

paikkoja on arviolta 30 maakunnan pohjoisosassa, 40 keskiosassa ja 15 eteläosassa.  

 

10. Vaativa kuntoutus yliopistosairaalatasolla (TYKS, TAYS), erityisvastuualue 

 

Selkäydinvammapotilaat kuntoutetaan aiempaan tapaan akuutisti ja keskitetysti TAYS:ssa yhteistyössä 

maakunnan vaativan kuntoutuksen kanssa ja elinaikainen seuranta tapahtuu EPSHP:n kanssa yhteisellä 

selkäydinvammavastaanotolla. 

Komplisoituneet neurokuntoutustutkimukset (mm. vaikeat Whiplash-tapaukset erityisesti CNS:ään liittyvillä 

vaikeilla toimintahäiriöillä ja vaativilla juridisilla kytkösanalyyseillä) hoidetaan TYKS:ssä. 

 

 

11. Ehdotus maakunnan asiantuntijaresurssien hyödyntämisestä ja yhteistyön 

harjoittamisesta toiminnassa 

 

Pietarsaaren vaativat resurssit yhdistetään VKS:n resursseihin, kun uusi maakuntaorganisaatio perustetaan. 

Pietarsaaressa on fysiatriassa ja vaativassa kuntoutuksessa laaja-alaista osaamista sekä fysiatrissa 

koulutusoikeudet. Vaasassa on vankkaa geriatrista osaamista koulutusoikeuksilla.  Molempien erikoisalojen 

eriytyvää koulutusta on saatavilla VKS:ssa ja osittain myös Pietarsaaressa. 

 

Operatiivista toimintaa johtaa parhaiten neurologi tai fysiatri, jolla on osaamista neuro-, kipu-,TULES-

kuntoutuksessa ja toimintakykyarvioinneissa, jotta ICF-kriteerien mukainen laadukas kuntoutustyö voidaan 

taata. 
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Valmisteluvaiheessa ja vastaperustetun osaston aloitusvaiheen jälkeen suositellaan vertailuanalyysiä 

Pietarsaaren vakiintuneen yksikön ja geriatriaan suuntautuneen Vaasan yksikön välillä, jotta löydämme ”best 

practices” eli parhaimmat käytännöt. 
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Työryhmän esitys psykogeriatrisen osaston käynnistämisestä Vaasan sairaanhoitopiirissä  

 

Työryhmä: 

Kosti Hyvärinen, VSHP, puheenjohtaja 

Annika Ahläng, Oravaisten-Vöyri-Maksamaa lähisairaala 

Kirsi Haavisto, VSHP 

Irma Iivonen, Vaasan kaupunki 

Tanja Jaakola, VSHP 

Pirjo Knif, Pietarsaaren kaupunki 

Eeva Rakkola, VSHP 

Varpu Sutela-Virolainen, Vaasan kaupunki 

Gudrun Särs, Vaasan kaupunki 

 

Työryhmän tehtävänä oli suunnitella psykogeriatrisen yksikön toiminta siten, että se voidaan käynnistää 

1.1.2018. Tässä esityksessä työryhmä ottaa kantaa toiminnan painopistealueisiin, paikkamäärään, 

yhteistyöhön erikoissairaanhoidon ja kuntien kanssa ja henkilöstöresurssiin. 

 

Yksikön toiminnan painopistealue: 

Pääasiallinen asiakasryhmä ovat iäkkäät potilaat, joilla on diagnosoitu orgaaninen perussairaus, usein 

Alzheimerin tauti tai muusta syystä johtuva dementia käytösoireineen. Usein heidän oireensa ovat niin 

voimakkaita, että he eivät pysty asumaan omassa kodissa itsenäisesti vaan vahvasti tuettujen tukipalveluiden 

avulla tai tehostetussa palveluasumisyksikössä. Sairaudella ja sen oireilla ei ole psykiatrinen syy vaan 

elimellinen sairaus.  Potilaita hoidetaan osastolla voinnin heikentymisen tai käytösoireiden 

pahentumisvaiheen yli, jolloin peruspalveluiden omat palvelut eivät ole riittävät ja asiakkaan hoito vaatii 

erikoislääkärin kannanottoa ja linjausta hoitosuunnitelman muutoksien muodossa. Akuutin hoitovaiheen 

jälkeen asiakkaan hoito jatkuu peruspalveluiden parissa tai omassa jo olemassa olevassa tuetussa 

asumispalveluyksikössä/peruspalveluiden hoito-osastolla.   

 

Työryhmä esittää, että potilaan hoito yksikössä kestää sen ajan kuin potilaan oirekuva sitä vaatii. Potilaiden 

hoito on vaativaa ja hoitoaika arviolta kahdesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Tarkoituksena ei ole 

luoda yksiköstä pysyvää ratkaisua potilaalle, vaan saada tilanne stabiloitua siten, että potilas pärjää 

kotikunnassaan.  Asiakkaiden hoitoprosessista ja hoidosta vastaa geriatri. Toiminta toteutetaan 

moniammatillisena yhteistyönä. Konsultaatio erikoissairaanhoidon kanssa tulee saada toimivaksi 
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kokonaisuudeksi. Esimerkkinä erikoissairaanhoidon psykogeriatrian poliklinikan liikkuvat hoitotyöntekijät, 

jotka voivat mennä yksikköön antamaan konsultaatiota tarvittaessa. Toimintaan kytketään mukaan 

konsultoiva psykiatri. Lääkärin puhelinkonsultaatiot ovat mahdollisia ja yhteistyötä tehdään tällä tavalla jo 

nyt.  

 

 

Yksikön potilaspaikkamäärä: 

Työryhmä esittää, että yksikön potilaspaikkamäärä olisi 16. Tämä kattaa koko sairaanhoitopiirin tarpeen. 

Kunnissa on mahdollisuus hoitaa melko vaikeasti oireilevat potilaat, mutta uutta hoitosuunnitelmaa ja sen 

linjauksia tarvittaessa vaikeat käytöshäiriöiset potilaat tulee hoitaa paremmin resursoiduissa yksiköissä. 

Vaasan keskussairaalan nykyisellä psykogeriatrian osastolla hoidettavien kolme yleisintä diagnoosia ovat 

masennus, harhaluuloisuushäiriö ja skitsofrenia.  Sairaus on alkanut joko nuoruus tai vanhuusiässä. Näitä 

potilaita ei voida hoitaa suunnitellussa uudessa yksikössä, koska he tarvitsevat psykiatrista hoitoa. Lisäksi 

voidaan todeta, että tämän potilasryhmän hoidon laatu kärsii, jos heitä hoidetaan samassa yksikössä kuin 

käytöshäiriöinen dementia potilas.  

 

Henkilöstöresurssi: 

Potilaiden hoito on vaativaa ja osa potilaista käyttäytyy aggressiivisesti. Vaikeasti dementoitunut 

käytöshäiriöinen potilas saattaa vaatia useamman hoitajan työpanoksen vuoron yhtäaikaa. Yksikkö tulisi 

resursoida hyvin työn vaativuuden takia. Työryhmä esittää, että hoitajamitoitus olisi 1,4 hoitajaa/potilas 

jolloin yksikön vahvuudeksi tulisi 22,5 hoitohenkilökunnan vakanssia. Hoitajamitoituksen oletuksena on, 

että yksikössä hoidettavista potilaista suurin osa on käytöshäiriöisiä ja vaativia potilaita. Henkilökunnan 

osaamisen merkitys on myös tärkeä suunniteltaessa oikeaa resursointia. Osaamisen suhteen nähdäänkin 

hyvänä, jos kunnasta voidaan tulla tutustumaan yksikköön oppimaan. Lisäksi vastaavanlainen toimintapa 

myös erikoissairaanhoidon yksikön välillä nähdään hyvänä osaamisen jakamisen näkökulmasta.  

 

Työryhmä kokee, että perustettavasta psykogeriatrian (pth) yksiköstä tarvitaan hallinnollinen päätös, että 

toimintaa ja sen sisältöä voidaan ryhtyä tarkasti suunnittelemaan. 
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1. Palvelutason määrittely ja seuranta jatkossa 

Palvelutason määrittelyssä ja seurannassa käytetty malli tulee muuttumaan uuden asetuksen myötä. Asetus 
astuu voimaan 1.1.2018, jolloin uuden mallin tulee olla käytössä. STM ei ole vielä julkistanut päivitettyä opasta 
palvelutasopäätöksen laadintaan. Asetusluonnoksen mukaan erityisvastuualueen ensihoitokeskus tulee 
valmistelemaan koko erva:n yhtenäiset tavoittamisviivetavoitteet. Uusi palvelutasopäätös tullaan esittämään 
hallitukselle ja valtuustolle syksyllä 2017. 

Keskeisimmät muutokset palvelutason määrittelyssä ja seurannassa: 

Riskialueluokitus tulee muuttumaan. Nykyisessä mallissa riskialueluokitus perustuu ennakoituihin 
tehtävämääriin, eli ensihoidon palvelutarpeeseen. Riskialueet luokitellaan viiteen ryhmään. Uudessa mallissa 
luokitus perustuu pääosin Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) taajamaluokitukseen. Alueluokkia tulee olemaan 
neljä: ydintaajama, muu taajama, asuttu maaseutu sekä muut alueet. Tehtävä- ja asukasmäärä huomioidaan 
ainoastaan ydintaajaman määrittelyssä. 

Aikaviiveet esitetään aiemman aikakohtaisten tavoittamisprosenttien suhteen minuutteina. A- ja B-tehtävät 
tullaan käsittelemään erikseen. A- ja B- tehtävien osalta esitetään tavoittamisviiveen mediaaniaika, sekä aika 
jossa 90 % potilaista on tavoitettu. Tavoittamisviive on aika ensimmäisestä hälytyksestä siihen, kun 
ensimmäinen ensihoitopalvelun yksikkö (ensivasteyksikkö tai ambulanssi) on kohteessa. C-tehtävistä 90 % tulee 
tavoittaa 30 minuutissa, ja D-tehtävistä 90 % tulee tavoittaa kahdessa tunnissa. 

 

2. Palvelutaso 2016 

Ensihoitopalvelun valmiudessa ei ole tehty muutoksia 2015-2016 välillä. Hälytysohje, yksikköjen lukumäärä ja 
sijoituspaikat ovat pysyneet ennallaan. 

Riskialueluokitus on päivitetty 2016, jonka seurauksena riskialueruutujen lukumäärä on muuttunut. Keskeisin 
muutos on riskiluokan 1 (enemmän kuin yksi tehtävä päivässä) lukumäärän muuttuminen Vaasassa ja 
Pietarsaaressa. Vaasassa riskiluokan 1 ruutuja on nykyisin neljä (aiemmin kolme) ja Pietarsaaressa yksi (aiemmin 
kolme). Tämä näkyy riskialuekohtaisissa tehtävämäärissä, ja Pietarsaaren osalta myös tilastoidussa 
palvelutasossa.  

Tehtävämäärissä on tapahtunut muutoksia. Yleinen kansallinen trendi on, että ensihoitotehtävien määrä on 
kasvanut vuosittain jopa 5-10 %. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella voimakkain nousu tapahtui 2013-2014, 
jolloin kaikkien ensihoitotehtävien määrä nousi 10,1 %, mutta tämän jälkeen nousu on taittunut, ollen 2,3 % 
vuosina 2014-2015 ja 1,7 % vuosina 2015-2016. A/B-tehtävien osalta määrä on ollut jopa laskeva vuodesta 2014 
lähtien. 

 

 

 



A-D tehtävien määrä vuosittain: 

  

A-B tehtävien määrä vuosittain: 
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Tehtävämäärät 2016 ja muutos 2015-2016 (%) alueittain ja kunnittain: 

 

Kaikilla ensihoitoalueilla A-tehtävien määrä laski, vähiten keskisellä ensihoitoalueella (- 3,3 %) ja eniten 
pohjoisella ensihoitoalueella (-7,7 %). Koko sairaanhoitopiirin alueella lasku oli 4,9 %. 

B-tehtävien osalta tehtävämäärä laski eteläisellä ensihoitoalueella 5,2 %, pysyen muilla alueilla oleellisesti 
ennallaan. Koko sairaanhoitopiirin alueella lasku oli vain 0,8 %.   

C-tehtävien osalta sairaanhoitopiirin tasolla tarkasteluna ei tapahtunut oleellista muutosta (määrä nousi 0,2 %), 
ja ensihoitoalueittain merkittävin lasku nähdään eteläisellä ensihoitoalueella (- 3,0 %). Määrä nousi ainoastaan 
keskisellä ensihoitoalueella (+ 1,9 %). 

D-tehtävien osalta tehtävämäärä nousi 8,9 %, muutoksen tapahtuessa keskisellä (+ 11,5 %) ja pohjoisella (+ 8,6 
%) ensihoitoalueella. Eteläisellä ensihoitoalueella määrä pysyi täysin ennallaan. 

Huomioitaessa kaikki ensihoitotehtävät, tehtävämäärä nousi sairaanhoitopiirin alueella 1,7 %. Määrä laski 3,1 % 
eteläisellä ensihoitoalueella, ja nousi 3,5 % keskisellä ensihoitoalueella. Pohjoisella ensihoitoalueella määrä pysyi 
oleellisesti ennallaan (+0,6 %). 

 

 

    
A Muutos 

(%) B Muutos 
(%) C Muutos 

(%) D Muutos 
(%) A-D Muutos 

(%) 
Vaasan sairaanhoitopiiri 966 -4,9 4324 -0,8 6916 +0,2 4089 +8,9 16295 +1,7 
Keskinen ensihoitoalue 541 -3,3 2460 +0,3 4126 +1,9 2505 +11,5 9632 +3,5 
  Vaasa 393 -3,7 1790 -3,5 3206 +3,3 2009 +9,6 7398 +2,8 
  Mustasaari 89 -8,2 389 +6,6 547 +2,6 272 +20,9 1297 +6,3 
  Laihia 59 +9,3 281 +20,1 373 -9,7 224 +19,0 937 +5,4 
Pohjoinen ensihoitoalue 262 -7,7 1151 -0,2 1707 -1,6 964 +8,6 4084 +0,6 
  Pietarsaari 117 +10,7 494 -4,6 842 +1,3 488 +4,1 1941 -0,4 
  Uusikaarlepyy 40 -4,8 209 +5,6 267 -11,6 162 +17,4 678 -0,3 
  Vöyri 43 +4,9 180 -0,6 262 -10,5 136 +7,9 621 -3,1 
  Pedersöre 36 -23,4 184 -4,7 235 +7,8 132 +17,9 587 +3,0 
  Luoto 26 +13,0 84 +33,3 101 +12,2 46 +9,5 257 +17,9 
Eteläinen ensihoitoalue 163 -5,8 713 -5,2 1083 -3,0 620 0 2579 -3,1 
  Närpiö 65 -1,6 255 +3,7 392 -1,8 211 -11,0 923 -2,4 
  Kristiinankaupunki 56 +9,8 220 -6,0 313 -6,3 191 -14,3 780 -7,4 
  Maalahti 27 -15,6 135 -20,1 211 -3,2 127 +25,7 500 -3,8 
  Kaskinen 8 -50,0 51 +18,6 89 +8,5 54 +80,0 202 +18,1 
  Korsnäs 7 -30,0 52 -13,3 78 -6,0 37 +27,6 174 -4,4 



A-C tehtävien keskimääräinen esiintyvyys / päivä: 

      Tehtäviä/päivä     
  A B A/B C 
Vaasan sairaanhoitopiiri 2,65 11,85 14,49 18,95 
Keskinen ensihoitoalue 1,48 6,74 8,22 11,30 
  Vaasa 1,08 4,90 5,98 8,78 
  Mustasaari 0,24 1,07 1,31 1,50 
  Laihia 0,16 0,77 0,93 1,02 
Pohjoinen ensihoitoalue 0,72 3,15 3,87 4,68 
  Pietarsaari 0,32 1,35 1,67 2,31 
  Uusikaarlepyy 0,11 0,57 0,68 0,73 
  Vöyri 0,12 0,49 0,61 0,72 
  Pedersöre 0,10 0,50 0,60 0,64 
  Luoto 0,07 0,23 0,30 0,28 
Eteläinen ensihoitoalue 0,45 1,95 2,40 2,97 
  Närpiö 0,18 0,70 0,88 1,07 
  Kristiinankaupunki 0,15 0,60 0,76 0,86 
  Maalahti 0,07 0,37 0,44 0,58 
  Kaskinen 0,02 0,14 0,16 0,24 
  Korsnäs 0,02 0,14 0,16 0,21 

 

Korkeimman riskin A-tehtäviä esiintyy keskimäärin vähintään päivittäin ainoastaan keskisellä ensihoitoalueella, 
ja kunnista ainoastaan Vaasassa. A/B-tehtäviä esiintyy useammin kuin päivittäin ainoastaan Vaasassa, 
Pietarsaaressa ja Mustasaaressa. A/B-tehtävien esiintyvyys on kuntatasolla selkeästi alhaisin kahdessa kunnassa, 
Kaskinen ja Korsnäs, joiden alueella tapahtuu A/B-tehtävä n. kerran viikossa. 

Suhteutettaessa kokonaistehtävämäärä kunkin ensihoitoalueen yksiköiden lukumäärään, on vuorokautisen 
tehtävämäärän keskiarvo yksikköä kohden ensihoitoalueittain: 

Keskinen ensihoitoalue  5,3 tehtävää/yksikkö/vuorokausi 

Pohjoinen ensihoitoalue 2,6 tehtävää/yksikkö/vuorokausi 

Eteläinen ensihoitoalue   1,8 tehtävää/yksikkö/vuorokausi 

Määrissä ei ole huomioitu siirtokuljetuksia. 

 

 



Palvelutason toteuma esitetään seuraavissa taulukoissa. Muutos vuoteen 2015 verrattuna esitetään sulkeissa, 
prosenttien osalta absoluuttisina prosentteina ja lukumäärien osalta tehtävien määrän muutoksena. D-tehtäviä 
ei esitetä, sillä niiden tilastointi ei ole mielekästä asetuksen määrittämällä tavalla (hälytyksestä kohteeseen 
saapumiseen), koska hälyttäminen tapahtuu usein viiveellä. 

Vaasan sairaanhoitopiiri 

    A/B-tehtävät C-tehtävät 
  Vähintään EVY Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min Lukumäärä 30 min Lukumäärä 
Luokka 1 91,9 (-0,9) % 99,0 (-0,3) % 99,7 (-0,2) % 947 (-37) 99,7 (+0,3) % 1487 (-4) 
Luokka 2 72,1 (+3,3) % 94,8 (-1,2) % 99,5 (-0,1) % 2054 (+15) 98,4 (-0,5) % 2928 (+86) 
Luokka 3 43,3 (+3,7) % 81,2 (-0,3) % 98,2 (±0,0) % 1077 (+66) 92,8 (-0,3) % 1259 (+87) 
Luokka 4 21,9 (-2,4) % 71,2 (+0,2) % 94,2 (-1,4) % 1148 (-113) 84,1 (-1,8) % 1185 (-156) 

 

Palvelutasossa ei nähdä merkittäviä muutoksia. 

Keskinen ensihoitoalue 

  A/B-tehtävät C-tehtävät 
  Vähintään EVY Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min Lukumäärä 30 min Lukumäärä 
Luokka 1 93,5 (-0,3) % 99,6 (+0,1) % 99,9 (-0,1) % 766 (+135) 99,8 (+0,3) % 1238 (+215) 
Luokka 2 71,6 (+4,0) % 97,2 (+0,1) % 99,7 (-0,2) % 1360 (-174) 98,7 (-0,2) % 1932 (-191) 
Luokka 3 44,6 (+5,0) % 87,9 (-0,6) % 99,3 (+0,7) % 468 (+97) 93,2 (-0,2) % 515 (+58) 
Luokka 4 22,8 (-2,6) % 78,5 (-1,9) % 96,2 (-0,5) % 385 (-57) 85,3 (-2,3) % 423 (-2) 

 

Palvelutasossa ei nähdä merkittäviä muutoksia. Tehtävämäärissä nähdään riskialueluokituksen muuttuminen, 
riskiluokan 2 ruudun noustua riskiluokkaan 1. 

Pohjoinen ensihoitoalue 

  A/B-tehtävät C-tehtävät 
  Vähintään EVY Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min Lukumäärä 30 min Lukumäärä 
Luokka 1 84,9 (-7,1%) 96,6 (-2,2) % 98,9 (-0,8) % 181 (-172) 99,1 (-0,2) % 249 (-219) 
Luokka 2 78,8 (+0,6) % 94,4 (+0,7) % 99,4 (+0,4) % 508 (+175) 98,7 (-0,9) % 708 (+228) 
Luokka 3 42,1 (+1,0) % 78,5 (-1,8) % 98,7 (-0,3) % 331 (+4) 93,6 (-0,7) % 380 (-34) 
Luokka 4 22,1 (-3,4) % 71,0 (+3,4) % 93,8 (-2,4) % 370 (-33) 85,8 (-3,3) % 345 (-79) 

 

Palvelutasossa nähdään merkittävä -7,1 % muutos vuoden 2015 toteumaan riskiluokan 1 alueella, A/B-tehtävien 
8 minuutin tavoittamisviiveen osalta. Muutos liittyy Pietarsaaren riskialueluokituksen muutokseen. Uudessa 
luokituksessa Pietarsaaressa on ainoastaan yksi riskiluokan 1 ruutu, joka näkyy muutoksena tehtävämäärissä. 



Pietarsaaren alueella riskiluokan 2 osalta tapahtui 6,4 % nousu 8 minuutin tavoittamisviiveessä, joka johtuu 
kahden riskiluokan 1 ruudun siirtymisestä riskiluokkaan 2. 

Eteläinen ensihoitoalue 

  A/B-tehtävät C-tehtävät 
  Vähintään EVY Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min Lukumäärä 30 min Lukumäärä 
Luokka 2 57,5 (-14,3) % 79,0 (-11,6) % 98,9 (+0,6) % 186 (+14) 95,0 (-2,4) % 288 (+49) 
Luokka 3 42,8 (+4,6) % 73,2 (-1,2) % 95,6 (-1,5) % 278 (-35) 91,3 (-1,5) % 364 (-5) 
Luokka 4 20,8 (+1,9) % 64,4 (+0,1) % 92,7 (-1,2) % 393 (-23) 81,6 (-0,3) % 417 (-75) 

 

Eteläisellä ensihoitoalueella nähdään merkittävä heikentyminen riskiluokan 2 alueella, A/B-tehtävien 8 minuutin 
(-14,3 %) ja 15 minuutin (-11,6 %) tavoittamisen suhteen. Muutokset johtuvat A/B-tehtävien määrän noususta 
Kaskisissa sijaitsevan yhden riskiluokan 2 ruudun alueella. Tehtäviä oli 23 kpl enemmän kuin vuonna 2015, joka 
vastaa 12,4 % muutosta koko eteläisen ensihoitoalueen riskiluokan 2 alueella. Koko kunnassa A/B-tehtävien 
määrä oli täsmälleen sama (59 kpl) kuin vuonna 2015, mutta nyt tehtävät keskittyivät riskiluokan 2 ruutuun. 

Yrityksistä huolimatta kuntaan ei ole saatu perustettua vieläkään ensivasteyksikköä, johtuen vapaaehtoisen 
henkilöresurssin puutteesta. Tämän vuoksi Kaskisen tehtävien sijoittuminen riskiluokan 2 ruutuun näkyy suoraan 
vastaavana heikennyksenä koko ensihoitoalueella. Ilman ensivasteyksikköä tehtävien tavoittaminen alle 15 
minuutissa on mahdotonta. Ambulanssiresurssin sijoittaminen kuntaan ei ole perusteltua, huomioiden sekä 
kunnan tehtävämäärä (ensihoitotehtävä keskimäärin joka neljäs vuorokausi, A/B-tehtävä kerran viikossa), että 
koko eteläisen ensihoitoalueen matala tehtävämäärä (alle 2 tehtävää / yksikkö / vuorokausi). 



 
Svd:s direktör – Shp:n johtaja   12.6.2017 

 

           
 
 
 
 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 16 Hankintapäätös: Ultraäänilaite Röntgeniin;  GE Healthcare Finland Oy, 

GE Logiq S8 Xdclear 2.0 –ultraäänilaitekokonaisuus; 75 000 €   
 
§ 17 Hankintapäätös: U rakennus 3. vaihe, kokonaisurakka;  Rakennus- ja 

suunnittelutoimisto Hämäläiset Oy, 1 752 000 € 
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 19.6.2017   

 

          

 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

 

§ 38 Korvausvaatimus, käyttämättä jäänyt aika  

§ 39 Maitotuotteiden hankinta 

§ 40 Beslut om individuella tillägg på basen av examen 

§ 41 Puhelinvaihteen kilpailutuskonsultoinnin hankinta 

§ 42 Pesu- ja desinfektiolaitteiden hankinta 

§ 43 Överlåtelse av kolonoskop till Oravais hvc 

§ 44 Beslut om individuella tillägg på basen av examen 
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                            12.6.2017 

 

      
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 38 Kotiutushoitajalle lupa käyttää sähköistä potilaskertomusta Eskoa sekä 

Oberonia  
 
§ 39 Höjning av ett prövningsbaserat individuellt  
 
§ 40 Chefsöverläkarens anvisning ”Handlingsmönster för rusningssituatoner 

på akuten” 
 Johtajaylilääkärin ohje ”Ruuhkatilanteiden toimintamalli päivystyksessä” 
 
§ 41  Höjning av den uppgiftsrelaterade lönen på basen av avvikande sek-

tor/expertansvar över verksamheten    
 
§ 42 Höjning av ett prövningsbaserat individuellt tillägg   
 
§ 43-44 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation   
 
§ 45 Lupa väitöskirjatyöhön liittyvälle lääketieteelliselle tutkimukselle ”Do-

tanoc-PET-kuvaukset TYKSissä 2014-2016”  Kuvauksista 26 on tehty 
VKS:n lähetteellä;  TYKSin gastrokirurgian erikoistuva lääk. Susanna Ma-
jala 
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                                                                              12.6.2017 

 

           
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
§ 48 Beviljande av  ledighet för hälsovetenskaplig forskning 
 
 
§ 49 Lupa opinnäytetyölle ”Ympäristövastuullinen toiminta Suomen –

keskussairaaloissa”. Toteutetaan haastattelemalla puhelimitse ympäristöasioista 
 vastaavia henkilöitä;  Terveystieteen maisteri opiskelija Susanna Kurppa, Itä-

Suomen yliopisto  
 
 
§ 50 Ändringar till tjänsteregistret fr.o.m. 1.6.2017:   

- en instrumentskötartjänst ändras till en befattning . 
- en instrumentskötare på 50 % sammanslås till en på 25 % = 75 %. 

 
 
§ 51 Lupa opinnäytetyölle ”Nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö – hoitajan auttamis-

menetelmät”. Toteutetaan kyselylomakkeella VKS nuorten psykiatrian osastolla, 
kohderyhmänä hoitajat;  VAMKin sairaanhoitajaopiskelijat Jenni Sinivaara ja 
Tiia Vähäsantanen 
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