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Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden 
toimielinten valinnat 

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten jäse-
net valitaan pääosin vuoden 2013 tammikuussa. Tässä yleis-
kirjeessä käsitellään näiden toimielinten jäsenten vaalikelpoi-
suuteen ja valintaan vaikuttavia seikkoja. Yleiskirjeessä 
8/80/2012 (17.4.2012) käsiteltiin vaalikelpoisuutta valtuus-
toon. 

Toimielinten valinnassa on otettava huomioon naisten ja 
miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Yleiskirjeessä 
selvitetään tasa-arvolain soveltamista samoin kuin muitakin 
toimielinten kokoonpanoon sekä vaalimenettelyyn liittyviä ky-
symyksiä. 

Kunta valitsee jäseniä myös kunnan ulkopuolisiin luottamus-
tehtäviin, lähinnä valtion paikallishallinnon toimielimiin. Näis-
sä valinnoissa huomioon otettavia seikkoja selvitetään niin 
ikään. 

Lisätietoja: 
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Vaalikelpoisuuden sääntely, tulkinnan periaatteet ja yleinen vaalikelpoisuus 

Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään kuntalain 33 §:ssä. Sillä 
tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet ylipäänsä voidaan valita 
kunnan luottamustoimeen. Lain 34, 35 ja 36 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista vaalikel-
poisuuden rajoituksista. Vaalikelpoisuuden menetyksen vaikutuksista säädetään vielä erik-
seen (kuntalain 37 §). 

Jos luottamustoimeen on valittu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen, valintapäätös voidaan 
saada valituksella kumotuksi. Valittu henkilö hoitaa tointaan kuitenkin siihen saakka, kun-
nes asia on lopullisesti ratkaistu (kuntalain 39 §). Jollei vaalista valiteta, valittu henkilö ei 
menetä luottamustointaan. 

Vaalikelpoisuuden lähikäsite on esteellisyys. Sillä tarkoitetaan henkilön puolueettomuuden 
vaarantumista yksittäisessä asiassa. Esteellisyydestä säädetään kuntalain 52 §:ssä ja hal-
lintolaissa. 

Vaalikelpoisuuden rajoitukset ovat poikkeus kuntalaisten oikeudesta osallistua kunnan hal-
lintoon. Yleinen periaate oikeuksia rajoittavien säännösten tulkinnassa on, että niitä on tul-
kittava suppeasti. Käytännössä tämä merkitsee, että rajatapauksessa henkilö on katsotta-
va vaalikelpoiseksi. 

Kuntalain 33 §:n mukaan yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset ovat:  

 Henkilön kotikunta on asianomainen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain pe-
rusteella.   

 Henkilöllä on jossakin kunnassa äänioikeus sinä vuonna, jona vaali luottamustoi-
meen toimitetaan. Äänioikeudesta säädetään kuntalain 26 §:ssä (ks. yleiskirje 
8/80/2012). 

 Henkilö ei saa olla vajaavaltainen (aiemmin holhouksenalainen). Vajaavaltaisella 
tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyt-
tä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi (holhoustoimilaki 
2 §). 

Yleistä vaalikelpoisuutta ei ole sidottu Suomen kansalaisuuteen. Euroopan unionin jäsen-
valtion kansalaiset sekä Islannin ja Norjan kansalaiset ovat samassa asemassa kuin Suo-
men kansalaiset. Myös muu ulkomaalainen, jolla on ollut kotikunta Suomessa kahden vuo-
den ajan ennen vaalin toimittamista, on vaalikelpoinen, jos hän täyttää muut yleiset edel-
lytykset. Kotikunnan on vaalin toimittamisajankohtana pitänyt olla Suomessa yhtäjaksoi-
sesti kaksi vuotta.  

Kuntalain 32.2 §:n nojalla henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin val-
tuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys sei-
koista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. 

Luottamustoimesta kieltäytyminen (kuntalain 38 §) 
 

Kuntalain 33.2 §:n mukaan valtuustoehdokkaalta vaaditaan kirjallinen suostumus valtuute-
tun toimen vastaanottamiseen. Kunnan muista luottamustehtävistä on oikeus kieltäytyä 
vain laissa säädetyillä perusteilla (kuntalain 38 §). 

Kieltäytymisperusteet on jaettu ehdottomiin ja harkinnanvaraisiin. Ehdottomia kieltäyty-
misperusteita, jolloin kieltäytyminen on aina hyväksyttävä, ovat: 

 60 vuoden ikä, tai  

 aiempi vähintään neljän lähinnä edeltävän vuoden toiminta samassa tai samaan 
toimielimeen kuuluvassa kunnallisessa luottamustoimessa, tai  

 aiempi vähintään kahdeksan vuoden toiminta missä tahansa kunnallisessa luotta-
mustoimessa. 

Perusteet ovat vaihtoehtoisia: yksikin riittää kieltäytymisperusteeksi. Neljän lähinnä edelli-
sen vuoden toiminta kunnan toimielimessä riittää kieltäytymisperusteeksi samaan toimie-
limeen. Aiempi kahdeksan vuoden toiminta kunnallisessa luottamustehtävässä voi olla 
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minkä tahansa luottamustoimen hoitoa. Kieltäytymisen on oikeuskäytännössä (KHO 1981 
II 24) katsottu voivan koskea myös kieltäytymistä puheenjohtajan tehtävästä. 

Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä (harkinnanvarainen kiel-
täytymisperuste). Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luot-
tamushenkilö on, yleensä valtuustolle. Pätevä syy voi periaatteessa olla mikä tahansa luot-
tamustoimen hoitamista vaikeuttava seikka. Käytännössä kieltäytymiseen on syytä suhtau-
tua joustavasti. Kunnalliseen luottamustoimeen valitseminen vastoin asianomaisen henki-
lön suostumusta ei ole kenenkään edun mukaista.  

Laissa ei säädetä kieltäytymisen muodosta. Suullinenkin kieltäytyminen on riittävä. Kieltäy-
tyminen on kuitenkin ilmoitettava ennen valintaa. Myös toimikauden aikana on mahdollista 
erota luottamustehtävästä pykälässä mainituilla perusteilla. 

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (kuntalain 35 §) 
 

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 35 §:ssä seuraavasti: 

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen val-
tuustoon, ei kuitenkaan: 

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan 
palveluksessa oleva henkilö; 

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai 
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmis-
telusta; eikä 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsene-
nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta-
vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti kä-
siteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai 
vahinkoa. 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön 
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaali-
kelpoinen 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. 

Vaalikelpoisuuteen kunnanhallituksessa vaikuttavat ensinnä vaalikelpoisuusrajoitukset val-
tuustossa. Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole myöskään vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen. Toiseksi rajoitukset koskevat suoraan kunnanhallituksen alaisen henki-
löstön lisäksi lautakuntien esittelijöitä ja asioiden valmistelijoita. Kolmanneksi rajoitukset 
koskevat kunnan henkilöstön edunvalvonnasta vastaavia henkilöitä. Neljänneksi vaalikel-
poisuusrajoitus voi kohdistua kunnassa toimivien liikeyritysten johtohenkilöihin. 

Edellytyksenä vaalikelpoisuus valtuustoon (35.1 §) 

Lähtökohtana on, että henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen 
myöskään kunnanhallitukseen. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään 34 §:ssä. Rajoi-
tukset koskevat: 

 säännöksessä tarkoitettuja valtion virkamiehiä (34.1 § 1 kohta) 

 johtavassa tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä toimivia kun-
nan palveluksessa olevia henkilöitä (2 kohta) 

 kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henki-
löitä, jotka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuihin kunnan viran-
haltijoihin ja työntekijöihin (3 kohta) ja 
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 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 8/80/2012. 

Kunnanhallituksen alainen henkilöstö (35.1 §:n 1 kohta) 

Kunnanhallituksen alainen kunnan keskushallinnossa työskentelevä ei ole vaalikelpoinen 
kunnanhallitukseen. Rajoitus koskee kaikkia keskushallinnon viranhaltijoita ja työntekijöitä 
heidän asemastaan ja tehtävistään riippumatta. Esimerkiksi keskushallinnossa työskente-
levä tekstinkäsittelijä ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

Lautakuntien esittelijät ja valmistelijat (35.1 §:n 2 kohta) 

Kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka on lautakunnan esittelijä tai muuten vastaa kun-
nanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta, ei ole vaalikelpoinen kunnan-
hallitukseen. Tällaisella henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi kunnanhallituk-
sen 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 
muussa johtosäännössä tai jättää se säännön määräyksen nojalla toimielimen päätettäväk-
si.  

Esittelijällä on viime kädessä vastuu myös asian valmistelusta. Esittelijä ei kuitenkaan aina 
itse varsinaisesti valmistele asiaa lautakunnan esityslistalle. Esittelijän ohella rajoitus kos-
kee henkilöä, jolla on vastuuta lista-asioiden varsinaisesta valmistelusta. Useimmiten 
säännöksessä tarkoitettua valmisteluvastuuta lienee lautakunnassa esittelijän ohella vain 
yhdellä viranhaltijalla. Valmisteluvastuu on kuitenkin arvioitava kunta- ja tilannekohtaises-
ti. 

Toisena valmistelijaa koskevana edellytyksenä on, että asiat tulevat lautakunnan käsittelyn 
jälkeen kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Esimerkiksi kaava-asiat voivat olla tällaisia. Asioi-
den on kuuluttava kunnanhallituksen toimivaltaan lain tai johtosäännön nojalla. Kunnan-
hallituksen mahdollisuus käyttää kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta yksittäisessä asi-
assa ei vaikuta lautakunnan asioiden valmistelijan vaalikelpoisuuteen.  

KHO 31.8.1998/1548: Kaupunginhallitukseen oli valittu kaupunkiin työsopi-
mussuhteessa oleva henkilö, joka työskenteli kaavoitusteknikkona yhdys-
kuntasuunnitteluosastolla, joka kuului tekniseen palvelukeskukseen ja tekni-
sen lautakunnan alaisuuteen. Yhtenä osaston tehtäväalueena oli asemakaa-
voitus. Osaston henkilöstöön kaavoitusasioissa kuuluivat kaupunginarkkitehti 
osastopäällikkönä sekä kaavoitusteknikko ja piirtäjä. Kaavoitusteknikko val-
misteli muun muassa asemakaava-asioita. Toimenkuvan mukaan työ oli it-
senäistä maankäytön suunnittelua valtuuston hyväksymän kaavoitusohjel-
man ohjaamana. Kuntalain 35.1 §:n 2 kohdan mukaan vaalikelpoinen kun-
nanhallitukseen ei ole kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan 
esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asi-
oiden valmistelusta. Ottaen huomioon kaavoitusteknikon tehtävät kaupun-
ginhallituksen käsiteltäväksi tulevien kaava-asioiden valmistelussa, hän ei ol-
lut vaalikelpoinen kaupunginhallituksen jäseneksi. 

KHO 18.11.2005/3009:Vastaava sairaanhoitaja toimi perusturvalautakunnan 
alaisuudessa vanhustyön vastuualueen esimiehenä. Vastuualueeseen kuului-
vat palvelukeskus kioskeineen, vanhusten asumispalvelut, päivätoiminta ja 
kuntoutus sekä perusturvan ruokahuolto. Perusturvajohtaja toimi osaston 
päällikkönä ja vastaavan sairaanhoitajan esimiehenä. Vastaava sairaanhoita-
ja ei toiminut esittelijänä. Kun vastaavan sairaanhoitajan lautakunnalle val-
mistelemat vanhustyön ja ruokahuollon asiat ei tulleet lautakunnasta kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi, hän ei vastannut kuntalain 35.1 §:n 2 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioi-
den valmistelusta. Yksistään se seikka, että hän osallistui vastuualueensa 
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osalta lautakunnan talousarvioehdotuksen valmisteluun, ei merkinnyt sitä, 
että häntä olisi pidettävä sanotun lainkohdan tarkoittamana valmistelun vas-
tuuhenkilönä. 

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

Liikeyritysten johtohenkilöt (35.1 §:n 3 kohta) 

Vaalikelpoisuusrajoitukset koskevat liikeyrityksen johtohenkilöitä sellaisessa kunnan toi-
mielimessä, joka toimii asianomaisen liikeyrityksen tehtäväalueella. Kunnan ja liikeyrityk-
sen intressit saattavat olla toisilleen vastakkaisia. Yksittäistapauksissa sovelletaan esteelli-
syyssäännöksiä. Jos ennakolta arvioiden esteellisyystilanteita saattaa syntyä usein ja jos 
kunnan etu on niin muodoin usein ristiriidassa liikeyrityksen edun kanssa, myös vaalikel-
poisuutta on rajoitettu. Vaalikelpoisuuden rajoituksen perusteena on olettamus, että lii-
keyrityksen johtohenkilö voi luottamushenkilönä toimia edustamansa yhteisön eduksi tai 
kilpailevien yhteisöjen vahingoksi ja samalla kunnan ja sen asukkaiden edun vastaisesti.  

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 liiketoimin-
taa harjoittavia yhteisöjä (jäljempänä liikeyritys), aatteelliset yhteisöt jäävät yleensä sovel-
tamisalan ulkopuolelle. Vaalikelpoisuusrajoituksia on tulkittava suppeasti, joten tulkinnan-
varaisessa tilanteessa asiaa on tulkittava asianomaisen henkilön eduksi, toisin sanoen hän 
on vaalikelpoinen.  

Ensimmäisenä liikeyritystä koskevana edellytyksenä on, että liikeyrityksellä on liiketoimin-
taa asianomaisessa kunnassa.  

Toiseksi liikeyritykselle pitää syntyä kunnanhallituksessa käsiteltävissä asioissa hyötyä tai 
vahinkoa eli liikeyrityksellä pitää olla niissä intressi. Säännöksen mukaan intressin on olta-
va olennainen, joten aivan vähäistä taloudellista tai muuta intressiä ei voida ottaa huomi-
oon. Tällainen intressi voi olla asiassa asianosaisella eli sillä, jonka etua, oikeutta tai velvol-
lisuutta asia suoraan koskee. Intressi voi olla myös liikeyrityksen kilpailijoiden asioita käsi-
teltäessä. 

Kolmantena edellytyksenä on, että niitä asioita, joissa liikeyrityksellä on olennaisia intres-
sejä, käsitellään kunnanhallituksessa tavanomaisesti, jolloin asioita on oltava esillä useita 
kertoja vuodessa. Liikeyritystä tai sen kilpailijoita koskevia asioita on oltava lähes jatku-
vasti 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. Kunnan-
hallituksen tehtäväalueesta ja kunnasta riippuen rajoitus voi koskea esimerkiksi rakennus-
liikkeitä, maarakennusyrityksiä, kauppaliikkeitä ja pankkeja.  Mitä pienemmästä kunnasta 
on kysymys, sitä herkemmin säännös voi tulla sovellettavaksi.  

KHO 1998:31: Henkilö oli asianomaisella talousalueella toimivan suuren raken-
nusyhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Yhtiö harjoitti liiketoimintaa kun-
nassa, 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 harjoittavas-
sa yhteisössä. Kun otettiin myös huomioon kunnanhallitukselle kaavoittamiseen, 
rakentamiseen ja asumiseen liittyvät tehtävät ja toimivalta, henkilön katsottiin 
olevan vaalikelvoton kunnanhallitukseen, koska näitä asioita oli pidettävä kun-
nanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävinä ja näiden asioiden ratkaisun katsot-
tiin olevan omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa kunnassa raken-
nusurakointia harjoittavalle yhtiölle. Äänestys 4-1. 
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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 ta-
vanomaisesti käsiteltävien rakentamista koskevien asioiden ratkaisu oli omiaan 
tuottamaan hänen johtamalleen yrityskonsernille olennaista hyötyä tai vahinkoa. 
Tämän vuoksi toimitusjohtajan katsottiin olevan kuntalain 35 §:n mukaan vaali-
kelvoton kaupunginhallituksen varajäseneksi. 

KHO 29.5.1998/1078: Henkilö oli Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiön koko 
osakekannan omisti Kehittämisyhtiö Oy, jonka omistus jakautui 12 osakkeen-
omistajan kesken. Kaupunki omisti yhtiön osakkeista 46,2 %. Teollisuuskylä Oy:n 
toimialana oli rakentaa, hankkia ja hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla te-
ollisuus- ja palvelutiloja sekä kiinteistöjä yrittäjien käyttöön pääasiallisesti oma-
kustannushintaan luovutettavaksi. Kaupunki oli antanut osakeyhtiölle omavelkai-
sia 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 lunastussopi-
muksen purkautuessa tilanteessa, jossa muun muassa uutta sopimuskumppania 
ei saada. Henkilö oli Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtajana esteellinen kaupungin-
hallituksessa 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 teh-
neet häntä vaalikelvottomaksi kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallituksessa kä-
siteltävien Teollisuuskylä Oy:tä koskevien asioiden ratkaisu oli yleensä omiaan 
tuottamaan yhtiölle olennaista hyötyä tai vahinkoa. Asiassa esitetystä selvitykses-
tä ei käynyt ilmi, että kaupunginhallitus käsittelisi mainittuun sopimukseen liitty-
viä laskutuksia. Näin ollen asioita, joiden ratkaisu oli omiaan tuottamaan Teolli-
suuskylä Oy:lle olennaista hyötyä tai vahinkoa, ei ollut ottaen huomioon myös 
henkilön esteellisyydestä saatu selvitys, katsottava käsiteltävän kaupunginhalli-
tuksessa 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 laa-
dusta ja laajuudesta annettu selvitys, ei voitu katsoa, että kyseisellä yhteisöllä 
olisi ollut keskeinen asema kunnanhallituksen tehtäväalueella tai että kunnanhal-
lituksessa tavanomaisesti käsiteltäisiin asioita, joiden ratkaisu olisi omiaan tuot-
tamaan 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 johto-
kunnan) jäsenyyttä. Luonteeltaan rajoittavaa säännöstä on tulkittava suppeasti, jo-
ten rajoitus ei voine koskea hallituksen varajäseniä;  

KHO 26.8.1998/1503: K oli vanhustenkotiyhdistyksen johtokunnan puheen-
johtaja. Hän ei kuitenkaan ollut yhdistyksen palveluksessa. Kysymyksessä ei 
ollut myöskään sellainen liiketoimintaa harjoittava yhteisö, jolle kunnanhalli-
tuksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu oli omiaan tuotta-
maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

Y oli paikallisen osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja. Osuuspankin 
hallituksena toimi johtokunta. Hallintoneuvostoa ei voida rinnastaa osuus-
pankin 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 omis-
tuksen kautta on vastuullinen asema ja intressi yrityksessä. Palkatusta henkilöstös-
tä 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 halli-
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tuksesta, omisti 50 prosenttia S Oy:n osakkeista. Yhtiöllä oli vuonna 2007 
ollut 18 työntekijää ja sen liikevaihto oli sijoittunut luokkaan 10-20 miljoo-
naa euroa. Yhtiön tausta ja toiminta huomioon ottaen A oli osakeomistuk-
sensa perusteella KuntaL 35 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun joh-
tavaan ja vastuulliseen tehtävään rinnastuvassa asemassa sanotussa yhtiös-
sä.  

Kunnanhallitus ratkaisi muun ohella kiinteän omaisuuden hankkimista, ra-
kennuspaikkojen luovuttamista sekä asemakaavan ajanmukaisuutta koske-
vat asiat. Yhtiön tuotantolaitokset ja toimipiste sijaitsivat 305 hehtaarin suu-
ruisella alueella Tuusulassa. Yhtiö omisti maa-alueita muuallakin Tuusulassa. 
Yhtiön toimiala ja kunnanhallituksen tehtävät huomioon ottaen oli todennä-
köistä, että Tuusulan kunnanhallituksen käsiteltäväksi tuli useita kertoja 
vuodessa asioita, jotka merkittävällä tavalla vaikuttivat S Oy:n ja sen kilpai-
lijoiden etuun. Kun otettiin huomioon yhtiön toimialasta ja toiminnasta Tuu-
sulan kunnassa saatu selvitys ja kunnanhallituksen asema sekä tehtävät ja 
toimivalta erityisesti rakentamiseen, kaavoitukseen ja maankäyttöön liitty-
vissä asioissa, S Oy oli sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavan-
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisut olivat omiaan tuottamaan olennais-
ta 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 omai-
suuspalveluyksikön johtajana toimiva henkilö, joka oli myös pankin asian-
omaisen 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 joh-
tavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa lii-
ketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, eikä siten vaalikelvoton kaupungin-
hallituksen jäsenten vaalissa. 

Henkilöstön edunvalvonnasta vastaavat henkilöt (35.2 §) 

Kunnanhallituksella on päävastuu kunnan henkilöstöpolitiikasta. Jolleivät henkilöstöasiat 
ole erillisen toimielimen hoidettavina, kunnanhallitus tai sen jaosto huolehtii usein myös 
käytännössä henkilöstöasioista. Henkilöstön edunvalvonnasta vastaavien henkilöiden ase-
ma kunnanhallituksessa ja pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavassa toimielimessä on ris-
tiriitainen. Ongelmat ovat tulleet esiin esimerkiksi silloin, kun kunnat ovat tehneet laajoja 
säästöpäätöksiä, joiden keskeisenä kohteena ovat olleet henkilöstömenot. Esteellisyys-
säännökset eivät pelkästään ole olleet riittäviä ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi.  

Säännöksessä rajoitetaan henkilöstön edunvalvonnasta huolehtivien vaalikelpoisuutta kun-
nanhallitukseen. Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavia toimielimiä koskeva rajoitus on 
36.2 §:ssä. 

Kunnassa edunvalvontaa hoitavat yleensä henkilöstöjärjestöjen paikallisosastot, jotka toi-
mivat yhdistyksinä. Paikallisen henkilöstöyhdistyksen hallituksen tai siihen rinnastettavan 
toimielimen tehtävänä on yleensä muun muassa hyväksyä paikallinen neuvottelutulos.  

Säännöksen mukaan vaalikelpoisuuden rajoitus koskee ensinnä tällaisen toimielimen pu-
heenjohtajaa, joka kantaa päävastuun edunvalvonnasta. Rajoitus ei siis koske kaikkia halli-
tuksen jäseniä. Toiseksi rajoitus koskee niitä henkilöitä, jotka neuvottelevat kunnan kanssa 
työehtoratkaisuista tai muuten vastaavat henkilöstön edunvalvontatehtävistä. Tällaisia 
henkilöitä ovat tavallisesti paikallisen henkilöstöjärjestön pääluottamusmiehet ja luotta-
musmiehet, jotka isoissa kunnissa voivat olla myös virastokohtaisia. Sen sijaan työsuojelu-
valtuutetuilla tai yhteistoimintaelimiin kuuluvilla henkilöstöjärjestöjen edustajilla ei hallituk-
sen esityksen perustelujen mukaan katsota olevan säännöksessä tarkoitettuja edunvalvon-
tatehtäviä.  

Edunvalvonnasta vastaaminen edellyttää, että edunvalvontatehtävät kuuluvat asianomai-
sen henkilön varsinaisiin tehtäviin henkilöstöjärjestössä. Satunnainen osallistuminen neu-
votteluun ei vielä aiheuta vaalikelpoisuuden menetystä, vaan sovellettaviksi tulevat esteel-
lisyyssäännökset. 

Säännös ei estä valitsemasta henkilöstön edunvalvonnasta vastaavaa henkilöä valtuuston 
puheenjohtajistoon, jolloin hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa. 
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Vaalikelpoisuusrajoituksen tarkoitus huomioon ottaen asiaan voidaan kuitenkin kohdistaa 
arvostelua. 

Kunnan tai kuntakonsernin palveluksessa olevien enimmäismäärä (35.3 §) 

Säännöksen 1 ja 2 momentissa rajoitetaan kunnan ja kunnan määräämisvallassa olevien 
yhteisöjen ja säätiöiden palveluksessa olevien henkilöiden vaalikelpoisuutta kunnanhalli-
tukseen. Säännöksen 3 momentin rajoituksella varmistetaan kunnanhallituksen toiminta-
kykyä vielä siten, että enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava aina muita kuin 
kunnan tai kuntakonsernin palveluksessa olevia henkilöitä. Rajoituksella voi olla merkitystä 
kunnanhallituksen toimintakykyyn esimerkiksi henkilöstöä koskevia asioita käsiteltäessä. 

Eduskuntakäsittelyssä korostettiin, että säännös on henkilöstöä koskeva ehdoton yläraja 
eikä kiintiö, johon henkilöstöllä olisi erityinen oikeus (HaVM 18/1994 vp s. 11). 

Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Varajäsenistä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä on säädetty (18.4 §). Jos kunnanhallituksen jä-
senten luku on parillinen, säännöksen mukaan ei ole riittävää, että kuntakonsernin ulko-
puolisia on yhtä paljon kuin kunnan ja kuntakonsernin palveluksessa olevia.  

Vaalikelpoisuus lautakuntaan (kuntalain 36.1 §) 

Kuntalain 36.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan seuraavasti: 

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

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;  

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan 
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; ei-
kä 

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsene-
nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastetta-
vassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavan-
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olen-
naista hyötyä tai vahinkoa. 

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 määräämisvallassa olevan eli kunta-
konserniin (ks. kuntakonsernin määrittelystä yleiskirje 8/80/2012) kuuluvan yhteisön pal-
veluksessa, jos yhteisö toimii asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella.  

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

Lautakunnan alainen kunnan henkilöstö (36.1 §:n 1 kohta) 

Lautakunnan alainen henkilöstö on asemastaan riippumatta vailla vaalikelpoisuutta. Vaali-
kelpoisuuden rajoitus koskee vain sitä lautakuntaa, jonka alainen henkilö on. Teknisen lau-
takunnan alainen henkilö voidaan valita esimerkiksi perusturvalautakuntaan. 

Kuntakonsernin palveluksessa olevat henkilöt (36.1 §:n 2 kohta) 

Jos kunnan määräämisvallassa oleva yhteisö tai säätiö toimii lautakunnan tehtäväalueella, 
yhteisön palveluksessa oleva henkilö ei ole vaalikelpoinen lautakuntaan. Määräämisvalta 
määräytyy samoin perustein kuin kunnan konsernitaseen laatimisvelvollisuus 68 §:ssä. 
Kunnalla on määräämisvalta yhteisössä tai säätiössä, jos kirjanpitolain 5 §:n mukaiset 
edellytykset täyttyvät (ks. yleiskirje 8/80/2012). 

Säännöksen soveltaminen edellyttää, että kuntakonserniin kuuluva yhteisö toimii lautakun-
nan tehtäväalueella. Säännöksessä tarkoitettu yhteys voi olla esimerkiksi sosiaaliasioita 
hoitavan lautakunnan ja vanhustenkotiyhdistyksen välillä, liikunta-asioita hoitavan lauta-
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kunnan ja liikuntapaikoista vastaavan yhteisön välillä sekä asunto- ja kiinteistöasioita hoi-
tavan lautakunnan ja asunto- ja kiinteistöyhtiön välillä. Näiden yhteisöjen palveluksessa 
olevat eivät ole vaalikelpoisia asioiden hoidosta vastaavaan kunnan lautakuntaan. Säännös 
koskee kaikkia lautakunnan tehtäväalueella toimivan yhteisön palveluksessa olevia, kun 
valtuustossa ja kunnanhallituksessa rajoitus koskee vain johtavassa tai sellaiseen rinnas-
tettavassa vastuullisessa tehtävässä toimivia (34.1 §:n 3 kohta). 

Säännöksessä kuntayhtymät ovat samassa asemassa kuin muutkin yhteisöt. Säännöksen 
soveltaminen kuntayhtymän palveluksessa olevaan henkilöön edellyttää, että kunnalla on 
kuntayhtymässä määräämisvalta. Tältä osin sääntely poikkeaa siitä, mitä 34.1 §:n 4 koh-
dassa säädetään kuntayhtymän johtohenkilöiden vaalikelpoisuudesta valtuustoon. Vaali-
kelpoisuutta valtuustoon koskevan säännöksen mukaan riittävää on, että kunta on kun-
tayhtymän jäsen. 

Liikeyritysten johtohenkilöt (36.1 §:n 3 kohta) 

Säännös kunnassa toimivan liikeyrityksen johtohenkilöiden vaalikelpoisuudesta lautakun-
taan vastaa sitä, mitä 35.1 §:n 3 kohdassa säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallituk-
seen. Myös tulkinnan osalta viitataan edellä kunnanhallituksen kohdalla esitettyyn.  

Säännös voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi rakennusliikkeen johtohenkilöihin kaavoitus-
asioita valmistelevassa lautakunnassa, terveys- tai muita ostopalveluja tuottavan yrityksen 
johtohenkilöihin vastaavassa lautakunnassa sekä pankkien johtohenkilöihin asuntolaina-
asioita käsittelevässä lautakunnassa. 

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

KHO 10.11.1999/3024: Henkilö oli valtakunnallisesti toimivan konsulttitoi-
miston paikallistoimiston toimistopäällikkö. Yhtiön toimialana oli rakennus-, 
sähkö ja lvi-suunnittelu. Edellisen vaalikauden eli neljän vuoden aikana tek-
ninen 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 ta-
vanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu olisi omiaan tuottamaan olen-
naista hyötyä tai vahinkoa. Henkilö oli vaalikelpoinen lautakuntaan. 

KHO 17.9.2003/2200: Henkilö oli liiketoimintaa harjoittaman valtakunnalli-
sen 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 huo-
mioon 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 kaupun-
gissa ja liikelaitosten lautakunnan tehtäväalue ja mainitun lautakunnan alai-
sen Oulun Jätehuollon ja sanotun yhtiön väliset sopimukset sekä alalla vallit-
seva kilpailutilanne, yhtiö oli sellainen yhteisö, jolle lautakunnassa tavan-
omaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisut olivat omiaan tuottamaan olennais-
ta hyötyä tai vahinkoa. Henkilö ei ollut vaalikelpoinen liikelaitosten lautakun-
taan. 

KHO 16.8.2011/2174: Asiassa oli kysymys kommandiittiyhtiön vastuunalai-
sen yhtiömiehen vaalikelpoisuudesta tekniseen lautakuntaan. Yhtiön toimi-
alana oli maansiirto- ja kaivutyöt, tavaraliikenteen harjoittaminen sekä ras-
kaskonekorjaus ja siihen liittyvä varaosien ja tarvikkeiden myynti. Tekninen 
lautakunta vastasi muun ohella yhdyskuntatekniikan rakentamisesta, eräi-
den rakennushankkeiden toteuttamisesta sekä eräistä kaavoitukseen liitty-
vistä tehtävistä. Lisäksi lautakunta toimi tielautakuntana ja teki maa-
aineslupapäätökset. Kunnanhallituksen mukaan teknisen lautakunnan en-
simmäisenä toimintavuotena pidetyssä seitsemässä kokouksessa yhtiömies 
ei ollut kertaakaan esteellinen. Kun otettiin huomioon yhtiön toimialasta ja 
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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 yh-
tiömies oli vaalikelpoinen lautakuntaan. Lisäksi otettiin huomioon, että vaali-
kelpoisuutta rajoittavia säännöksiä oli poikkeuksena yleisestä vaalikelpoisuu-
desta tulkittava suppeasti.  

Samoin KHO 16.8.2011/2175, jossa oli kysymys maanrakennusalalla toimi-
neen avoimen yhtiön yhtiömiehen vaalikelpoisuudesta ympäristölautakun-
taan. 

Vaalikelpoisuus henkilöstöasioita käsittelevään toimielimeen 
(kuntalain 36.2 §) 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan mitä 35.2 §:ssä sääde-
tään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen. 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavia toimielimiä ovat esimerkiksi henkilöstölautakunnat 
tai henkilöstöasioita varten asetetut toimielimen jaostot. Säännöksessä viitataan kunnan-
hallitusta koskeviin vastaaviin vaalikelpoisuuden rajoituksiin, joita on käsitelty edellä. 

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

Vaalikelpoisuus johtokuntaan ja toimikuntaan (kuntalain 36.3 §) 

Säännöksen mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta 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 to-
teuttamista varten. Näissä tehtävissä vaaditaan usein erityistä asiantuntemusta. Esimer-
kiksi liikelaitoksen johtokuntaan voidaan valita henkilöitä, joilla on kyseisen toimialan asi-
antuntemusta.  

Liikelaitoksen, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen toiminnassa tärkeää on 
myös käyttäjä- ja henkilöstödemokratian toteuttamismahdollisuudet. Johtokunnan kokoon-
panossa voidaan ottaa huomioon palvelujen käyttäjien ja henkilöstön edustus (ks. 18.2 §). 

Johtokuntaan ja toimikuntaan ei sovelleta kunnanhallitusta ja lautakuntaa koskevia vaali-
kelpoisuusrajoituksia. Yleisistä vaalikelpoisuuden edellytyksistä on niin ikään poikettu siten, 
että myös muussa kunnassa asuva voidaan valita johtokuntaan ja toimikuntaan. 

Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan (kuntalain 71 §) 

Tilintarkastusta koskevilla vaalikelpoisuusrajoituksilla pyritään varmistamaan tilintarkas-
tuksen riippumattomuus ja luotettavuus. Rajoitukset koskevat tilintarkastajien lisäksi myös 
tarkastuslautakunnan jäseniä ja varajäseniä, jotka luottamushenkilöinä vastaavat tilintar-
kastuksen järjestämisestä.  

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 71 §:ssä. Pykälän 1 momen-
tin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hal-
linnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan kokoonpanoon 
vaikuttaa ensinnä se, että lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on aina ol-
tava valtuutettuja. 

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään pykälän 4 momentissa. Samat rajoitukset kos-
kevat myös varsinaista tilintarkastajaa. Vaalikelpoinen ei ole: 

1) kunnanhallituksen jäsen; 

2) apulaispormestari; 

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulai-
spormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 
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4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluontei-
sessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta (23 §). Kunnanjohtaja tai 
pormestari johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta 
toimintaa (24 §). Kunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kun-
nanjohtaja tai pormestari (68 §). Kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja tai heidän hal-
lintolain 28.2-3 §:ssä tarkoitettu läheinen eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. 
Kunnanhallituksen varajäseniä ei mainita erikseen, koska toimielimen varajäsenistä on 
18.4 §:n nojalla voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.  

Kunnan ja kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevat 
henkilöt eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. Palvelussuhteelta edellytetään kui-
tenkin pysyväisluonteisuutta: enintään kuuden kuukauden pituinen väliaikainen palvelus-
suhde ei aiheuta vaalikelpoisuuden puuttumista tai menettämistä (ks. 37 §).  

Kunnan tilintarkastus ulottuu konsernitilinpäätöksen kautta myös kunnan määräämisvallas-
sa oleviin yhteisöihin ja säätiöihin. Kuntakonsernin palveluksessa olevat henkilöt eivät ole 
vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. Kunnan määräämisvalta yhteisössä ja säätiössä mää-
räytyy samoin kuin muissakin vaalikelpoisuussäännöksissä (ks. yleiskirje 8/80/2012). 

Tarkastuslautakuntaan ei voida valita henkilöä, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallituk-
seen. Säännös rajaa vaalikelpoisuutta tarkastuslautakuntaan 35 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Sovellettavaksi tulee myös vaalikelpoisuutta valtuustoon koskeva 34 §, kun vaalikelpoisia 
kunnanhallitukseen eivät ole henkilöt, jotka eivät ole vaalikelpoisia valtuustoon.  

Lain 71.3 §:n 1-3 kohdissa tarkoitettujen henkilöiden lisäksi vaalikelpoisia tarkastuslauta-
kuntaan eivät ole: 

 34.1 §:n 1 kohdassa tarkoitetut valtion virkamiehet 

 34.1 §:n 4 kohdassa tarkoitetut kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt 

 35.1 §:n 3 kohdassa tarkoitetut liikeyritysten johtohenkilöt eivätkä  

 35.2 §:ssä tarkoitetut henkilöstön edunvalvonnasta vastaavat henkilöt.  

Vaalikelpoisuus yhteiseen toimielimeen (kuntalain 77.2§) 

Yhteinen toimielin on yksi kuntalain tarjoamista mahdollisuuksista kuntien yhteistoiminnan 
organisoimiseksi. Kun jokin kunta hoitaa sopimukseen perustuen yhden tai useamman 
kunnan puolesta jonkin tehtävän, kunnat voivat sopia, että muut sopimuskunnat valitsevat 
osan jäsenistä tehtävistä vastaavaan kunnan toimielimeen. Yhteinen toimielin kuuluu ns. 
isäntäkunnan/vastuukunnan organisaatioon. Isäntäkunta on se kunta, joka sovitusta teh-
tävästä huolehtii. Yhteinen toimielin on käytännössä useimmiten lautakunta, mutta voi olla 
myös esimerkiksi johtokunta.  

Kunta- ja palvelurakenneuudistus lisäsi yhteisten toimielinten käyttöä, kun ns. yhteistoi-
minta-alue, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaali-
toimen tehtävistä, voidaan organisoida yhteisen toimielimen pohjalta.  

Jäseninä toimielimessä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaali-
kelpoiset henkilöt. 

Toimielinten jäsenten toimikausi ja puheenjohtajisto 

Kuntalain 19 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei val-
tuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakun-
nan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan tammikuussa pidettävässä valtuuston kokouk-
sessa. Viimeksi mainitulla on pyritty siihen, että valinnat tehdään mahdollisimman pian val-
tuustokauden tai toimielimen toimikauden alettua. Lähtökohtana on, että toimielimen toi-
mikausi on sama kuin valtuuston toimikausi. Valtuusto voi kuitenkin päättää lyhyemmästä 
toimikaudesta. Käytännössä toimikausi ei toimikuntaa lukuun ottamatta voine olla vuotta 
lyhyempi. 
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Kuntalain 71.1 §:n mukaan tarkastuslautakunta asetetaan valtuuston toimikautta vastaa-
vien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakun-
nan tehtävät jatkuvat siis siihen saakka, kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintar-
kastus on suoritettu. Tarkastuslautakunnan kohdalla tämä ajankohta on tilintarkastusker-
tomuksen käsittely valtuustossa. Vanhan tarkastuslautakunnan toimikauden jatkumisesta 
huolimatta uusi tarkastuslautakunta valitaan muiden lautakuntien tavoin valtuuston tam-
mikuun kokouksessa.  

Valtuusto voi valita toimielimen jaoston jäsenet. Yleensä valtuusto kuitenkin antanee toi-
mielimelle itselleen toimivallan valita jaostonsa jäsenet. Tällöin toimielin päättää itse myös 
jaoston jäsenten toimikaudesta. 

Toimikunnat asetetaan kuntalain 17.5 §:n mukaan aina määrätyn tehtävän hoitamista var-
ten. Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen asettaneen toimielimen toimikauden pi-
tuinen. 

Kuntalain 20 §:n mukaan toimielimellä on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä va-
rapuheenjohtajia. Jollei varapuheenjohtajien määrästä määrätä johtosäännössä, valinnan 
suorittavan toimielimen on ensin päätettävä varapuheenjohtajien lukumäärästä. Toimieli-
men puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on sama kuin toimielimen muiden 
jäsenten toimikausi.  

Poliittisen suhteellisuuden toteutumiseksi puheenjohtajisto valitaan samassa vaalitoimituk-
sessa. Varsinainen vaalitoimitus ei ole tarpeen, jos puheenjohtajiston valinta on yksimieli-
nen. Suhteellisuuden varmistamiseksi vaali voidaan 60 §:n mukaisesti vaatia toimitetta-
vaksi suhteellisena. Jos vaali toimitetaan enemmistövaalina, kullakin vaaliin osallistuvalla 
on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä. Ks. jäljempänä oleva 
teksti suhteellisen vaalin ja enemmistövaalin toimittamisesta. 

Tasa-arvolain soveltaminen 

Kunnalliset toimielimet 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toi-
mielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, joka kuuluu seuraavasti: 

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 ja kuntayhtymän toimielimiä lukuun ottamatta 
kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 
17 §:n mukaan valtuuston lisäksi 

 kunnanhallitus ja sen jaostot 

 lautakunnat ja niiden jaostot 

 johtokunnat ja niiden jaostot sekä 

 toimikunnat. 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiin-
tiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, 
että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa suku-
puolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. 

Tasa-arvolain muutoksella, joka tuli voimaan 1.6.2005, kiintiövaatimus ulotettiin myös 
”kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiin”. Käytännössä tämä tarkoittaa myös niitä 
toimielimiä, joihin jokainen kunta valitsee omat jäsenensä, esimerkiksi kuntayhtymän yh-
tymävaltuustoa. Kiintiövaatimuksen täyttäminen edellyttää ennakolta käytäviä kuntien 
neuvotteluja. 

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, et-
tä jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poi-
ketaan, syy on tarpeen kirjata valintapäätökseen. Erityiset syyt oikeuttanevat varsin har-
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voin poikkeamaan kiintiöstä kunnallisia toimielimiä valittaessa. Lähinnä poikkeaminen voi-
nee tulla kysymykseen esimerkiksi laitoksen johtokunnassa ja erityistä tehtävää varten 
asetetussa toimikunnassa. 

Valtuusto voi kuntalain 18.1 §:n nojalla johtosäännössä määrätä, että kunnanhallitukseen 
ja nimettyyn lautakuntaan valitaan vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Tarkoituksena 
on antaa vaaleilla valituille valtuutetuille vastuuta myös kunnan muussa hallinnossa ja lisä-
tä poliittista vastuuta. Jos valtuustoon ei ole vaaleissa valittu riittävästi kummankin suku-
puolen 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, joh-
tosääntömääräys ei ollut erityinen syy poiketa kiintiöstä. 

KHO 19.4.2002/931: Koska valtuustoon oli vaaleilla valittu niin monta nais-
ta, että valinnoissa voitiin noudattaa kiintiösäännöstä, johtosäännön määrä-
yksillä jäsenten valinnan rajoittamisesta valtuutettuihin ja varavaltuutettui-
hin ei ollut merkitystä. 

Tasa-arvolain vaatimukset on otettava huomioon toimielintä valittaessa. Käytännössä kiin-
tiön toteuttaminen voi olla vaikeaa, jos vaali ei ole yksimielinen. Ks. vaalimenettelyä kos-
keva teksti jäljempänä. 

Sekä naisia että miehiä on oltava sekä varsinaisina että varajäseninä vähintään 40 %. Vaa-
timuksen toteutumista laskettaessa on syytä ensin laskea, kuinka paljon 40 % on toimieli-
men jäsenmäärästä. Jos luvuksi tulee murtoluku, se on korotettava ylempään kokonaislu-
kuun, joka osoittaa naisten tai miesten vähimmäismäärän toimielimessä. Erikokoisissa toi-
mielimissä on oltava naisia ja miehiä seuraavasti: 

Jos toimielimen jäsenmäärä on neljä, naisia ja miehiä on oltava kumpiakin kaksi. Vastaa-
vasti toimielimen jäsenmäärän suurentuessa luvut ovat 5 (jäsenmäärä) – 2 (naisia ja mie-
hiä 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. 

Kuntaenemmistöiset yhtiöt 

Tasa-arvolain 4 a §:ssä on myös kuntaenemmistöisiä yhtiöitä koskeva säännös, joka kuu-
luu seuraavasti: 

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

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään eh-
dokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien 
mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. 

Lähinnä säännös tullee sovellettavaksi osakeyhtiöissä. Kuntaenemmistöisiä yhtiöitä liene-
vät ne, joissa kunnalla tai usealla kunnalla on osake-enemmistö eli yli 50 % yhtiön osak-
keista. Lakiesityksen perusteluissa ei tältä osin selvitetä säännöksen soveltamista.  

Säännöstä sovelletaan luottamushenkilöistä koostuvaan elimeen. Tasa-arvovaatimus ei 
koske viraston tai laitoksen sisäisiä johtoryhmiä tai vastaavia, joihin henkilöt kuuluvat vir-
ka-asemansa perusteella. Yhtiön hallitusta tasa-arvovaatimus koskee, vaikkei tätä toimie-
lintä säännöksessä nimenomaan mainitakaan.  

Osakeyhtiössä osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa myös 
hallintoelimet valitaan. Osakeyhtiölain 5:3 §:n mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön halli-
tuksen tai hallintoneuvoston, jos sellainen yhtiössä on. Kuntalain 23.2 §:n mukaan kun-
nanhallitus tai muu johtosäännössä määrätty kunnan viranomainen antaa toimiohjeet yh-
tiökokousedustajalle. Tasa-arvolain vaatimus sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta on 
otettava huomioon hallintoelinten jäsenten valintaa koskevissa toimiohjeissa, jotka eivät 
saa olla lain vastaisia. Yhtiökokousedustajan, myös muun kuin kunnan edustajan, on luon-
nollisesti toimittava lain mukaisesti ilman erityisiä toimiohjeitakin. Toimiohjeissa on myös 
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otettava huomioon pykälän 3 momentin säännös ”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 kohdis-
tuu 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. Tasa-
puolinen edustus edellyttänee yleensä, että naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon. 

Vaalimenettely 

Vaalin toimittamisesta säädetään kuntalain 60 §:ssä seuraavasti: 

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

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

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajä-
senet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja eh-
dokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos vara-
jäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi va-
littujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saa-
neet ehdokkaat. 

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kun-
nallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toi-
mittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on 
toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 

Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin toimielimen jäsenen osallistuessa ko-
koukseen videoneuvotteluyhteyden avulla vain, jos vaalisalaisuus on turvat-
tu. Vaalisalaisuuden turvaamiseksi edellytetään, että: 

1) toimielimen jäsen voidaan luotettavasti tunnistaa; 

2) annettu ääni toimitetaan varsinaiselle kokouspaikalle salatulla sähköisel-
lä yhteydellä; sekä 

3) äänet lasketaan siten, ettei äänen antajaa ja äänen sisältöä voida keske-
nään yhdistää. 

Henkilövalinnasta käytetään nimitystä vaali. Kysymys voi olla henkilön tai henkilöiden va-
litsemisesta kunnan luottamustoimeen tai esimerkiksi kunnan edustajaksi yksityisoikeudel-
liseen yhteisöön taikka kunnan viranhaltijan tai työntekijän valinnasta. 

Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan 
ryhtyä. Vaali voidaan toimittaa joko enemmistövaalina tai luottamushenkilöitä valittaessa 
myös suhteellisena. 

Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Enemmistövaalissa valituksi tulee se tai 
ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, jokaisella toimie-
limen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin valittavia henkilöitä on. Yhdelle 
ehdokkaalle voidaan kuitenkin antaa vain yksi ääni, mutta kaikkia ääniä ei ole pakko käyt-
tää. Valituksi tulee saamiensa äänimäärien mukaisesti niin monta ehdokasta kuin valittavia 
on. 

Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa vaali voidaan toimittaa suhteellisena. 
Suhteellinen vaali voi teoriassakin tulla kysymykseen vain, jos valittavia on enemmän kuin 
yksi. Suhteellisen vaalin toimittamiseen ryhdytään, jos sen vaatijoita on riittävästi. Suh-
teellista vaalia on vaadittava niin monen vaaliin osallistuvan, että he vaalissa voivat yhdes-
sä saada valituksi vähintään yhden ehdokkaansa. Suhteellisen vaalin toimittamisen edelly-
tyksistä säädetään laissa suoraan laskukaavalla (ks. pykäläteksti).  
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Esimerkki: 

Läsnä olevia toimielimen jäseniä on 55 ja valittavia luottamushenkilöitä on kuusi. 
Tällöin 55 (läsnä olevien lukumäärä) jaetaan seitsemällä (6+1 = valittavien lu-
kumäärä lisättynä yhdellä). Osamääräksi tulee noin 7,8 eli murtoluku. Tämä ko-
rotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun, joka on kahdeksan. Jotta vaali toimi-
tetaan 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 suh-
teellisen vaalin toimittamiseen vaaditaan. 

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

Luottamushenkilöiden vaalissa varajäsenet valitaan aina samassa vaalitoimituksessa kuin 
varsinaiset jäsenet. Kuntalain 18.4 §:n mukaan kunnan toimielinten jäsenille valitaan hen-
kilökohtaiset varajäsenet. Varajäsenten ollessa henkilökohtaisia ehdokkaana on käytännös-
sä varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä muodostama ehdokaspari.  

Kuntalain säännöksen mukaan varajäsenten ollessa henkilökohtaisia on ehdokkaat (ehdo-
kasparit) enemmistövaalissakin hyväksyttävä ennen vaalia. Suhteellinen vaali perustuu ai-
na ennakolta suoritettuun ehdokasasetteluun, joten siinä ei ole ollut samoja ongelmia kuin 
enemmistövaalissa. 

Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista on 
säädetty. Käytännössä tarkemmat määräykset suhteellisen vaalin toimittamisesta ovat val-
tuuston työjärjestyksessä. 

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

KHO 1988 A 28: Valtuuston työjärjestyksessä voitiin suhteellisen vaalin toi-
mittamisesta määrätä, että vaalilautakunnan oli, mikäli mahdollista, tiedus-
teltava ehdokkaalta, mille listalle hänen nimensä jätettiin, jos sama henkilö 
oli asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaa-
na 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 toimie-
limen jäsenistä vaatii suljettua vaalia. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa. 

KHO 1983 II 37: Vaali voitiin puheenjohtajan vaatimuksesta toimittaa sulje-
tuin 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 yksimieli-
sesti 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. 

Suljetussa vaalissa erityinen ongelma voi olla jäsenen osallistuminen kokoukseen vi-
deoneuvotteluyhteydellä. Suljetussa vaalissa keskeistä on vaalisalaisuuden turvaaminen. 
Tämän vuoksi vaalin suorittamiselle on asetettu erityisiä edellytyksiä: 

 toimielimen jäsen on voitava tunnistaa luotettavasti; 

 annettu ääni on toimitettu kokouspaikalle salatulla sähköisellä yhteydellä; ja 
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 äänet on voitava laskea niin, ettei äänen antajaa ja äänen sisältöä voida keskenään 
yhdistää. 

Käytännössä edellytykset voivat johtaa siihen, ettei suljetun vaalin toimittaminen videoko-
kouksessa ole mahdollista. Tällöin vaaliasia on siirrettävä seuraavaan kokoukseen. 

Neuvottelut luottamushenkilöpaikoista 

Jokaisessa kunnassa on oma käytäntö ja kulttuuri luottamushenkilöpaikkojen jakamisessa. 
Yleinen käytäntö kuitenkin on, että valtuuston poliittiset ryhmät neuvottelevat ennakolta 
paikkojen jaosta ja valtuusto voi neuvottelutuloksen perusteella yksimielisesti valita jäse-
net ja varajäsenet kunnan toimielimiin. Käytännössä joudutaan harvoin edellä käsiteltyihin 
ja usein hankaliin vaalitoimituksiin. Jos neuvotteluissa ei onnistuta, joudutaan toimielimet 
valitsemaan yksi kerrallaan toimittamalla vaali. 

Neuvotteluissa lähtökohtana on, että luottamushenkilöpaikat jaetaan suhteellisen vaalin 
periaatteilla eri ryhmien valtuustopaikkojen mukaisesti. Vaalin suorittaa valtuusto ja val-
tuustossa 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 seu-
raavasti: 

A B C D E 
Valtuutetut ja  11 8 7 5 4 
vertausluvut  5,5 4 3,5 2,5 2 
(d´Hondt)   3,66 2,66 2,33 1,66 1,33 
  - - - - - - - - - - 

Jos valittavana on 9-jäseninen toimielin, eri ryhmät saavat vertauslukujen mukaisessa jär-
jestyksessä 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 paik-
koja 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. 

Muutenkin on korostettava, että luottamushenkilöpaikkojen jako on ennen muuta neuvot-
teluasia. Esimerkiksi toimielimen puheenjohtajiston valinnassa paikkojen kaavamainen jako 
suhteellisuusperiaatteella ei liene tarkoituksenmukaista. 

Toimielimen kokoonpanoa koskevat erityiset vaatimukset  

Valtuusto voi johtosäännössä määrätä, että kunnanhallitukseen ja nimettyihin lautakuntiin 
voidaan valita vain valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Johtosäännön määräyksellä asian-
omaisen toimielimen kokoonpanolle asetettu vaatimus sitoo myös valtuustoa itseään sen 
valitessa toimielintä. Jollei kokoonpano vaalin jälkeen vastaa johtosäännön määräystä, 
vaali on toimitettava uudelleen. Puheenjohtajan on kuitenkin ennen vaalia syytä todeta ko-
koonpanoa koskeva vaatimus ja sen vaikutus vaalin tulokseen. 
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Myös laissa voidaan asettaa erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, jotka on otettava vaalissa 
huomioon. Esimerkiksi tasa-arvolain vaatimus sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta on 
tällainen (ks. edellä oleva teksti). Jos toimielimen kokoonpano ei ole tasa-arvolain 4 a §:n 
mukainen, vaali on toimitettava uudelleen. Sama koskee myös kuntalain 35.3 §:n vaati-
musta siitä, että enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai 
kuntakonsernin palveluksessa olevia henkilöitä. 

Toimielimen jäsenten vaalissa on luonnollisesti otettava huomioon jäsenten vaalikelpoi-
suus, joka usein voi olla tulkinnanvarainen. Vaalikelpoisuutta ei yleensä asetetakaan vaali-
päätöksen ehdoksi, joten vaalia ei toimiteta uudelleen. Jos luottamustoimeen on valittu 
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pa-
nematta. Päätös voidaan myös kumota valituksen johdosta. Jos kunnanhallitus saattaa 
56 §:n nojalla asian valtuuston uudelleen käsiteltäväksi, koko toimielin voidaan valita uu-
delleen (KHO 31.8.1998/1483). Toisaalta ei liene myöskään estettä toimia niin, että vain 
vaalikelpoisuutta vailla olleen tilalle valitaan vaalikelpoinen henkilö. Valittu henkilö hoitaa 
tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu (39 §). 

Kunnan toimielimiä koskevat erityisäännökset 

Kaksikielisen kunnan opetustoimen hallinto 

Kaksikielisen kunnan opetustoimen hallintoa koskee kuntalain 16.2 §:n säännös. Kaksikieli-
sen kunnan hallinnossa on otettava huomioon eri kieliryhmät. Opetustoimen luottamus-
henkilöhallinto 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 hen-
kilöistä. Asianomaiseen kieliryhmään katsotaan kuuluvan henkilön, joka on väestötietojär-
jestelmään ilmoittanut asianomaisen kielen äidinkielekseen. Käytännössä kieliryhmän toi-
mielimeen 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. Va-
rajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä 
valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja toinen varapuheenjohtajaksi. Sekä jä-
senten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä 
kunnallisvaaleissa (vuoden 2012 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä. 

Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kun-
nallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja va-
rajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestä-
järyhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta 
edustajaa.  

vrt. KHO 2011:30: Vaalilain 11 §:n 1 momentin mukaan aluehallintovirasto aset-
taa vaalipiirilautakunnan. Pykälän 2 momentin mukaan vaalipiirilautakuntaan 
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä neljä va-
rajäsentä. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edus-
taa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekis-
teriin 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 varajäsenek-
si, valitti aluehallintoviraston päätöksestä. 
 
Vaalilain säännös vaalipiirilautakunnan kokoonpanosta ei estänyt sitä, että vara-
jäsenet asetettaisiin eri puolueista kuin varsinaiset jäsenet. Vaalipiirilautakuntaan 
ei kuitenkaan ollut valittu samasta puolueesta enempää kuin yksi edustaja jäse-
neksi ja vastaavasti varajäseneksi. Päätös ei ollut lainvastainen. 
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Huomionarvoinen on myös vaalilain 13 §:n säännös, jonka mukaan ”jäsen tai varajäsen, 
joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolu-
een tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työsken-
telyyn kyseisissä vaaleissa”. Käytännössä työskentelyeste voi tulla ajankohtaiseksi vasta 
seuraavissa kunnallisvaaleissa vuoden 2016 syksyllä.  

Valtion paikallishallinnon toimielimet 

Kunta valitsee luottamushenkilöitä myös erinäisiin valtion toimielimiin. Esimerkiksi käräjä-
oikeuden lautamiehet, kiinteistötoimitusten uskotut miehet sekä poliisin neuvottelukunnan 
jäsenet ovat kunnan valitsemia. Kunnan valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelle-
taan kuntalain 32.3 §:n mukaan kunnan luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei 
asianomaisessa erityislaissa muuta säädetä. Yleensä asianomaisessa erityislaissa sääde-
tään 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 kelpoi-
suudesta (ks. jäljempänä käräjäoikeuksien lautamiehiä koskevat vaatimukset, joita sovel-
letaan myös kiinteistötoimitusten uskottuihin miehiin). 

Käräjäoikeuden lautamiehet 

Käräjäoikeuslain 7 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi 
ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa 
kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.   

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 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on 
virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa 
ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyt-
täjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (käräjäoikeuslain 6 §).  

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimi-
tusten 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 käräjäoi-
keuden lautamiehistä säädetään. 

Poliisin neuvottelukunta 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvotte-
lukuntaan jäsenet toimikaudekseen. Poliisihallitus vahvistaa neuvottelukunnan jäsenmää-
rän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunta valitsee keskuudes-
taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

SUOMEN KUNTALIITTO 
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