
Luottamushenkilön rooli ja 
vastuu

16.1.2013
Tiina Mikkola

Kaupunginlakimies



Luottamushenkilö

• Luottamushenkilöitä ovat valtuutetut, varavaltuutetut, 
kunnan toimielimiin valitut jäsenet, jäsenkuntien 
kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet sekä muut 
luottamustoimiin valitut henkilöt (myös varajäsenet)

• Tehtävänä on edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta 
sekä toimia tehtävässään arvokkaasti tehtävän 
edellyttämällä tavalla



Luottamustoimen tunnusmerkit
• Pakollisuus: luottamustoimen hoito on valtuustoehdokkuutta 

lukuun ottamatta kansalaisvelvollisuus
• Erottamattomuus: ei voida erottaa kesken toimikauden 

(poikkeuksena rikosperuste)
• Määräaikaisuus: tehtävä kestää toimielimen toimikauden
• Vaalikelpoisuus: Luottamushenkilön tulee täyttää 

kelpoisuusehdot
• Virkavastuu: luottamushenkilö on toimiessaan 

rikosoikeudellisessa virkavastuussa, ja virkarikoksia koskeva 
säännöksiä sovelletaan luottamushenkilöön

• Poliittinen vastuu: Vastuu valitsijoille ja edustamalleen 
puolueelle/järjestölle tai ryhmälle

• Eettinen vastuu: korostettu moraalinen ja eettinen tapa hoitaa 
luottamustehtävää



Luottamushenkilöitä eivät ole

• Tilintarkastajat
• Kunnan viranhaltijat ja työtekijät

– Viranhaltija tai työntekijä toimielimen asiantuntijana

• Kunnan edustaja yksityisoikeudellisessa yhteisössä
– Kunnan omistaman yhtiön hallituksen jäsen tai 

yhtiökokousedustaja



Keskeiset tehtävät 

• Kunnallinen itsehallinto tarkoittaa kunnan viranomaisten ja 
toimielinten oikeutta ja kelpoisuutta hoitaa lain nojalla julkisia asioita 
omalla vastuullaan ja kunnan jäsenten etujen mukaisesti (Euroopan 
neuvoston luottamushenkilöille antama menettelykoodi)

• Päätöksenteko toimielimen käsiteltäväksi tuotavissa asioissa
– Päätöksenteko perustuu valmisteluun

• Luottamushenkilöt käyttävät päätöksiä tehdessään julkista valtaa
– Lain tai kunnan sääntöjen nojalla toimielimelle annettua 

päätösvaltaa
– Päätös voi velvoittaa kunnan jäsentä tai tuoda kunnan jäsenelle 

jonkin oikeuden
• Päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia ja valituskelpoisia
• Päätöksen tulee kohdella tasapuolisesti kunnan jäseniä



Julkinen valta vs. organisaatiotoimivalta
• Luottamushenkilö käyttää toimielimessä toimiessaan julkista 

valtaa
– Päätösvalta perustuu lakiin tai kunnan hallintosääntöön 
– On yksipuolista toimivaltaa, jolla velvoitetaan tai oikeutetaan 

kunnan jäsentä johonkin ilman toisen suostumusta tai 
sitoumusta

• Kaupungin organisaatiossa tehdään myös operatiivisia 
päätöksiä, joilla ohjataan ja johdetaan kaupungin 
organisaatiota
– Ei ole julkisen vallan käyttöä - samoja asioita tehdään kaikissa 

organisaatioissa
– Esim. johtaminen  tai esimiestyö viran ja toimenhaltijoiden 

toimesta
– Perustuu hallintosääntöön, kaupungin hyväksyttyihin 

toimintaohjeisiin työsopimuslakiin, viranhaltijalakiin jne.



Sidonnaisuudet ja niistä 
ilmoittaminen

• Julkisen vallan käyttäjiltä edellytetään puolueettomuutta 
ja riippumattomuutta 

• Kaupunginvaltuusto on 17.1.2011 hyväksynyt linjauksen 
siitä, että luottamushenkilöiden yhteiskunnalliset 
sidonnaisuudet julkistetaan kaupungin verkkosivuilla 

• Kaupunginkanslia on kerännyt tiedot sidonnaisuuksista 
perustietolomakkeella 

• Ilmoitus on vapaaehtoinen  
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Mitä on esteellisyys eli jääviys?

• ESTEELLISYYS = henkilön sellainen suhde 
asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen 
puolueettomuutensa asian käsittelyssä

• Asia koskee = sopimusosapuoli, kaupan osapuoli, 
virkaan nimitettävä, vaatimuksen esittäjä…

• Esteellinen ei saa ottaa osaa asian käsittelyyn
• Esteellisen henkilön osallistuminen päätöksentekoon on 

muotovirhe



Miksi esteellisyyttä säännellään?

• Turvaa asioiden puolueettoman käsittelyn
• Turvaa asukkaiden luottamusta päätöksentekoon
• Estetään epäasiallisten / asiaan kuulumattomien 

seikkojen vaikuttaminen hallintoasian käsittelyyn
• Korostaa objektiivisuutta ja yleistä luottamusta 

puolueettomuuteen
• ”Hallintotoiminnan on oltava riippumaton vieraista 

vaikuttimista”
• Virkatoiminnan erityinen luottamus



Kuka arvioi esteellisyyden syntymisen? 

• Kaupunginlakimies? Kokouksen sihteeri? Lakimies? 
• Vaan luottamushenkilö/ viranhaltija itse
• Olet itse vastuussa oman esteellisyyden arvioinnista
• Kaupunginlakimies ei voi tietää, mitä sinä tiedät ja esim. 

yhtiön asioista et voi edes puhua, jotta estearvioinnin 
voisi objektiivisesti tehdä. 



Luottamushenkilön esteellisyys vaihtelee –
virkamiehen ei

• Valtuutetun esteellisyys
• Lautakunnan/johtokunnan/jaoston jäsenen esteellisyys
• Kaupunginhallituksen jäsenen esteellisyys
• Viranhaltijan esteellisyys ei riipu toimielimestä
• Toimielimissä siis erilaiset esteellisyysperusteet 

luottamushenkilöille



Erilaista esteellisyyttä

• Valtuutetun esteellisyys = kuntalain 52 §
• Valtuutetun esteellisyys valtuuston kokouksessa / valtuutetun 

esteellisyys muussa toimielimessä

• Viranhaltijan esteellisyys valtuuston kokouksissa = hallintolain 28§
• Valtuutettu voi olla esteellinen kaupunginhallituksessa, mutta ei 

enää valtuuston kokouksessa

• Kaupunginhallituksen / lautakunnan jäsenen esteellisyys 
valtuustossa

• Valtuutettu on harvoin valtuuston kokouksessa esteellinen (lähinnä 
maanomistus kaava-asioissa kaava-alueella) 



Kuntalain 52 §

• Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään 
asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen 
hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa 
tarkoitettua läheistään. 

• Kun valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa 
toimielimessä, häneen sovelletaan, mitä kyseisen 
toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään.

• Muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan 
viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä on voimassa, 
mitä hallintolain 27–30 §:ssä säädetään.



Hallintolaki 28 §

• Muun toimielimen kuin valtuuston jäsen ja virkamies on esteellinen:

• 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;

• 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa 
asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa;

• 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa 
hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle 
läheiselleen ;

• 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä 
toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian 
ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa



Hallintolaki 28 §

• 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä
on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa 
sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai 
laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on 
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

• 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä
kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan 
toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai 
laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai

• 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä 
syystä vaarantuu



Esteellisyyden erityispiirteet kunnanhallinnossa

• Palvelussuhde kuntaan (hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohta) ei  tee 
luottamushenkilöä taikka viranhaltijaa tai työntekij ää esteelliseksi 
asiassa, jossa kunta on asianosainen. Esteellisyys syntyy kuitenkin, jos 
luottamushenkilö on palvelussuhteensa perusteella esitellyt tai muuten 
vastaavalla tavalla käsitellyt asiaa kunnassa

• Yhteisöjääviä (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta) ei sovelleta kunnan 
luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi 
mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa 
liikelaitoksessa, kuntayhtymässä, kuntakonserniin kuuluvassa yhteisössä tai 
säätiössä. 

• Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan ja liikelaitoksen, kuntayhtymän, 
yhteisön tai säätiön edut ovat ristiriidassa keskenään taikka asian 
tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. 

• Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja sen perusteesta.



Hallintolain tarkoittama ”läheinen”?
• Palvelussuhdejäävi aina henkilökohtainen ( läheisen 

palvelussuhde ei vaikuta)
• kaikkein läheisimmät: 

– puoliso (avopuoliso, rekisteröity parisuhde)
– lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi, muuten 

erityisen läheinen + näiden puolisot
• Intressijäävissä ja yhteisöjäävissä
• Sedät, tädit ja näiden puolisot, sisaren lapset ja entinen puoliso 
• Puolison lapset, lapsenlapset, sisarukset, vanhemmat, 

isovanhemmat ja näiden puolisot, henkilön puolison sisarusten 
lapset

• Asianosais-, edustus- ja avustusjäävi



Konkreettinen arviointi

• Esteellisyyttä arvioidaan aina tapauskohtaisesti

• Tietyn asian ja asianosaisen välillä vallitseva suhde ja sen arviointi

• Miltä ratkaisutilanne näyttää ulkopuolisen silmin

• Ajallinen sidonnaisuus: esteellisyys arvioidaan sen ajankohdan 
mukaan, jolloin asiaa käsitellään (ei esim. aikaisempi työpaikka tai 
hallituksen jäsenyys)

• Esim. hallituksen jäsenyyden päätyttyä esteellisyys päättyy po. 
perusteella

• Mutta: Pitkä hallituksen jäsenyys/ palvelussuhde voi vaikuttaa 
yleislausekkeen perusteella



Objektiivinen arviointi

• Esteellisyyttä arvioidaan objektiivisesti

• Tarkoitushan on vahvistaa luottamusta hallintotoiminnan 
puolueettomuuteen

• Asiassa käsiteltävän intressin suuruudella ei ole merkitystä 
arvioinnissa – säännökset suojaavat yleistä luottamusta 
viranomaistoimintaan

• Miltä asia ulkopuolisen silmin näyttää, saako asiasta sen kuvan, että 
käsittely on puolueetonta ja riippumatona

• Esteellisyys ei poistu, vaikka se ei ”asian luonteen” tms. vuoksi voi 
vaikuttaa siinä tehtävään päätökseen



Yksilökohtainen arviointi

• Esteellisyyden toteaminen on yksilökohtaista: 

• Jokaisella on VELVOLLISUUS ottaa itse huomioon oma 
esteellisyytensä

• Oma arviointi objektiivisin perustein

• Toimielin päättää, jos asiasta syntyy epäselvyyttä

• Esteellisen tilalle varajäsen

• Mieti etukäteen, ei vasta kokouksessa



Esteellisyyden ratkaiseminen 

• Esteellisyyttä koskevan väitteen voi esittää kuka tahansa asian 
käsittelyyn liittyvä tai ulkopuolinen (kirkkopuiston kaavassa kesken 
valtuuston kokouksen väite lautakunnan jäsenen esteellisyydestä)

• Missä tahansa käsittelyn vaiheessa
• Ei määräaikaa
• Esteellisyys on ratkaistava viipymättä
• Se, että väitettä pidetään aiheettomana, ei poista velvollisuutta 

ratkaista kysymystä
• Esteellisyysväitteeseen on annettava ratkaisu



Esteellisyyden seuraukset

• Käsittely – ja läsnäolokielto   
– koskee kaikkia asian ratkaisun vaiheita: vireillepano, valmistelu 

(lausuntojen hankkiminen ym. sisällöllinen valmistelu), esittely, edeltävä 
keskustelu, päätöksenteko, täytäntöönpano (otto-oikeuden nojalla 
käsittely!)

– Koskee kaikkia toimia, jotka voivat jollakin tavalla vaikuttaa päätöksen 
sisältöön. (Otto-oikeuden käyttämisestä päättäminen?)

• Ei koske puhtaasti teknisiä toimia, kuten diarointia, kopiointia, 
konekirjoitusta. 

• Koskee kokouksen sihteerinä toimimista

• Valtuustossa riittää, että menee yleisötiloihin



Kiitos!


