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Kuntalain mukaan kunta voi itse päättää, ottaako se käyttöön sähköisessä
toi min ta ym pä ris tös sä tapahtuvat kokoukset (sähköinen kokous) tai säh köi-
sen päätöksentekomenettelyn (98 §).

Luumäen kunnan hallintosäännössä määrätään valtuuston kokouksesta:

93 § Valtuuston varsinainen kokous
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan,
jos sa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

Muita toimielimiä koskee:

130 § Toimielimen päätöksentekotavat
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan,
jos sa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.

131 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Toimielin voi päättää asioita sähköisessä pää tök sen te ko me-
net te lys sä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Pää tök sen te ko me-
net te lyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan
kuu lu viin asioihin.

Kunnanhallitus vastaa, että sähköiseen pää tök sen te ko me net-
te lyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tie to lii ken ne yh-
tey det ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edel lyt tä mäl lä
tavalla.

Sähköinen päätöksentekomenettely tarkoittaa ajasta ja paikasta riip pu ma-
ton ta, suljetussa tietojärjestelmässä tapahtuvaa päätöksentekoa, joka ta-
pah tuu jo ennen varsinaista kokousta. Sähköinen päätöksentekomenettely
edel lyt tää erillistä, suljettua tietojärjestelmää, jossa voidaan mm. äänestää
avoi mes ti. Luumäen hallintosääntö 131 § koskee ainoastaan sähköistä
pää tök sen te ko me net te lyä, eli se ei anna mahdollisuutta pitää sähköistä ko-
kous ta. Kunnan käytössä ei ole suljettua tietojärjestelmää, joka mah dol lis-
tai si sähköisen päätöksentekomenettelyn.

Sähköisessä kokouksessa päätöksentekomenettely on sama kuin var si nai-
ses sa kokouksessa. Erona on vain se, että osallistujat eivät ole fyy si ses ti
läsnä kokouspaikalla. Kuntalain 99 §:n mukaan sähköisen ko kouk sen edel-
ly tyk se nä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yh den ver tai ses sa
näkö- ja ääniyhteydessä. Yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys on tar peel lis ta
lähinnä kokoustyöskentelyn vaatiman vuorovaikutuksen vuoksi. Säh köi sen
kokous on toteutettavissa "Skype-kokouksena", jolla pystytään tek ni ses ti
toimimaan siten, että kuntalain edellyttämä yhdenvertainen nä kö- ja
ääniyhteys on mahdollinen. Toimielimen jäsenillä tulee olla mah dol li suus
tosiasiallisesti osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon.

Sekä julkinen että yleisöltä suljettu kokous voidaan pitää sähköisenä. Jos



toi mi eli men kokous – kuten valtuuston kokoukset yleensä – on julkinen, tu-
lee sen seuraamiseen varata mahdollisuus. Tällainen mahdollisuus on esi-
mer kik si siten, että yleisölle varataan tila, jossa olevalla näytöllä on sama
nä ky mä kuin kokoukseen osallistuvilla. Sähköinen kokousnäkymä voidaan
yh dis tää myös avoimeen tietoverkkoon, jossa se voi olla katsottavissa esi-
mer kik si kunnan verkkosivuilta löytyvän linkin kautta.

Kaikissa päätöksentekotavoissa kunnan tulee huolehtia tie to tur val li suu des ta
ja käytettävän tekniikan toimivuudesta.

Sähköisen kokouksen järjestäminen edellyttää valtuuston päätöstä hal lin to-
sään nön 93 § ja 130 § muuttamista siten, että ne sallivat päätöksenteon
säh köi ses sä toimintaympäristössä. Valtuusto voi kokoontua nopalla ai ka-
tau lul la. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja hyväksyä heti kokouksessa.

Ehdotus Kunnanjohtaja Anne Ukkonen

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hallintosäännön 12 luvun 93 §:n
ja 15 luvun 130 §:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:

93 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa ko kouk-
sen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voi-
daan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
jo hon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Ylei söl le
on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta in ter-
ne tin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sel lai ses ta
paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt kes kus te lut
eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin ko-
kouk siin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat
ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

130 § Toimielimen päätöksentekotavat
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa ko kouk-
sen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voi-
daan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
jo hon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä pää tök sen te ko-
me net te lys sä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin ko kouk-
siin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset lait teet,
järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia la kien
edellyttämällä tavalla.

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle hallintosäännön 12 luvun 93 §:n
 ja 15 luvun 130 §:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:



93 § Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa ko kouk-
sen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voi-
daan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
jo hon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Ylei söl le
on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta in ter-
ne tin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sel lai ses ta
paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt kes kus te lut
eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköisiin ko-
kouk siin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat
ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

130 § Toimielimen päätöksentekotavat
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa ko kouk-
sen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voi-
daan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä,
jo hon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä pää tök sen te ko-
me net te lys sä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin ko kouk-
siin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset lait teet,
järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia la kien
edellyttämällä tavalla.

 Hallitus esittää, että päätös pannaan välittömästi täytäntöön Kuntalain 143
 § mukaisesti.

Kvalt 06.04.2020   § 3

Ehdotus Kunnanvaltuusto päättää muuttaa hallintosäännön 12 luvun 93 §:n ja 15 lu-
vun 130 §:n edellä esitetyn mukaisesti. Päätös pannaan välittömästi täy tän-
töön Kuntalain 143 § mukaisesti.

Päätös Ehdotuksen mukaan.


