
Kauhajoen kaupunki 

Kauhajoen kaupungin luottamustoimessa noudatettavat eettiset 
ohjeet 

Eettisten toimintaperiaatteiden tavoitteena on: 

Luoda ja vakiinnuttaa Kauhajoen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet, joita 
kaupungin henkilöstön, luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien odotetaan 
noudattavan. 
Ohjata kaupungin eri toimijoiden päätöksentekoa, toimintaa ja vuorovaikutusta 
kaupungin työpaikoilla, luottamustoimissa ja julkisuudessa. 
Antaa helposti ymmärrettävät ja konkreettiset ohjeet hyvästä julkisen hallinnon 
toiminnasta. 
Parantaa kuntalaisten luottamusta julkisten varojen käyttöön ja hyvään 
hallintoon sekä suojella Kauhajoen mainetta. 

Eettiset toimintaperiaatteet 

1. 	 Kauhajoen kaupungin luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
tulee kaikin tavoin edistää ja parantaa kaupungin toimintaa ja ylläpitää hyvää 
yhteistyön ilmapiiriä poliittisten päätöksentekijöiden ja kaupungin viranhaltijoiden 
ja työntekijöiden kesken. 

2. 	 Luottamushenkilön on tiedostettava toiminnassaan, milloin hän esiintyy 
julkisuudessa luottamushenkilön ominaisuudessa ja milloin ornia asioitaan 
hoitavana yksityishenkilönä. 

3. 	 Luottamushenkilöiden päätösvalta perustuu monijäsenisen toimielimen 
demokraattiseen päätöksentekoon. Luottamushenkilöllä ei ole henkilökohtaista 
toimivaltaa ellei siitä ole erikseen päätetty. 

4. 	 Luottamushenkilön tulee toimia hänelle lain mukaan kuuluvien tehtävien ja 
valtuuksien rajoissa eikä hänen tule puuttua viranhaltijoille ja kaupungin 
työntekijöille kuuluvaan päivittäiseen toimintaan. 

5. 	 Kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden/työntekijöiden välinen 
vuorovaikutus perustuu keskinäiseen luottamukseen ja arvostukseen, jossa 
kunnioitetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden / työntekijöiden roolia. 

6. 	 Kuntalain 69 § mukaan: Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja 
varavaltuutetut, kunnan toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin 
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Kauhajoella 26.11.2018 

Valtuustoryhmien puheenjohtajat 

Suomen Keskusta 

Kansallinen Kokoomus 

Ryhmä 10 
(PS, Vas, KD) Petri Björkman 

Sosialidenl0kraatit 

Vihreät 

Kauhajoen kaupunginhallitus 

~~~ ~~ 
Heikki Santala ?c- J UVU Linda Leinonen 
kaupunginhallituksen kaupunginjohtaja 
puheenjohtaja 

4 



KAUHAJOEN KAUPUNGlNKANSLIA 
Saapunut postitse I Jätetty ~J'.2. Ml.:} 

Vastine kaupunginhallitukselle - Eettiset ohjeet 28.3 I!J 

Kaupungin työsuojeluorganisaatio ei voi ulottua valtuutettuihin, koska nämä eivät ole 
työsuhteessa kaupunkiin. 

Kuntalaki antaa selvät toimintaohjeet virheelliseen toimintaan luottamustoimessa. 
Kohdassa IV OSA LUOTTAMUSHENKILÖT JA HENKILÖSTÖ, 10 luku, Luottamushenkilöt 
85§ 

Virheellinen menettely luottamustoimessa 

Luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla ja häneen sovelletaan rikoslain (39/1889) 
virkarikoksia koskevia säännöksiä. 

Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan 
virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, 
kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava 
asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on 
ilmeinen virkarikos. 

Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön 
toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston 
puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. 

Tämän lisäksi ei tarvita mitään kaupungin omia tuomioistuimia jotka kehittelevät 
epämääräisiä rangaistuksia. 

Mielestämme kyseiset eettiset säännöt eivät myöskään ole tasapuolisia. Miten 
valtuustoryhmä jossa on yksi jäsen, toimii tilanteessa? Rankaisee itse itseään? 

Eettisistä säännöistä tulee poistaa kaikki kohdat "Mikäli kaupungin työntekijä / viranhaltija 
kokee luottamushenkilön käyttäytyvän epäasiallisesti"- jälkeen. 

Ryhmä 10 

Petri Björkman 


