
TIIVISTETTYÄ TIETOA ESTEELLISYYDESTÄ 

( KUNTALAKI 97 § ) 

Esteellisyydestä ….. 

 

 

 

 

 



ESTEELLISYYSSÄÄNNÖSTEN TARKOITTAMAT LÄHISUKULAISET JA 
HEIHIN RINNASTETTAVAT HENKILÖT (Kuntalaki 97 §) 
 
Lainkohdan tarkoittamia lähisukulaisia ovat luottamushenkilön, viranhaltijan ja 
työntekijän: 

- lapset 

- vanhemmat 

- isovanhemmat 

- sisarukset ja näiden puolisot ja lapset 

 

Lähisukulainen ei ole SERKKU, mutta hänen vanhempansa eli SETÄ, TÄTI ja ENO 
ovat säännöksen tarkoittamia lähisukulaisia. 

 

Lähisukulaiseen rinnastetaan luottamushenkilön, viranhaltijan ja työntekijän: 
 

- aviopuoliso, avopuoliso; heidän lapsensa, vanhempansa, 

isovanhempansa ja sisaruksensa 

- näiden puolisot ja lapset 

- kihlattu 

 

Lähisukulaisena pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. 

 

 

MUUN (KUIN VALTUUTETUN) LUOTTAMUSHENKILÖN,  TILINTARKASTA-

JAN JA KUNNAN HENKILÖSTÖN ESTEELLISYYSPERUSTEET 

(KUNTALAISTA TIIVISTETYT KOHDAT PYKÄLÄSTÄ 97 ) 

 

Esteellisyydestä säädetään hallintolain 27 – 30 §:ssä. 

Esteellisyysperusteita ovat: 
 
1. Osallisuus- ja intressijäävi (koskee myös valtuutettuja valtuustossa) 
 

Henkilö tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen tai ratkaisusta on odotettavissa 

erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen. 
 
 
 



2. Edustusjäävi (koskee myös valtuutettuja valtuustossa) 
 

Henkilö tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle 

asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. 

 
3. Palvelussuhde- tai toimeksiantosuhdejäävi  
 

Henkilö on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuh-

teessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyö-

tyä tai vahinkoa. 
 
Esim. henkilö on esteellinen käsittelemään työnantajaansa koskevaa asiaa. 
 
Tai esimerkiksi jos kunnan viranhaltijalla on sivutoimi ja tällöin hän voi olla työsuhteessa (=palve-
lussuhteessa) sivutoimen työnantajaansa. Tällaisen työnantajan asioita viranhaltija ei voi käsitellä 
kunnan hallinnossa. 

 
 
4. Yhteisöjäävi  
 

Henkilö on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäse-
nenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, 
säätiössä, julkisoikeudellisessa laitoksessa tai liikelaitoksessa, joka on asianosainen 

tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa hyötyä tai vahinkoa. 
 
Säännöksessä tarkoitettuja yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai kuntayh-
tymä. Henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittele-
mään yhteisön asiaa. Tätä ei kuitenkaan sovelleta kunnan omaan organisaatioon kuuluviin liike- tai 
muihin laitoksiin. 

 
 
5. Yleislausekejäävi  
 

Luottamus henkilön puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu. 

 
 
 
ESTEELLISYYDEN VAIKUTUS 
 

1. Muun luottamushenkilön (kuin valtuutetun), tilintarkastajan, viranhalti-
jan ja työntekijän esteellisyyden vaikutukset: 

 
- ASIANOSAINEN EI SAA KÄSITELLÄ ASIAA. 
- ASIANOSAINEN EI SAA OLLA LÄSNÄ ASIAA KÄSITELTÄESSÄ (asianosai-
sen tulee poistua kokouksesta) 



- KÄSITTELYKIELTO KOSKEE KAIKKIA ASIAN RATKAISUN VAIHEITA 
(vireillepano, valmistelu, päätöksenteko, täytäntöönpano) 

 
2. Esteellisyyden vaikutus valtuutettuihin valtuustokäsittelyissä: 

 
- ASIANOSAINEN EI SAA OSALLISTUA PÄÄTÖKSENTEKOON 
- ASIANOSAINEN EI SAA OSALLISTUA KESKUSTELUUN 
- ASIANOSAISEN ON SIIRRYTTÄVÄ YLEISÖLLE VARATUILLE PAIKOILLE. 

 
Mikäli esteellinen henkilö ottaa osaa asian käsittelyyn, päätös syntyy virheellisessä 
järjestyksessä ja se voidaan yleensä saada kunnallisvalituksella kumotuksi. 
 
Päätös voidaan jättää kumoamatta vain jos on ilmeistä, että esteellisyys ei ole vaikut-
tanut tehtyyn ratkaisuun. 
 
 
ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN 
 
Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti henkilölle 
itselleen. 
 
Esteellisen luottamushenkilön sijasta hänen varajäsenensä voi osallistua asian 
käsittelyyn. 
 

Esteellisen on ilmoitettava esteellisyydestään (vaaditaan etenkin valtuustossa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


