Kuntayhtymien keskustaryhmän mallisäännöt
(Malli 10.5.2001)

Kuntayhtymän Keskustan valtuustoryhmän ohjesääntö

1§
___________________________ kuntayhtymän valtuustossa toimiva Suomen Keskusta r.p.:n
valtuustoryhmän noudattaa näitä sääntöjä. Valtuustoryhmästä käytetään tässä säännössä nimitystä ryhmä.

2§
Keskustan ryhmän jäseniä ovat kuntayhtymän valtuuston keskustalaiset jäsenet.
Vaalien jälkeen pidettävän valtuustoryhmän kutsuu koolle piirijärjestön puheenjohtaja tai
toiminnanjohtaja. Kokoonkutsuja johtaa kokousta siihen saakka, kunnes ryhmä on järjestäytynyt.
Valtuustoryhmällä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Tarvittaessa valtuustoryhmä voi valita
muitakin toimihenkilöitä.

3§
Ryhmä on päätösvaltainen, kun kokous on ryhmän määrittelemällä tavalla laillisesti koolle kutsuttu ja kaikki
ryhmän jäsenet ovat kutsun saaneet sekä paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
puolet valtuustoryhmän jäsenistä.

4§
Ryhmän päätökseksi tulee läsnä olleiden jäsenten enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan
päätökseksi tulee se mielipide, johon ryhmän puheenjohtaja on yhtynyt paitsi vaaleissa arpa. Vaalit
toimitetaan suljetuin lipuin.
Ryhmän jäsenten on noudatettava ryhmän päätöksiä. Jäsenellä on oikeus poiketa ryhmän päätöksistä, jos
hän on ilmoittanut ryhmäkokouksessa eriävän mielipiteensä ja pyytänyt sen merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jos valtuustossa syntyy tilanne, johon ryhmällä ei ole ennakolta päätetty kantaa ja jos asian tärkeys vaatii,
ryhmän ohjeellisen äänestyskäyttäytymisen ratkaisee puheenjohtaja kartoitettuaan ryhmän jäsenten
mielipiteet.

Ryhmän jäsenen, joko on esteellinen käsittelemään asiaa valtuustossa, on pidättäydyttävä päätöksenteosta
siinä asiassa myös ryhmän kokouksessa.

5§
Ryhmän kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ryhmä
on välittömästi kutsuttava koolle, jos 1/3 ryhmän jäsenistä sitä vaatii.
Säännöllisistä ryhmäkokouksista sovitaan vuoden alussa. Säännöllisten kokousten lisäksi ryhmä voi pitää
kokouksia tarpeen vaatiessa, jolloin kokouskutsu esityslistoineen toimitetaan ryhmän jäsenille.
Piirijärjestön puheenjohtaja ja toiminnan johtaja ovat oikeutettuja osallistumaan ryhmän kokouksiin.
Kokoukseen voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. Asiantuntijat ja muut läsnäolijat eivät kuitenkaan
saa osallistua ryhmän päätöksentekoon.

6§
Ryhmän jäsenen tulee luottamustehtävässään edistää keskustalaisia periaatteita ja arvoja toimia avoimesti,
huolehtia kunnan ja kuntalaisten parhaasta. Hänen tulee toimia asiallisesti ja arvokkaasti ja olla
aloitteellinen.
Ryhmän jäsenen on osallistuttava ryhmän kokouksiin, jollei hänellä ole pätevää estettä. Esteestä on
ilmoitettava ryhmän sihteerille.
Valtuustoryhmän jäsenet ovat velvollisia tarvittaessa osallistumaan piirijärjestön kokouksiin ja kertomaan
valmisteltavana olevista asioista ja valtuuston päätöksistä.
7§
Kukin ryhmän jäsen maksaa luottamushenkilömaksua piirijärjestön päättämän osuuden kuntayhtymän
luottamustehtävistä saamistaan kokous‐, vuosi‐ ja puheenjohtajapalkkioistaan piirijärjestölle. Sama koskee
myös muita kuntayhtymän tehtäviin valittuja Keskustaa edustavia henkilöitä.

Yllä olevat säännöt on hyväksytty _____/______ 20____ pidetyssä _________________________
kuntayhtymän Keskustan valtuustoryhmän kokouksessa

______________________________________________
puheenjohtaja
______________________________________________
sihteeri

Ryhmän muut jäsenet

