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Seloste

Tarkastuslautakunnan jäsen Kaija Pispa on jättänyt 27.12.2016
eroanomuksen luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kuntalaki 33 §

Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
---

Kuntalaki 34 §

Vaalikelpoisuus valtuustoon
Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1)

valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa
koskevia valvontatehtäviä;

2)

kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai
sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3)

kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan
henkilöön; eikä

4)

kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan
rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa.
Kuntalaki 35 §

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1)

kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva
kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2)

kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan
esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi
tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3)

henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana
tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin
kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa olevia henkilöitä.
Kuntalaki 36 §

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1)

asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;

2)

henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa; eikä

3)

henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa
yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.

--Kuntalaki 38 §

Kieltäytyminen ja ero
Luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60
vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa
luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut

kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta.
Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä.
Kieltäytymisen hyväksymisestä päättää se toimielin, jonka valittava
luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta
päätöksen tekee valtuusto.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä
päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto
myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Tasa-arvolaki

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa
toimielimissä, valtuustoa lukuun ottamatta, tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä
muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä
ja varajäseniä.

Kuntalaki 71 §

Tarkastuslautakunta
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien
vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja.
--Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

Hallintosääntö 162 §

1)

kunnanhallituksen jäsen;

2)

apulaispormestari;

3)

henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen;

4)

kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai
säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva; eikä

5)

henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Lautakunnan kokoonpano
Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi
muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunnan jäsenten enemmistö tulee olla valtuutettuja ja
varajäsenten valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tämänhetkinen kokoonpano:

Jäsen:

Varajäsen:

Törmä Erkki pj., SDP
Kivimäki Johanna vpj., KD
Taipale Marko KOK
Mäki-Ventelä Markku KESK
Ruuska Hannu PS
Schali Liisa VAS
Pispa Kaija VIHR

Mankkinen Leena SDP
Vierula Anttiveikko KD
Salakari Riikka KOK
Niemelä Elisa KESK
Niemi Jari PS
Paldanius Jere VAS
Järvenpää Timo VIHR

Kaupunginjohtaja ehdottaa:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päättää
1.

myöntää Pispalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja

2.

valita Pispan tilalle jäsenen tarkastuslautakuntaan kuluvan
valtuustokauden loppuun asti.

Päätös

Hyväksyttiin.
----KAUPVALT 06.02.2017 § 9
Kaupunginhallitus ehdottaa
Kaupunginvaltuusto päättää

Päätös

1.

myöntää Pispalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja

2.

valita Pispan tilalle jäsenen tarkastuslautakuntaan kuluvan
valtuustokauden loppuun asti.

Hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto valitsi Mari Riihikosken Pispan
tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi kuluvan valtuustokauden
loppuun asti.
-----

