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§ 585
V 7.6.2017, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin 
valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2017-003337 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan apulaispormestariksi Nasima Razmyarin 7.6.2017 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus esitti yksimielisesti Pilvi Torstin ehdotuksesta, että 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestariksi valitaan Nasima 
Razmyar.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan apulaispormestariksi _____________ 7.6.2017 lukien.
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset apulaispormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 45 §:n mukaan pormestarin lisäksi kunnassa voi 
olla apulaispormestareita. Apulaispormestari on luottamushenkilö, jon-
ka valintaan, vaalikelpoisuuteen ja toimikauteen sovelletaan, mitä 44 
§:n 2 ja 3 momentissa säädetään pormestarista.

Kuntalain 44 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan pormestarin valitsee val-
tuusto. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikel-
poinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Valtuusto voi päättää, että 
pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuutettu. Henkilö ei menetä 
vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteella, että hänet valitaan 
pormestariksi. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikau-
deksi ja toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai 
kunnanjohtaja on valittu.

Apulaispormestarin tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimivan apulaispormestarin vaali toimi-
tetaan ennen lautakunnan vaalia.

Hallintosäännön määräykset apulaispormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 2 §:n mukaan kaupungissa on neljä apulais-
pormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä.

Apulaispormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja vara-
valtuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja kunkin toimialan apu-
laispormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi toimialan 
apulaispormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Päätoimiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostu-
nut ottamaan toimen vastaan.

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata 
työstään päätoimisen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luotta-
mustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikelpoisuuden menettämisen tai 
erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai työvapaa 
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ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuu-
kausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on oi-
keus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja 
työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen luot-
tamushenkilöön.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi
Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan apulaispormestari

Kunnallisvalitus, valtuusto
Esitysteksti

Tiedoksi

Tarkastusvirasto


