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§ 595
V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2017-003127 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.  Lea Saukkonen  Jouni Nevalainen
2. Kok.  Vafa Järnefelt  Timo Raittinen
3. Kok.  Tapio Klemetti  Milka Asikainen
4. Kok.  Mukhtar Abib  Maarit Toveri
5. Vihr.  Leo Stranius  Katri Mehtonen
6. Vihr.  Lilja Tamminen  Vesa Peipinen
7. SDP  Anna Mäenpää  Anita Vihervaara
8. Vas.  Silvia Modig  Antti Kauppinen
9. PS  Pertti Villo  Tarja Laxén

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

 Puheenjohtaja Silvia Modig
 Varapuheenjohtaja Leo Stranius

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.

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
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 32 §:n 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet vali-
taan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunkiympäristölautakunnalla on ympäristö- ja lupajaosto, joka huo-
lehtii osaltaan kaupunkiympäristön toimialan erityislainsäädännön mu-
kaisista lupa- ja ympäristöasioista. Jaosto toimii, ellei toisin ole määrät-
ty, kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja leirintäalueviran-
omaisena sekä maastoliikenne- ja vesiliikennelaeissa tarkoitettuna kun-
nan viranomaisena sekä elintarvikelain, tupakkalain ja nikotiinivalmis-
teiden vähittäismyynnin osalta lääkelain tarkoittamana kunnan valvon-
ta- ja muuna viranomaisena. Lisäksi jaosto toimii kaupungin rakennus-
valvontaviranomaisena ja kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- 
ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena valvontaviranomaisena. 

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee kaupunkiympäristölau-
takunnan varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan. 

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin so-
velletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen (32 §:n 1 momentti osa)

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.
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Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
johtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaali-
toimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Kunnan luottamushenkilöt (69 §:n 1 ja 2 momentit)

Kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, kunnan 
toimielimiin valitut jäsenet, kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitse-
mat jäsenet sekä muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtä-
vänsä perusteella kunnan toimielimen jäseneksi valittu kunnan viran-
haltija tai työntekijä ei kuitenkaan ole kunnan luottamushenkilö.

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä 
toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä ta-
valla.

Suostumus luottamustoimeen (70 §:n 1 momentti osa ja 2 momentti)

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut otta-
maan toimen vastaan. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoi-
meen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Yleinen vaalikelpoisuus (71 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1. jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2. jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuon-

na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin (74 §)

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaali-
kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;
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2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh-
täväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa;

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asian-
omaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, 
mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka 
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka koti-
kunta kunta ei ole.

Muut säännökset

Tasa-arvolain säännökset (4 a §:n 1 momentti)

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimieli-
missä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla se-
kä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu.

Kuntalain säännökset vaalista (105 §:n 1, 2 ja 3 momentit sekä 4 ja 5 momentit 
osa)

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läs-
nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jaka-
malla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdel-
lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään 
kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos 
varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen 
vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän va-
rajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat 
varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.
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Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

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
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto


