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Kokousaika 26.07.2021 16:00 - 16:30

Kokouspaikka Kaupungintalon terassikabinetti / sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vapaavuori, Jan (etänä) pormestari
Honkasalo, Veronika (etänä)
Muurinen, Seija (etänä)
Pakarinen, Pia (etänä) apulaispormestari
Raatikainen, Mika (etänä)
Rantala, Marcus (etänä)
Razmyar, Nasima (etänä) apulaispormestari
Rydman, Wille (etänä)
Sazonov, Daniel (etänä)
Vanhanen, Reetta (etänä)
Vesikansa, Sanna (etänä) apulaispormestari
Vuorjoki, Anna (etänä)
Yanar, Ozan (etänä)
Gebhard, Elisa (etänä) varajäsen
Särelä, Mikko (etänä) varajäsen

Muut

Kivekäs, Otso (etänä) kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä) kaupunginvaltuuston 1. varapuheen-

johtaja
Arhinmäki, Paavo (etänä) kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-

johtaja
Sarvilinna, Sami (etänä) kansliapäällikkö
Hyvärinen, Silja (etänä) vs. kaupunkiympäristön toimialajoh-

taja
Järvenkallas, Satu (etänä) vs. kasvatuksen ja koulutuksen toi-

mialajohtaja
Kivelä, Liisa (etänä) viestintäjohtaja
Rinkineva, Marja-Leena (etänä) elinkeinojohtaja
Summanen, Juha (etänä) hallintojohtaja
Peltonen, Antti (etänä) hallintopäällikkö
Mäki, Toni (etänä) vs. kaupunginlakimies
Näkki, Tarja (etänä) vs. henkilöstöjohtaja
Sulavuori, Maarit (etänä) vs. sosiaali- ja terveystoimialan toi-

mialajohtaja
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Vänttinen, Katri (etänä) vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja

Turtola, Ilona viestintäasiantuntija
Vennelä, Asta hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Jan Vapaavuori pormestari
514 - 544 §

Esittelijät

Jan Vapaavuori pormestari
514 §

Sami Sarvilinna kansliapäällikkö
515 - 544 §

Pöytäkirjanpitäjä

Asta Vennelä hallintoasiantuntija
514 - 544 §
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§ Asia

514 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

515 Asia/2 V 2.8.2021, Kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi 
1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valitut

516 Asia/3 V 2.8.2021, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jien valinta

517 Asia/4 V 2.8.2021, Pormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston 
toimikaudeksi

518 Asia/5 V 2.8.2021, Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta 
vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

519 Asia/6 V 2.8.2021, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin 
valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

520 Asia/7 V 2.8.2021, Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta 
vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

521 Asia/8 V 2.8.2021, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin va-
linta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

522 Asia/9 V 2.8.2021, Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja 
jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

523 Asia/10 V 2.8.2021, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2021 alka-
vaksi toimikaudeksi

524 Asia/11 V 2.8.2021, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

525 Asia/12 V 2.8.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

526 Asia/13 V 2.8.2021, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

527 Asia/14 V 2.8.2021, Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alka-
vaksi toimikaudeksi

528 Asia/15 V 2.8.2021, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2021 alkavaksi toimikaudeksi

529 Asia/16 V 2.8.2021, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudek-
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si

530 Asia/17 V 2.8.2021, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston 
jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

531 Asia/18 V 2.8.2021, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuon-
na 2021 alkavaksi toimikaudeksi

532 Asia/19 V 2.8.2021, Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alka-
vaksi toimikaudeksi

533 Asia/20 V 2.8.2021, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2021 alkavaksi toimikaudeksi

534 Asia/21 V 2.8.2021, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 
jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

535 Asia/22 V 2.8.2021, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston 
jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

536 Asia/23 V 2.8.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2021 alkavaksi toimikaudeksi

537 Asia/24 V 2.8.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

538 Asia/25 V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

539 Asia/26 V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjasto-
jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

540 Asia/27 V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsen-
ten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

541 Asia/28 V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsen-
ten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

542 Asia/29 V 2.8.2021, Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2021 
alkavaksi toimikaudeksi

543 Asia/30 Helsingin kaupungin jäsenen ja varajäsenen nimeäminen väliaikai-
seen HUS-valmisteluryhmään

544 Asia/31 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 514
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sanna 
Vesikansan ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Wille Rydmanin ja 
Veronika Honkasalon.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 515
V 2.8.2021, Kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuute-
tuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valitut

HEL 2021-006877 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan keskus-
vaalilautakunnan antaman luettelon kaupunginvaltuustoon valtuutetuik-
si ja varavaltuutetuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valituista hen-
kilöistä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilain (714/1998) 95 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kunnan kes-
kusvaalilautakunnan on vahvistettuaan kuntavaalien tuloksen viipymät-
tä annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään 
valtuustolle.

Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 vahvistanut 
13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen ja toimittanut liitteenä 1 
olevan luettelon kaupunginvaltuustolle valtuutetuiksi ja varavaltuute-
tuiksi 1.8.2021 alkavaksi vaalikaudeksi valituista henkilöistä. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2021 3 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/2
26.07.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Lisätiedot
Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 57

HEL 2021-006877 T 00 00 01

Päätös

Keskusvaalilautakunta määräsi vuoden 2021 kuntavaalien vaalitulok-
sen siten, että ehdokkaat järjestetään vertauslukunsa mukaiseen jär-
jestykseen ja ehdokkaista valitaan vertailuluvun mukaisessa suuruus-
järjestyksessä asianmukainen määrä valtuutettuja.

Keskusvaalilautakunta arpoi tasatilanteet tapauksissa, joissa ehdok-
kaan äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret.

Keskusvaalilautakunta vahvisti vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen.

Keskusvaalilautakunta julkaisee vaalituloksen.

Käsittely

16.06.2021 Ehdotuksen mukaan

Keskusvaalilautakunta arpoi äänimääriltään ja vertausluvuiltaan tasati-
lanteessa olevien ehdokkaiden välisen järjestyksen. Arvonta suoritettiin 
arpalipuilla kolmessa tapauksessa, jolloin kahden äänimääriltään tai 
vertausluvuiltaan tasatilanteessa olevien ehdokkaiden arpalipukkeet 
pudotettiin taitettuna arvontakulhoon ja jäsen Syväri nosti arpalipuk-
keen arvontakulhosta. 

Ensin arvottiin samalla äänimäärällä olevien ehdokkaiden Asko-
Seljavaara, Sirpa ja Pajunen, Jenni välinen järjestys. Ehdokkaan Paju-
nen, Jenni lipuke nostettiin arvonnassa ensimmäisenä. Näin olleen Pa-
junen merkitään valittujen listaan ennen Asko-Seljavaaraa.
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Seuraavaksi arvottiin samalla äänimäärällä olevien ehdokkaiden Löf-
man, Pekka ja Penttinen, Katri välinen järjestys. Ehdokkaan Penttinen, 
Katri lipuke nostettiin arvonnassa ensimmäisenä. Näin ollen Penttinen 
merkitään varalle valittujen listaan ennen Löfmania.

Sitten arvottiin samalla vertausluvulla olevien ehdokkaiden Kettunen, 
Marko ja Reinikainen, Pekka välinen järjestys. Ehdokkaan Reinikainen 
lipuke nostettiin arvonnassa ensimmäisenä. Näin ollen Reinikainen 
merkitään varalle valittujen vertauslukujen mukaiseen listaan ensim-
mäisenä.

Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta arpoi ryhmittäin äänimäärien ja 
vertauslukujen mukaiset tasatilanteet valvotusti oikeusrekisterikeskuk-
sen vaalitietojärjestelmän arvontajärjestelmällä ja merkitsi tulokset jär-
jestelmään. 

Tämän pöytäkirjan liitteeksi liitettiin arvontojen mukaiset tulosteet vali-
tuista ja varalle valituista vertausluvuittain (liite 1) ja arvotut äänimää-
rien ja vertauslukujen mukaiset tasatilanteet (liite 2).

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
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§ 516
V 2.8.2021, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajien valinta

HEL 2021-002513 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toi-
sen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta 
heti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikau-
dekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on 
valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mu-
kaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden kesäkuun ensimmäi-
sessä kokouksessaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi keskuudestaan 
puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 

Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) annetun lain mu-
kaan vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jat-
kui heinäkuun 2021 loppuun. 
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta 
2.6.2021 § 164 koski hallintosäännöstä poiketen vain valtuuston jäljellä 
olevaa toimikautta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 517
V 2.8.2021, Pormestarin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston 
toimikaudeksi

HEL 2021-002449 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen pormestariksi Juhana 
Vartiaisen 2.8.2021 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pormestari Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain säännökset pormestarin valinnasta

Kuntalain (410/2015) 44 §:n mukaan pormestari on kunnan luottamus-
henkilö, joka toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana. 

Pormestarin valitsee valtuusto. Pormestariksi voidaan valita myös hen-
kilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Val-
tuusto voi päättää, että pormestarin on oltava kyseisen kunnan valtuu-
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tettu. Henkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan valtuustoon sillä perusteel-
la, että hänet valitaan pormestariksi. 

Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi ja toimi-
kausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja 
on valittu.

Pormestarin vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia. Jos vaa-
lissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi 
vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä 
saanut tulee valituksi.

Hallintosäännön määräykset pormestarista

Hallintosäännön 3 luvun 1 §:n mukaan pormestari johtaa kaupunginhal-
lituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimin-
taa.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja johtaa poliit-
tista yhteistyötä, jota kaupunginhallituksen tehtävien toteuttaminen 
edellyttää. Pormestari toimii myös kaupunginhallituksen elinkeinojaos-
ton puheenjohtajana.

Pormestari on päätoiminen luottamushenkilö.

Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin valtuutettujen ja varavaltuutet-
tujen keskuudesta toimikaudekseen, ja pormestarin toimikausi jatkuu 
siihen saakka, kunnes uusi pormestari on valittu.

Päätoimisen luottamushenkilön asema

Kuntalain 80 §:n mukaan päätoimiseen luottamustoimeen voidaan vali-
ta henkilö, joka on suostunut 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 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan. 

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta 
kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on 
oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työnan-
tajasta ja työntekijästä, sovelletaan kuntaan sekä päätoimiseen luotta-
mushenkilöön.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pormestari Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 518
V 2.8.2021, Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valin-
ta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2021-002450 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kaupunkiympäristön toi-
mialan apulaispormestariksi Anni Sinnemäen 2.8.2021 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristön toimialan 
apulaispormestari

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 
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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 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta 
kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on 
oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työnan-
tajasta ja työntekijästä, sovelletaan kuntaan sekä päätoimiseen luotta-
mushenkilöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
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asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristön toimialan 
apulaispormestari

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 519
V 2.8.2021, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormesta-
rin valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2021-002451 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan apulaispormestariksi Nasima Razmyarin 2.8.2021 lukien. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan apulaispormestari

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 
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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 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan.

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta 
kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on 
oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työnan-
tajasta ja työntekijästä, sovelletaan kuntaan sekä päätoimiseen luotta-
mushenkilöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
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asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan apulaispormestari

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 520
V 2.8.2021, Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta 
vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2021-002453 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen sosiaali- ja terveystoi-
mialan apulaispormestariksi Daniel Sazonovin 2.8.2021 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 
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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 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan. 

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta 
kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on 
oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työnan-
tajasta ja työntekijästä, sovelletaan kuntaan sekä päätoimiseen luotta-
mushenkilöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 521
V 2.8.2021, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin 
valinta vuonna 2021 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi

HEL 2021-002452 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan apulaispormestariksi Paavo Arhinmäen 2.8.2021 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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 
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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 
ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen 
työhön palaamistaan. 

Valtuusto päättää päätoimiselle luottamushenkilölle maksettavasta 
kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella luottamushenkilöllä on 
oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työter-
veyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. 
Mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työnan-
tajasta ja työntekijästä, sovelletaan kuntaan sekä päätoimiseen luotta-
mushenkilöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
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asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

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

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 522
V 2.8.2021, Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja 
jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002484 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kaupunginval-
tuuston vaalilautakunnan sekä valita siihen 5 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen   Varajäsen
1. Kok. Maarit Vierunen Kok. Dani Niskanen
2. Vihr. Ozan Yanar RKP Nora Grotenfelt
3. SDP Ville Jalovaara Liik. Juhani Klemetti
4. Vas.  Kesk. Terhi Peltokorpi
5. PS Laura Korpinen KD Mika Ebeling

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Ozan Yanar
Varapuheenjohtaja Maarit Vierunen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että jäseneksi lisätään Ville Jalovaa-
ra (SDP), varajäseneksi Dani Niskanen (Kok.) ja puheenjohtajaksi 
Ozan Yanar (Vihr.). 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kaupunginval-
tuuston vaalilautakunnan sekä valita siihen 5 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen   Varajäsen
1. Kok. Maarit Vierunen Kok.  
2. Vihr. Ozan Yanar RKP Nora Grotenfelt
3. SDP  Liik. Juhani Klemetti
4. Vas.  Kesk. Terhi Peltokorpi
5. PS Laura Korpinen KD Mika Ebeling

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja  
Varapuheenjohtaja Maarit Vierunen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa kaupunginvaltuusto aset-
taa keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilauta-
kunnan, johon samalla valitaan viisi varsinaista jäsentä ja heille kullekin 
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan valituista jäsenistä. Lautakunta on päätösvaltainen vä-
hintään kolmen jäsenen ollessa saapuvilla.

Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)
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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.

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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 
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Muut säännökset

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

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 523
V 2.8.2021, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2021 al-
kavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002463 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenen-
sä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. pormestari Pia Pakarinen
2. Vihr. kaupunkiympäristön toimialan 

apulaispormestari
Amanda Pasanen

3. SDP kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan apulaispormestari

Lauri Muranen

4. Kok. sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

Jenni Pajunen

5. Vas. kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan apulaispormestari

Titta Hiltunen

6. Kok. Sari Sarkomaa Matias Pajula
7. Kok. Anniina Iskanius Juha Hakola
8. Kok. Maarit Vierunen Otto Meri
9. Vihr. Reetta Vanhanen Kasper Kivistö
10. Vihr. Tuomas Rantanen Suvi Pulkkinen
11. Vihr. Johanna Nuorteva Ozan Yanar
12. SDP Elisa Gebhard Ville Jalovaara
13. Vas. Minja Koskela Suldaan Said Ahmed
14. PS Jussi Halla-aho Mari Rantanen
15. RKP Marcus Rantala Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajat seuraavasti: 

Puheenjohtaja pormestari
1. varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki
2. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar
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Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että 2. varapuheenjohtajaksi lisä-
tään Nasima Razmyar.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenen-
sä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. pormestari Pia Pakarinen
2. Vihr. kaupunkiympäristön toimialan 

apulaispormestari
Amanda Pasanen

3. SDP kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan apulaispormestari

Lauri Muranen

4. Kok. sosiaali- ja terveystoimialan 
apulaispormestari

Jenni Pajunen

5. Vas. kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan apulaispormestari

Titta Hiltunen

6. Kok. Sari Sarkomaa Matias Pajula
7. Kok. Anniina Iskanius Juha Hakola
8. Kok. Maarit Vierunen Otto Meri
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9. Vihr. Reetta Vanhanen Kasper Kivistö
10. Vihr. Tuomas Rantanen Suvi Pulkkinen
11. Vihr. Johanna Nuorteva Ozan Yanar
12. SDP Elisa Gebhard Ville Jalovaara
13. Vas. Minja Koskela Suldaan Said Ahmed
14. PS Jussi Halla-aho Mari Rantanen
15. RKP Marcus Rantala Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajat seuraavasti: 

Puheenjohtaja pormestari
1. varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki
2. varapuheenjohtaja  

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toi-
mintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin 
toiminnan yhteensovittamisesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten 
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Pormestari toimii kaupunginhal-
lituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit jäseninä. Jokaisella 
kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

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. 

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (73 §)

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

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palve-
luksessa oleva henkilö; 

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk-
sessa;
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3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijä-
nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta; 

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä tai säätiössä, 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 omi-
naisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole-
van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Muut säännökset

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

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään kokonaislukuun.
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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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 524
V 2.8.2021, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002460 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtai-
set varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. pormestari Daniel Sazonov
2. Kok. Pia Pakarinen Otto Meri
3. Kok. Matias Pajula Jenni Pajunen
4. Vihr. Suvi Pulkkinen Ozan Yanar
5. Vihr. Kasper Kivistö Amanda Pasanen
6. SDP Lauri Muranen Nasima Razmyar
7. Vas. Minja Koskela Suldaan Said Ahmed
8. PS Mari Rantanen Jussi Halla-aho
9. RKP Marcus Rantala Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja pormestari
Varapuheenjohtaja Suvi Pulkkinen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kil-
pailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa. Jaostossa on 9 jä-
sentä. Pormestari toimii jaoston puheenjohtajana. Jokaisella jaoston jä-
senellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jä-
senet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhalli-
tuksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
jaoston varsinaisista jäsenistä sille 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.

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.
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja 

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (73 §)

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

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palve-
luksessa oleva henkilö; 

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk-
sessa;

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijä-
nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta; 

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
teisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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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 omi-
naisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole-
van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Muut säännökset

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

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 525
V 2.8.2021, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002461 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita kahden vuoden toimikaudeksi kau-
punginhallituksen konsernijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtai-
set varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Juhana Vartiainen Daniel Sazonov
2. Kok. Pia Pakarinen Juha Hakola
3. Kok. Jenni Pajunen Otto Meri
4. Vihr. Anni Sinnemäki Kasper Kivistö
5. Vihr. Tuomas Rantanen Johanna Nuorteva
6. SDP Ville Jalovaara Lauri Muranen
7. SDP Nasima Razmyar Elisa Gebhard
8. Vas. Titta Hiltunen Paavo Arhinmäki
9. PS Jussi Halla-aho Mari Rantanen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja Juhana Vartiainen
Varapuheenjohtaja Tuomas Rantanen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin kon-
serniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuu-
desta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja 
konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetetta-
vista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen 
sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi kon-
sernijaosto ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -
säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaos-
ton jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupungin-
hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valit-
see jaoston varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan.

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.

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)
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen (73 §)

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

1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palve-
luksessa oleva henkilö; 

2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluk-
sessa;

3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijä-
nä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta;

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yh-
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teisössä tai säätiössä, 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 omi-
naisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
olevia henkilöitä. 

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa ole-
van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Muut säännökset

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

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaali-
laissa säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö-
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vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
arpa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 526
V 2.8.2021, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002485 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää asettaa toimikaudekseen kunnan keskus-
vaalilautakunnan ja valita siihen 5 jäsentä seuraavasti:

   Jäsen
1. Kok. Juha Viertola
2. Vihr. Kirsi Syväri
3. SDP Vertti Kiukas
4. Vas. Eila Viljakainen
5. PS Jarmo Keto

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan 5 
varajäsentä sijaantulojärjestyksessä seuraavasti: 

   Varajäsen
1. RKP Klas Weckman
2. Liik.  
3. Kesk. Anna Mäkituomas
4. KD Tuulikki Tepora
5. YmpHelsinki Inka Ritvanen

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja Juha Viertola
Varapuheenjohtaja Kirsi Syväri

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikau-
dekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakun-
taan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä 
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat 
jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuk-
sien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita 
asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilau-
takunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolu-
een tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaali-
lautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Kuntalain säännökset

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. 

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)
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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;

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.
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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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 527
V 2.8.2021, Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 al-
kavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002465 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Dani Niskanen Leila Kaleva
2. Kok. Iida Haglund Juha Christensen
3. Vihr. Jussi Junni Maria Korpisalo
4. SDP Nita Austero Pertti Hyvärinen
5. Vas. Sandra Hagman Jani Valpio
6. PS Nuutti Hyttinen Marika Sorja
7. RKP Petrus Pennanen Antonia Bäckman
8. Liik. Mikael Jungner Kimmo Niemelä
9. Kesk. Terhi Peltokorpi Jukka Ihanus

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja Nuutti Hyttinen
Varapuheenjohtaja Dani Niskanen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseniksi lisätään Leila Ka-
leva (Kok.) ja Juha Christensen (Kok.). 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Dani Niskanen  
2. Kok. Iida Haglund  
3. Vihr. Jussi Junni Maria Korpisalo
4. SDP Nita Austero Pertti Hyvärinen
5. Vas. Sandra Hagman Jani Valpio
6. PS Nuutti Hyttinen Marika Sorja
7. RKP Petrus Pennanen Antonia Bäckman
8. Liik. Mikael Jungner Kimmo Niemelä
9. Kesk. Terhi Peltokorpi Jukka Ihanus

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja Nuutti Hyttinen
Varapuheenjohtaja Dani Niskanen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen lakisääteinen toi-
mielin, joka huolehtii kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkas-
tuksen järjestämisestä, kaupungin toimintaan kohdistuvan kuntalain 
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mukaisen tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin 
suorittamisesta ja sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudat-
tamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston pää-
tettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, seuraa ylei-
sesti kaupunkikonsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä ja kaupungin 
toiminnassa tapahtuvia muutoksia, kehittää ulkoista valvontaa ja aset-
taa sille tavoitteet sekä seuraa niiden toteutumista. Lisäksi lautakunta 
seuraa, että tilivelvolliset ja muut toiminnasta vastaavat henkilöt ovat 
ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden suositusten ja muistutusten 
johdosta, joihin tilintarkastus on antanut aihetta.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilö-
kohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen 
lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee 
tarkastuslautakunnan varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val-
tuutettuja.

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. 

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.
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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;

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

Tarkastuslautakunta (121 § ja 75 §)

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkas-
tuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen;
2. pormestari ja apulaispormestari;
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, 

pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) es-
teellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitet-
tu läheinen;

4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh-
teisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä 
vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yh-
teisössä tai säätiössä;

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

Muut säännökset

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

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään kokonaislukuun.
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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. 

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 528
V 2.8.2021, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002501 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tölautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Vihr. kaupunkiympäristön 

toimialan apulaispor-
mestari

Oona Käyhkö

2. Kok. Risto Rautava Lea Saukkonen
3. Kok. Atte Kaleva Katri Penttinen
4. Kok. Jenni Pajunen Tarik Ahsanullah
5. Kok. Laura Rissanen Otto Meri
6. Vihr. Otso Kivekäs Sameli Sivonen
7. Vihr. Amanda Pasanen Saana Rossi
8. SDP Eveliina Heinäluoma Olli-Pekka Koljonen
9. SDP Sami Kuusela Jenni Hjelt
10. Vas. Tuomas Nevanlinna Noora Laak
11. Vas. Mia Haglund Arvind Ramachandran
12. PS Mika Raatikainen Marleena Isomaa
13. RKP Silja Borgarsdóttir San-

delin
Simon Granroth

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
Varapuheenjohtaja Risto Rautava

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii 
kaupunkiympäristön toimialan mukaisista tehtävistä lukuun ottamatta 
lautakunnan jaostoille määrättyjä tehtäviä sekä pelastuslautakunnalle 
ja liikenneliikelaitoksen johtokunnalle määrättyjä tehtäviä. 

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnitte-
lusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa kaupunkiympäristön 
palveluja. Kaupunkiympäristön toimiala toimii, lukuun ottamatta pelas-
tuslaitosta ja liikenneliikelaitosta, kaupunkiympäristölautakunnan alai-
suudessa.

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on kau-
punkiympäristön toimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudek-
seen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto 
valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille 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)
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Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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:
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1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö; 

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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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 
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varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 529
V 2.8.2021, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikau-
deksi

HEL 2021-002507 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon 9 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Otto Meri Maarit Toveri
2. Kok. Tapio Klemetti Nina Sillantaka
3. Kok. Katri Penttinen Paavo Aaltonen
4. Vihr. Riina Bhatia Jonni Lehtiranta
5. Vihr. Martin Aalto Satu Vartiainen
6. SDP Ilona Törmikoski Benjamin Silvani
7. SDP Stefan Loman Maija Käykö
8. Vas. Noora Laak Reko Ravela
9. Vas. Santtu Salmela Julia Saarholm

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Otto Meri
Varapuheenjohtaja Noora Laak

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseniksi lisätään Maarit 
Toveri (Kok.), Nina Sillantaka (Kok.) ja Paavo Aaltonen (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kaupunkiympäris-
tölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon 9 jäsentä ja 
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Otto Meri  
2. Kok. Tapio Klemetti  
3. Kok. Katri Penttinen  
4. Vihr. Riina Bhatia Jonni Lehtiranta
5. Vihr. Martin Aalto Satu Vartiainen
6. SDP Ilona Törmikoski Benjamin Silvani
7. SDP Stefan Loman Maija Käykö
8. Vas. Noora Laak Reko Ravela
9. Vas. Santtu Salmela Julia Saarholm

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Otto Meri
Varapuheenjohtaja Noora Laak

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2021 61 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/16
26.07.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Kaupunkiympäristölautakunnalla on rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto, joka huolehtii kaupungin toimitiloista, tilahankkeista, kadunpi-
dosta sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. 

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.

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 
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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; 

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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu. 
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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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 530
V 2.8.2021, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
ton jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002504 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. Tarik Ahsanullah Kristiina Ilvonen
2. Kok. Lea Saukkonen Ari Järvinen
3. Vihr. Saana Rossi Jami Haavisto
4. Vihr. Coel Thomas Terhi Ainiala
5. Vihr. Milja Suihko Lari Lohikoski
6. SDP Jaakko Meretniemi Marjo Tähtinen
7. Vas. Laura Kolehmainen Jan Österberg
8. PS Janna Rantanen Oskar Viding
9. PS Juhani Strandén Meisa Kanber

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Saana Rossi
Varapuheenjohtaja Tarik Ahsanullah

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseniksi lisätään Kristiina 
Ilvonen (Kok.) ja Ari Järvinen (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

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

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Tarik Ahsanullah  
2. Kok. Lea Saukkonen  
3. Vihr. Saana Rossi Jami Haavisto
4. Vihr. Coel Thomas Terhi Ainiala
5. Vihr. Milja Suihko Lari Lohikoski
6. SDP Jaakko Meretniemi Marjo Tähtinen
7. Vas. Laura Kolehmainen Jan Österberg
8. PS Janna Rantanen Oskar Viding
9. PS Juhani Strandén Meisa Kanber

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Saana Rossi
Varapuheenjohtaja Tarik Ahsanullah

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnalla on ympäristö- ja lupajaosto, joka huo-
lehtii osaltaan kaupunkiympäristön toimialan erityislainsäädännön mu-
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kaisista lupa- ja ympäristöasioista. Jaosto toimii, ellei toisin ole määrät-
ty, kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja leirintäalueviran-
omaisena sekä maastoliikenne- ja vesiliikennelaeissa tarkoitettuna 
kunnan viranomaisena sekä elintarvikelain, tupakkalain ja nikotiinival-
misteiden vähittäismyynnin osalta lääkelain tarkoittamana kunnan val-
vonta- ja muuna viranomaisena. Lisäksi jaosto toimii kaupungin raken-
nusvalvontaviranomaisena ja kadun ja eräiden yleisten alueiden kun-
nossaja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena valvontaviranomai-
sena.

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.

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.
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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;

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

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
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Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 531
V 2.8.2021, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002502 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen liikenneliikelaitok-
sen johtokuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Sini Korpinen Sebastian Franckenhaeuser
2. Kok. Pekka Pirkkola Nina Sillantaka
3. Kok. Joona Turtiainen Sanna-Maria Pakkanen
4. Kok. Mirita Saxberg Pertti Sivonen
5. Vihr. Aino Tuominen Jami Haavisto
6. Vihr. Niklas Kaskeala Satu Vartiainen
7. SDP Minna Salminen Roby Mountrakis
8. Vas. Anu Suoranta Markus Lehtola
9. PS Samuli Voutila Päivi Hönö

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Minna Salminen
Varapuheenjohtaja Sini Korpinen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että jäseneksi lisätään Mirita Sax-
berg (Kok.) sekä varajäseniksi Sebastian Franckenhaeuser (Kok.), Ni-
na Sillantaka (Kok.), Sanna-Maria Pakkanen (Kok.) ja Pertti Sivonen 
(Kok.). 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen liikenneliikelaitok-
sen johtokuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Sini Korpinen  
2. Kok. Pekka Pirkkola  
3. Kok. Joona Turtiainen  
4. Kok.   
5. Vihr. Aino Tuominen Jami Haavisto
6. Vihr. Niklas Kaskeala Satu Vartiainen
7. SDP Minna Salminen Roby Mountrakis
8. Vas. Anu Suoranta Markus Lehtola
9. PS Samuli Voutila Päivi Hönö

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Minna Salminen
Varapuheenjohtaja Sini Korpinen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta huolehtii liikenneliikelaitoksen toimia-
lan mukaisista tehtävistä. Liikenneliikelaitos kuuluu kaupunkiympäristön 
toimialaan.

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu liikenneliikelaitos, joka huolehtii 
metroliikenteestä, raitioliikenteestä sekä joukkoliikenteenä järjestetystä 
vesiliikenteestä sekä näihin liittyvästä joukkoliikenneinfrastruktuurista. 
Liikenneliikelaitos toimii liikenneliikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa

Johtokunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen johtokunnan 
jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnan 
varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan 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. 

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)
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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; 

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)
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Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Tarkastusvirasto
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§ 532
V 2.8.2021, Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2021 alka-
vaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002500 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen pelastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Ville Elomaa Anu Puustinen
2. Kok. Raine Luomanen Heidi Heinonen
3. Vihr. Anna Laine Hannu Timonen
4. SDP Antti Hytti Anne Herzig
5. SDP Sanna-Mari Oranen Arto Dahlman
6. PS Martina Houtsonen Toni Kuusela
7. PS Matias Turkkila Natalia Gullstén
8. PS Alisa Leppäkoski Daryoush Kavosifar
9. Liik. Sanna-Leena Perunka Tomi Virkki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Antti Hytti
Varapuheenjohtaja Martina Houtsonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että jäseniksi lisätään Ville Elomaa 
(Kok.) ja Raine Luomanen (Kok.) sekä varajäseniksi Anu Puustinen 
(Kok.) ja Heidi Heinonen (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen pelastuslautakun-
taan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.   
2. Kok.   
3. Vihr. Anna Laine Hannu Timonen
4. SDP Antti Hytti Anne Herzig
5. SDP Sanna-Mari Oranen Arto Dahlman
6. PS Martina Houtsonen Toni Kuusela
7. PS Matias Turkkila Natalia Gullstén
8. PS Alisa Leppäkoski Daryoush Kavosifar
9. Liik. Sanna-Leena Perunka Tomi Virkki

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Antti Hytti
Varapuheenjohtaja Martina Houtsonen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijän perustelut

Pelastuslautakunta vastaa pelastuslaitoksen toimialan mukaisista teh-
tävistä sekä sille erikseen määrätyistä tehtävistä. Pelastuslaitos kuuluu 
kaupunkiympäristön toimialaan. Pelastuslautakunta, pelastuskomentaja 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2021 78 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/19
26.07.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

sekä tämän määräämät muut viranhaltijat ovat Helsingin pelastustoi-
men alueen pelastusviranomaisia. 

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu pelastuslaitos, joka huolehtii pe-
lastustoimesta sekä tuottaa ensihoitopalveluja siinä laajuudessa kuin 
palvelujen järjestäjän kanssa on sovittu. Pelastuslaitos toimii pelastus-
lautakunnan alaisuudessa.

Lautakunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan 
jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan 
varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan 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. 

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.
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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;

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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
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sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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. 

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 533
V 2.8.2021, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002495 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. SDP kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialan apulaispormestari
Otto Köngäs

2. Kok. Sini Korpinen Ossi Määttä
3. Kok. Mirita Saxberg Topi Turunen
4. Kok. Ted Apter Anni Siltanen
5. Kok. Veli-Pekka Dufva Maria Miala
6. Vihr. Jussi Chydenius Bicca Olin
7. Vihr. Ozan Yanar Mari Holopainen
8. Vihr. Emma Kari Vesa Lahtinen
9. SDP Markku Rantahalvari Eevi Kirjasniemi
10. Vas. Vesa Korkkula Anna Lemström
11. Vas. Petra Malin Sami Säynevirta
12. PS Pia Kopra Marko Hamilo
13. RKP Nora Grotenfelt Kristian Wahlbeck

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
Varapuheenjohtaja Emma Kari

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely
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Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseniksi lisätään Ossi 
Määttä (Kok.), Topi Turunen (Kok.), Anni Siltanen (Kok.) ja Maria Miala 
(Kok.). 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. SDP kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialan apulaispormestari
Otto Köngäs

2. Kok. Sini Korpinen  
3. Kok. Mirita Saxberg  
4. Kok. Ted Apter  
5. Kok. Veli-Pekka Dufva  
6. Vihr. Jussi Chydenius Bicca Olin
7. Vihr. Ozan Yanar Mari Holopainen
8. Vihr. Emma Kari Vesa Lahtinen
9. SDP Markku Rantahalvari Eevi Kirjasniemi
10. Vas. Vesa Korkkula Anna Lemström
11. Vas. Petra Malin Sami Säynevirta
12. PS Pia Kopra Marko Hamilo
13. RKP Nora Grotenfelt Kristian Wahlbeck
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari
Varapuheenjohtaja Emma Kari

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaisista tehtävistä. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, 
esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkieli-
sestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala toimii kasvatus- ja koulutuslautakun-
nan alaisuudessa.

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on kas-
vatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari. Jokaisella jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja 
varajäsenet siten, että heidän joukossaan on vähintään kaksi suomen-
kielisen ja kaksi ruotsinkielisen kieliryhmän edustajaa. Lisäksi kaupun-
ginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille varapu-
heenjohtajan. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkielinen jaos-
to.

Kuntalain säännökset

Kunnan toimielimet (30 §:n 3 momentti)

Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen 
toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet 
on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

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)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2021 84 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/20
26.07.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi.

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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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: 
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1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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 
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varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 534
V 2.8.2021, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaos-
ton jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002498 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Seida Sohrabi Ossi Määttä
2. Kok. Jeremias Nurmela Johanna Kuisma
3. Vihr. Ozan Yanar Eric Carver
4. Vihr. Mari Holopainen Oona Tchitcherin
5. Vihr. Annica Moore Sanni Lehtinen
6. SDP Marika Koski Petri Lillqvist
7. Vas. Anna Lemström Aydin Saiyar
8. Vas. Sami Säynevirta Fatma Yasa
9. KD Mika Ebeling Susanna Kokkonen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Ozan Yanar
Varapuheenjohtaja Anna Lemström

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että jäseneksi lisätään Jeremias 
Nurmela (Kok.) sekä varajäseniksi Ossi Määttä (Kok.) ja Johanna 
Kuisma (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Seida Sohrabi  
2. Kok.   
3. Vihr. Ozan Yanar Eric Carver
4. Vihr. Mari Holopainen Oona Tchitcherin
5. Vihr. Annica Moore Sanni Lehtinen
6. SDP Marika Koski Petri Lillqvist
7. Vas. Anna Lemström Aydin Saiyar
8. Vas. Sami Säynevirta Fatma Yasa
9. KD Mika Ebeling Susanna Kokkonen

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Ozan Yanar
Varapuheenjohtaja Anna Lemström

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut
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Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on suomenkielinen jaosto. Jaostos-
sa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja vara-
jäsenet siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat suomenkielisestä 
kieliryhmästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä tai varajäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

Kuntalain säännökset

Kunnan toimielimet (30 §:n 3 momentti)

Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen 
toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet 
on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. 

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.

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)
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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; 

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)
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Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Tarkastusvirasto
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§ 535
V 2.8.2021, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaos-
ton jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002499 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Ted Apter Veera Hellman
2. Kok. Silva Mertsola Raine Luomanen
3. Vihr. Bicca Olin Anders Brandt
4. Vihr. Theo Tyrväinen May Högdal
5. SDP Hildur Boldt Johannes Waris
6. Vas. Eliel Kilpelä Isabella Åberg
7. RKP Nora Grotenfelt Kristian Wahlbeck
8. RKP Runa Ismark Ted Urho
9. RKP Anna Högström Morris Liemola

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Nora Grotenfelt
Varapuheenjohtaja Bicca Olin

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseniksi lisätään Veera 
Hellman (Kok.) ja Raine Luomanen (Kok.). 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Ted Apter  
2. Kok. Silva Mertsola  
3. Vihr. Bicca Olin Anders Brandt
4. Vihr. Theo Tyrväinen May Högdal
5. SDP Hildur Boldt Johannes Waris
6. Vas. Eliel Kilpelä Isabella Åberg
7. RKP Nora Grotenfelt Kristian Wahlbeck
8. RKP Runa Ismark Ted Urho
9. RKP Anna Högström Morris Liemola

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Nora Grotenfelt
Varapuheenjohtaja Bicca Olin

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalla on ruotsinkielinen jaosto. Jaostossa 
on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kau-
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punginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja varajäse-
net siten, että jaoston jäsenet ja varajäsenet ovat ruotsinkielisestä kieli-
ryhmästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisis-
ta jäsenistä tai varajäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan. 

Kuntalain säännökset

Kunnan toimielimet (30 §:n 3 momentti)

Kaksikielisessä kunnassa asetetaan opetustoimen hallintoon erillinen 
toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmiä varten jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet 
on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

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. 

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.
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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; 

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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
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sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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. 

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 536
V 2.8.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 
2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002509 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
lautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seu-
raavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. sosiaali- ja terveystoimia-

lan apulaispormestari
Laura Varjokari

2. Kok. Seija Muurinen Sami Heistaro
3. Kok. Maaret Castrén Yaron Nadbornik
4. Kok. Matti Niiranen Nea Nättinen
5. Vihr. Kati Juva Ahto Apajalahti
6. Vihr. Minna Lindgren Touko Niinimäki
7. Vihr. Oula Silvennoinen Vilja Alanko
8. SDP Pentti Arajärvi Nelli Nurminen
9. SDP Sinikka Vepsä Antti Hytti
10. Vas. Samuel Adouchief Meri Valkama
11. PS Mikko Paunio Johanna Valkeavirta
12. PS Laura Korpinen Rauli Franssila
13. RKP Eva Biaudet Björn Månsson

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari
Varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
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Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii so-
siaali- ja terveystoimialan mukaisista tehtävistä.

Sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestäminen ja tuottaminen. Toimiala luo sosiaali- ja terveyspalvelujen 
keinoin edellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja paran-
tamiselle, edistää omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta sekä ehkäi-
see ja vähentää sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja niiden haitta-
vaikutuksia. Toimiala huolehtii myös terveydenhuoltolain mukaisista 
terveyskeskuksen tehtävistä, sosiaali- ja terveystoimen laitosten lääke-
huollosta sekä muusta sosiaali- ja terveystoimen velvoitteena olevasta 
lääkehuollosta. Sosiaali- ja terveystoimiala toimii sosiaali- ja terveyslau-
takunnan alaisuudessa.

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on sosi-
aali- ja terveystoimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä on hen-
kilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä vähintään yksi ja hä-
nen varajäsenensä ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä. Kaupunginval-
tuusto valitsee toimikaudekseen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. 
Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä 
sille 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)
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Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyempi. 

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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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: 
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1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal-
veluksessa oleva henkilö;

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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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 
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varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai 
korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 537
V 2.8.2021, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002512 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
lautakunnan jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäse-
nensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Mukhtar Abib Marit Hohtokari
2. Kok. Laura Varjokari Jouni Nevalainen
3. Vihr. Kirsi Majander Okko-Pekka Karvonen
4. Vihr. Ilmo Jokinen Pirkko Telaranta
5. SDP Sinikka Vepsä Eero Kiuru
6. SDP Esa Lehtopuro Peppi Tervo-Hiltula
7. Vas. Maija Karhunen Seppo Koskinen
8. PS Marko Ekqvist Tanja Heiskanen
9. Kesk. Mia Laine Risto Airikkala

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja Laura Varjokari
Varapuheenjohtaja Sinikka Vepsä

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että jäseneksi ja puheenjohtajaksi li-
sätään Laura Varjokari (Kok.) sekä varajäseniksi Marit Hohtokari (Kok.) 
ja Jouni Nevalainen (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen sosiaali- ja terveys-
lautakunnan jaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäse-
nensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Mukhtar Abib  
2. Kok.   
3. Vihr. Kirsi Majander Okko-Pekka Karvonen
4. Vihr. Ilmo Jokinen Pirkko Telaranta
5. SDP Sinikka Vepsä Eero Kiuru
6. SDP Esa Lehtopuro Peppi Tervo-Hiltula
7. Vas. Maija Karhunen Seppo Koskinen
8. PS Marko Ekqvist Tanja Heiskanen
9. Kesk. Mia Laine Risto Airikkala

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja  
Varapuheenjohtaja Sinikka Vepsä

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijän perustelut
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Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on jaosto, joka huolehtii eräistä sosi-
aali- ja terveystoimialan muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisa-
sioista.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaoston jäsenet ja 
varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsinai-
sista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 

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.

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 
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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;

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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä syistä muuta johdu.
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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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 538
V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta 
vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002508 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vas. kulttuurin ja vapaa-ajan toi-

mialan apulaispormestari
Ajak Majok

2. Kok. Nina Suomalainen Juha-Pekka Partanen
3. Kok. Dani Niskanen Sirpa Asko-Seljavaara
4. Kok. Heimo Laaksonen Arja Karhuvaara
5. Vihr. Outi Alanko-Kahiluoto Lukas Korpelainen
6. Vihr. Shawn Huff Nina Miettinen
7. VIhr. Tuomas Tuomi-Nikula Tuula Yrjö-Koskinen
8. SDP Hilkka Ahde Jonne Kivinen
9. SDP Mahad Ahmed Hanna Kivimäki
10. Vas. Veronika Honkasalo Sami Muttilainen
11. PS Teija Makkonen Esa Korkia-aho
12. Liik. Joel Harkimo Oona Hagman
13. Kesk. Eeva Kärkkäinen Anna Karhumaa

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
Varapuheenjohtaja Nina Suomalainen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Käsittely
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Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseniksi lisätään Juha-
Pekka Partanen (Kok.), Sirpa Asko-Seljavaara (Kok.) ja Arja Karhuvaa-
ra (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Vas. kulttuurin ja vapaa-ajan toi-

mialan apulaispormestari
Ajak Majok

2. Kok. Nina Suomalainen  
3. Kok. Dani Niskanen  
4. Kok. Heimo Laaksonen  
5. Vihr. Outi Alanko-Kahiluoto Lukas Korpelainen
6. Vihr. Shawn Huff Nina Miettinen
7. VIhr. Tuomas Tuomi-Nikula Tuula Yrjö-Koskinen
8. SDP Hilkka Ahde Jonne Kivinen
9. SDP Mahad Ahmed Hanna Kivimäki
10. Vas. Veronika Honkasalo Sami Muttilainen
11. PS Teija Makkonen Esa Korkia-aho
12. Liik. Joel Harkimo Oona Hagman
13. Kesk. Eeva Kärkkäinen Anna Karhumaa
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Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
Varapuheenjohtaja Nina Suomalainen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on toimialalautakunta, joka huolehtii 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mukaisista tehtävistä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten hel-
sinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivis-
tymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoi-
maisuutta. Toimiala vastaa kirjasto-aineistosta, museo- ja taidemuseo-
kokoelmista ja kulttuuriperinnön ylläpitämisestä. Toimiala huolehtii kult-
tuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alai-
suudessa.

Lautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajana on kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari. Jokaisella jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikau-
dekseen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuus-
to valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä sille 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.

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat (33 §:n 1 momentti)

Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi vali-
tuista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheen-
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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; 

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-
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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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 539
V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjasto-
jaoston jäsenten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002503 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostoon 9 jäsentä ja heidän henki-
lökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Sirpa Asko-Seljavaara Balan Pillai
2. Kok. Lotta Backlund Jari Nissinen
3. Kok. Akseli Herlevi Sanna Kantola
4. Vihr. Outi Alanko-Kahiluoto Ville Sinnemäki
5. Vihr. Mikko Leisti Kirsikka Ruohonen
6. SDP Fardoos Helal David Caceres Del Castillo
7. SDP Jemi Heinilä Mirka Virolainen
8. Vas. Antti Kauppinen Laura Lintula
9. RKP Henrika Zilliacus-

Tikkanen
Kasper Kannosto

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Sirpa Asko-Seljavaara
Varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kulttuuri- ja kirjastojaosto, joka 
asettaa osaltaan kulttuuripalvelukokonaisuudelle ja kirjastopalveluko-
konaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lau-
sunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta 
sekä huolehtii taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikan toteut-
tamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä 
taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet 
ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

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.

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)



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2021 116 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/26
26.07.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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;

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.
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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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2021 118 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/26
26.07.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 540
V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jä-
senten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002506 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan liikuntajaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti:

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Maria Miala Jaakko Haatana
2. Kok. Pekka Löfman Ella Pauna
3. Kok. Arja Karhuvaara Ilmari Heikkinen
4. Vihr. Maria Nyqvist Mikael Ojala
5. SDP Jukka Järvinen Kirsi Sutton
6. Vas. Sami Muttilainen Elina Vainikainen
7. Vas. Hanna Mithiku Ahmad Hosseini
8. PS Teijo Aalto Mia-Maria Heinänen
9. PS Kimmo Veijalainen Janiina Reilamo

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Sami Muttilainen
Varapuheenjohtaja Arja Karhuvaara

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnalla on liikuntajaosto, joka asettaa osal-
taan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudelle 
tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon toimiala-
lautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huolehtii 
liikuntatoimintaan ja liikuntapolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avus-
tusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet 
ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

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.

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-
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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;

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.
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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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 541
V 2.8.2021, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jä-
senten valinta vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002511 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan nuorisojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä seuraavasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok. Veera Hellman Hari Parviainen
2. Kok. Joona Haavisto Ella Pauna
3. Vihr. Nina Miettinen Konsta Lindi
4. Vihr. Yuri Birjulin Helmi Lipiäinen
5. Vihr. Amin Hassan Laura Serkosalo
6. SDP Hanna Kivimäki Riku Vainio
7. SDP Kamal Palani Jafi Sara Salonen
8. Vas. Vili Saarnio Anni Pihlaja
9. RKP Emmi Piippo Nicolas Sjöberg

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan seuraavasti: 

Puheenjohtaja Nina Miettinen
Varapuheenjohtaja Hanna Kivimäki

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnalla on nuorisojaosto, joka asettaa 
osaltaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuu-
delle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausunnon toi-
mialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta sekä huo-
lehtii nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen 
avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä seuraa nuorten vaikut-
tamisjärjestelmän ja nuorten aloiteoikeuden toteutumista kaupungissa.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen jaostojen jäsenet 
ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan varsi-
naisista jäsenistä ja varajäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan.

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. 

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)
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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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen 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;

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.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2021 127 (140)
Kaupunginhallitus

Asia/28
26.07.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginhallitus +358 9 655 783 FI02012566

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 toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
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§ 542
V 2.8.2021, Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2021 
alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2021-002510 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen poliisin neuvottelu-
kuntaan 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraa-
vasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.   
2. Kok.   
3. Kok.   
4. Vihr. Coel Thomas Veera Florica Rajala
5. SDP Arto Helenius Pia Saloranta
6. Vas. Outi Alanen Tommi Mäklin
7. PS Mikko Naakka Mirja Kupiainen
8. PS Carita Sipilä Markku Mutanen
9. Kesk. Terhi Haapaniemi Anil Rampal
10. KD Pekka Reinikainen Mauri Venemies

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että varajäseneksi lisätään Pia Salo-
ranta (SDP).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin poliisilaitos Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen poliisin neuvottelu-
kuntaan 10 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraa-
vasti: 

   Jäsen  Varajäsen
1. Kok.   
2. Kok.   
3. Kok.   
4. Vihr. Coel Thomas Veera Florica Rajala
5. SDP Arto Helenius  
6. Vas. Outi Alanen Tommi Mäklin
7. PS Mikko Naakka Mirja Kupiainen
8. PS Carita Sipilä Markku Mutanen
9. Kesk. Terhi Haapaniemi Anil Rampal
10. KD Pekka Reinikainen Mauri Venemies

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijän perustelut

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) mukaan poliisilaitok-
sen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta. 

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. 
Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto va-
litsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelu-
kuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia 
puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana. 
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Kuntalain säännökset

Toimielinten kokoonpano (31 §:n 3 momentti)

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

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.

Kunnan valtion luottamustoimeen valitsemaan henkilöön sovelletaan, 
mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.

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 

vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoi-
meen toimitetaan; ja 

3. jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Muut säännökset

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

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimie-
limissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoi-
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minnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityi-
sistä 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 
läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan ja-
kamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yh-
dellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään 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.

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
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote Otteen liitteet
Päätöksessä mainitut Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Helsingin poliisilaitos Esitysteksti

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
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Tarkastusvirasto
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§ 543
Helsingin kaupungin jäsenen ja varajäsenen nimeäminen väliaikai-
seen HUS-valmisteluryhmään

HEL 2021-007457 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan Hel-
singin kaupungin jäseneksi ja sosiaali- ja terveystoimialan toimialajoh-
taja Juha Jolkkosen varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pe-
lastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 9 §:n mukaiseen väliai-
kaiseen HUS-valmisteluryhmään.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pöytäkirjanote 14.06.2021 § 90

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetyt Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Espoon kaupunki Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Porvoon kaupunki Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
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täntöönpano
Vantaan kaupunki Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus on päättänyt 
14.06.2021 § 90 esittää pyynnön Helsingin kaupungille ja Uudenmaan 
hyvinvointialueiden väliaikaisille valmistelutoimielimille jäsenten ja hei-
dän varajäsentensä nimeämisestä väliaikaiseen HUS-
valmisteluryhmään. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta an-
netun lain (voimaanpanolaki) 9 §:n mukaan väliaikainen HUS-
valmisteluryhmä toimii HUS-sairaanhoitopiirin osana ja sen asettaa 
HUS:n hallitus. 

Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet sekä 
Helsingin kaupunki nimeävät väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään 
kuusi jäsentä ja kullekin varajäsenen, yksi Helsingistä, yksi jokaisesta 
Uudenmaan hyvinvointialueesta ja yksi HUS-sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymästä. Väliaikaisen valmisteluryhmän jäseniksi voidaan nimetä edellä 
tarkoitettujen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantun-
temus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. 

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin 
kaupungin nimeämä jäsen ja varapuheenjohtajana Länsi-Uudenmaan 
hyvinvointialueen kuntien nimeämä jäsen. 

Voimaanpanolain 11 §:ssä säädetään väliaikaisen HUS-
valmisteluryhmän tehtävistä. Lain mukaan väliaikainen HUS-
valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimuk-
seksi. Lisäksi sen on valmisteltava ne asiat, jotka ovat HUS-yhtymän 
perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi välttämätöntä käsitellä 
yhtymän ylimmän toimielimen kokouksessa, Uudenmaan aluevaltuus-
tojen kokouksessa tai Helsingin kaupunginvaltuustossa. 

Väliaikaisen valmisteluryhmän työ päättyy, kun HUS-yhtymän ylintä 
päätösvaltaa käyttävä toimielin on valinnut yhtymän yhtymähallituksen. 
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Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän kokoonpanoon sovelletaan naisten 
ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ää. HUS-
valmisteluryhmän jäseniin sovelletaan rikoslain 40 luvun rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän hoitaessaan tehtävään-
sä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 310 26537

ellinoora.sappinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pöytäkirjanote 14.06.2021 § 90

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Nimetyt Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Espoon kaupunki Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Porvoon kaupunki Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Vantaan kaupunki Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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§ 544
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 28-29 (pormes-
tarin tekemien päätösten osalta viikot 26-29)

kaupunginhallituksen jaostot  
- konsernijaosto  
- elinkeinojaosto  
  
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta  
  
lautakunnat ja niiden jaostot  
kasvatus- ja koulutuslautakunta  
- suomenkielinen jaosto  
- ruotsinkielinen jaosto  
kaupunkiympäristölautakunta  
- ympäristö- ja lupajaosto  
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  
pelastuslautakunta  
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  
- kulttuuri- ja kirjastojaosto  
- liikuntajaosto  
- nuorisojaosto  
sosiaali- ja terveyslautakunta  
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  
  
johtokunnat  
- palvelukeskusliikelaitos  
- taloushallintopalveluliikelaitos  
- työterveysliikelaitos  
- rakentamispalveluliikelaitos  
- liikenneliikelaitos  
  
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta  
  
pormestari  
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apulaispormestarit  
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala  
- kaupunkiympäristön toimiala  
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala  
- sosiaali- ja terveystoimiala  
  
kaupunginkanslian viranhaltijat  
  
henkilöstökassatoimikunta  

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 
539, 540, 541, 542, 543 ja 544 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Asta Vennelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sanna Vesikansa Ozan Yanar

Wille Rydman Veronika Honkasalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 04.08.2021.


