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§ 32
Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1. bevilja Päivi Storgård avsked från förtroendeuppdraget som 
stadsfullmäktigeledamot

2. konstatera att Laura Finne-Elonen i enlighet med 11 § 2 mom. i 
kommunallagen (365/1995), sedan stadsfullmäktiges ordförande 
kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid 
som utgår i slutet av maj 2017

3. konstatera att centralvalnämnden utnämner en femte ersättare i 
Svenska folkpartiets i Finland fullmäktigegrupp för den mandat-
tid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt

1. konstatera att då Päivi Storgård inte längre innehar förtroen-
deuppdraget som stadsfullmäktigeledamot upphör också hennes 
förtroendeuppdrag som ersättare i stadsfullmäktiges valnämnd

2. välja Gunvor Brettschneider till ny personlig ersättare för Otso 
Kivekäs i stadsfullmäktiges valnämnd för den mandattid som 
utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart 
vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom 
redogörelse att ledamoten Björn Månsson under diskussionen hade fö-
reslagit att Gunvor Brettschneider skulle väljas till ny personlig ersätta-
re för Otso Kivekäs i stadsfullmäktiges valnämnd.  

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Bilagor
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1 Päivi Storgårdin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Päivi Storgård avsked från förtroendeuppdraget som 
stadsfullmäktigeledamot

2. konstatera att Laura Finne-Elonen i enlighet med 11 § 2 mom. i 
kommunallagen (365/1995), sedan stadsfullmäktiges ordförande 
kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid 
som utgår i slutet av maj 2017

3. konstatera att centralvalnämnden utnämner en femte ersättare i 
Svenska folkpartiets i Finland fullmäktigegrupp för den mandat-
tid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt

1. konstatera att då Päivi Storgård inte längre innehar förtroen-
deuppdraget som stadsfullmäktigeledamot upphör också hennes 
förtroendeuppdrag som ersättare i stadsfullmäktiges valnämnd

2. välja __________________ till ny personlig ersättare för Otso 
Kivekäs i stadsfullmäktiges valnämnd för den mandattid som 
utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Päivi Storgård (SFP) 21.1.2016 har an-
hållit om avsked från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeleda-
mot. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren 
i Svenska Folkpartiets i Finland fullmäktigegrupp Laura Finne-Elonen 
sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne.
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Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl 
avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendeval-
da i fråga beslutar om beviljande av avsked. Fullmäktigeledamöter och 
ersättare beviljas avsked av fullmäktige.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begä-
ran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersät-
tare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. Stads-
fullmäktiges ordförande begärde 1.2.2016 att centralvalnämnden ska 
utse en femte ersättare i Svenska folkpartiets i Finland fullmäktige-
grupp. Centralvalnämnden utser ersättaren vid sitt sammanträde 
8.3.2016. 

Enligt 29 § i arbetsordningen för stadsfullmäktige utser fullmäktige för 
förrättande av proportionella val bland sina ledamöter vid det första 
sammanträdet under mandattiden en valnämnd, i vilken det samtidigt 
inväljs fem ordinarie ledamöter och en personlig ersättare för var och 
en av dem.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 4) Päivi Storgård (SFP) till ersätta-
re i stadsfullmäktiges valnämnd för den mandattid som utgår med år 
2016. 

Sedan Päivi Storgårds förtroendeuppdrag som stadsfullmäktigeledamot 
upphört bör det inväljas en ny ersättare i stadsfullmäktiges valnämnd. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Bilagor

1 Päivi Storgårdin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia
Keskusvaalilautakunta
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Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.02.2016 § 115

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää Päivi Storgårdille eron kaupunginvaltuutetun luottamus-
toimesta

2. todeta, että kuntalain (365/1995) 11 §:n 2 momentin mukaisesti 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi 
kaupunginvaltuutetuksi tulee Laura Finne-Elonen toukokuun 
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Suomen ruotsalaisen 
kansanpuolueen valtuustoryhmälle 5. varavaltuutetun toukokuun 
2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1. todeta, että Päivi Storgårdin kaupunginvaltuutetun luottamustoi-
men päättyessä myös kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan va-
rajäsenen luottamustoimi päättyy

2. valita __________________ Otso Kivekkään uudeksi henkilö-
kohtaiseksi varajäseneksi kaupunginvaltuuston vaalilautakun-
taan toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

08.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan toisen esityksen 
kaupunginvaltuuston asioista(Kj/2) kokouksen 13 asiana.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi


