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§ 20
Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion

HEL 2021-014117 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att Jami Haavistos förtroendeuppdrag 
som ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion och er-
sättare i direktionen för trafikaffärsverket har upphört på grund av för-
lust av valbarhet.

Stadsfullmäktige valde Antti Möller till ersättare i stadsmiljönämndens 
miljö- och tillståndssektion för den återstående mandattiden.

Stadsfullmäktige justerade samtidigt protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 9.12.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 2.8.2021 § 234 Jami Haavisto (Gröna) till ersät-
tare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion samt § 235 till er-
sättare i direktionen för trafikaffärsverket. Han har 9.12.2021 meddelat 
att hans hemort ändras.
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Enligt 78 § i kommunallagen (410/2015) gäller att om en förtroendevald 
förlorar sin valbarhet ska det organ som utsett honom eller henne kon-
statera att förtroendeuppdraget har upphört. Beslutet verkställs ome-
delbart.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroen-
devald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Stadsstyrelsen beslutade 13.12.2021 § 911 föreslå stadsfullmäktige att 
Helsingfors stads förvaltningsstadga ändras i anslutning till bolagise-
ringen av trafikaffärsverket. En av de föreslagna ändringarna i förvalt-
ningsstadgan är att antalet medlemmar i direktionen för trafikaffärsver-
ket minskas till fem medlemmar och fem personliga ersättare.

Ändringarna i förvaltningsstadgan ska träda i kraft samtidigt som en del 
av HST:s funktioner i enlighet med stadsfullmäktiges beslut överförs till 
stadstrafikbolaget, dvs. från och med 1.2.2022.

Det är därför inte ändamålsenligt att i detta sammanhang utse en ny 
ersättare i direktionen i stället för Jami Haavisto.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Saara Nirkko, förvaltningsexpert, telefon: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 9.12.2021

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Förslagstext

Kommunalbesvär, fullmäktige
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För kännedom

Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Trafikaffärsverket
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Revisionskontoret

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 46

HEL 2021-014117 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa Jami Haaviston luottamustoimien kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenenä sekä li-
ikenneliikelaitoksen johtokunnan varajäsenenä päättyneen vaalikelpoi-
suuden menettämisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsee Antti Möllerin kaupunkiympäristölautakun-
nan ympäristö- ja lupajaoston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikau-
deksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti.

Käsittely

24.01.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Reetta Vanhasen ehdotuksesta 
esittää Antti Mölleriä varajäseneksi kaupunkiympäristölautakunnan ym-
päristö- ja lupajaostoon.

17.01.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätiedot
Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi


