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§ 197
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valin-
ta

HEL 2022-008406 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Fatim Diarran sekä en-
simmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomoloffin ja toiseksi vara-
puheenjohtajaksi Pilvi Torstin toukokuun 2023 lopussa päättyväksi toi-
mikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta 
heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti valtuutettu Maarit Vierusen 
ehdotuksesta kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Fatim Diarran, 
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Harry Bogomoloffin ja toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi Pilvi Torstin.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toi-
sen varapuheenjohtajan toukokuun 2023 lopussa päättyväksi toimikau-
deksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta 
heti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjoh-
tajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei 
valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimi-
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kautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samas-
sa vaalitoimituksessa.

Hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuus-
to valitsee kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan 
vuoden mittaiseksi toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan sekä 
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valittiin kun-
tavaalien siirtämisen vuoksi elokuussa (2.8.2021 § 220), joten hallinto-
säännössä määrätty vuoden mittainen toimikausi päättyy elokuussa 
2022. Tämän vuoksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat valitaan hallintosäännöstä poiketen elokuun ensimmäi-
sessä kokouksessa.

Kaupunginvaltuuston on tarkoitus siirtyä valtuuston puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajien valinnassa normaaliin valintarytmiin valtuustokau-
den puolessa välissä. Näin ollen valtuuston puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtajat valitaan hallintosäännöstä poiketen alle vuoden mittaiseksi 
määräajaksi.

Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
.


