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§ 3
Val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för vå-
ren 2017

HEL 2015-012484 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade välja ledamoten Tuuli Kousa till ordförande, 
ledamoten Harry Bogomoloff till första vice ordförande och ledamoten 
Sara Paavolainen till andra vice ordförande för den återstående man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Laura Rissanen föreslog Tuuli Kousa till ordförande, Harry 
Bogomoloff till första vice ordförande och Sara Paavolainen till andra 
vice ordförande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja en ordförande och en första och en and-
ra vice ordförande för den återstående mandattid som slutar vid ut-
gången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad 
detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Fullmäktiges mandattid är enligt den nya kommunallagen (410/2015) 
fyra år och den börjar vid ingången av juni månad valåret. Mandattiden 
för det fullmäktige som är behörigt när lagen träder i kraft (1.5.2015) 
fortsätter till utgången av maj 2017.
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En stor del av föreskrifterna i den nya kommunallagen tillämpas räknat 
från ingången av nästa fullmäktigeperiod 1.6.2017. Stadsfullmäktige 
väljer bland sina ledamöter en ordförande och en första och en andra 
vice ordförande för slutet av år 2017 vid ingången av nästa fullmäktige-
period.

Det anges i 12 § i kommunallagen (365/1995) att fullmäktige bland sina 
ledamöter väljer en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande 
för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har fattat beslut om en 
kortare mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma 
valförrättning.

Enligt 1 § 1 mom. i arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige 
väljer stadsfullmäktige bland sina ledamöter vid årets första samman-
träde en ordförande och en första och en andra vice ordförande.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia
Taloushallintopalvelu

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1137

HEL 2015-012484 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita vuoden 2017 toukokuun loppuun 
päättyvän toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi puheenjohtajan sekä 
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän koh-
dan osalta heti.
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Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi


