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§ 227
Val av ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt

HEL 2019-007349 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beviljade Tiina Larsson avsked från förtroendeupp-
draget som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt och valde Terhi Koulumies i hennes ställe till 
ny ledamot i samkommunens fullmäktige för återstoden av den man-
dattid som började 2017.

Stadsfullmäktige konstaterade samtidigt att Mukhtar Abib blir personlig 
ersättare för Terhi Koulumies i fullmäktige för samkommunen Helsing-
fors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige valde enhälligt Terhi Koulumies till ny ledamot i full-
mäktige för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
på förslag av ledamoten Daniel Sazonov.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 11.6.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag
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Stadsfullmäktige beviljar Tiina Larsson avsked från förtroendeuppdra-
get som ledamot i fullmäktige för samkommunen Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt och väljer ______________ i hennes ställe till ny 
ledamot i samkommunens fullmäktige för återstoden av den mandattid 
som började 2017.

Stadsfullmäktige konstaterar samtidigt att Mukhtar Abib blir personlig 
ersättare för _______________ i fullmäktige för samkommunen 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta 
ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Tiina Larsson (Saml.) anhåller 11.6.2019 om avsked från förtroende-
uppdraget som ersättare i fullmäktige för samkommunen Helsingfors 
och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av flyttning från orten.

Stadsfullmäktige valde 21.6.2017, § 292, ledamöter i fullmäktige för 
samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt för den man-
dattid som började 2017. Fullmäktige bör välja en ny ledamot i Tiina 
Larssons ställe för den återstående mandattiden.

Fullmäktige i medlemskommunerna i Helsingfors och Nylands sjuk-
vårdsdistrikt väljer enligt grundavtalet 2–5 ledamöter i fullmäktige och 
för var och en av dem en personlig ersättare för den tid som motsvarar 
kommunfullmäktiges mandattid. Antalet ledamöter per kommun fast-
ställs i relation till medlemskommunernas andelar i grundkapitalet. 
Helsingfors har rätt att välja det maximala antalet, fem ledamöter.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den för-
troendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Den allmänna valbarheten till samkommunens fullmäktige utifrån hem-
kommunen och rösträtten baserar sig på 76 § 1 mom. i kommunalla-
gen. Valbar till organ i en samkommun är inte den som är anställd hos 
samkommunen eller en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter 
som direkt berör kommunalförvaltningen.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
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1 Eroilmoitus 11.6.2019

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige
Samkommunen Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.08.2019 § 503

HEL 2019-007349 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Tiina Larssonille eron Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luot-
tamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen ______________uudeksi jä-
seneksi kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneen toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi.     

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että ______________ henkilökoh-
taisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän valtuustossa on Mukhtar Abib.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta 
heti. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi


