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Eron myöntäminen luottamustehtävästä ja uuden jäsenen valinta lasten ja nuorten lautakuntaan
163/00.00.01/2017
Kh 20.05.2019 § 86

Kari Viherkanto on 10.5.2019 saapuneella viestillään pyytänyt ero lasten ja nuorten lautakunnan jäsenyydestä 31.5.2019 alkaen.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustehtävästä voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valitsema toimielin. Kuntalain 78 §:n
mukaan jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia
ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä
ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Lasten ja nuorten lautakuntaan valittava uusi jäsen pitää tasa-arvolain mukaan olla miespuolinen.
Kuntalain 70 §:n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valintaa. Laissa ei säädetä suostumuksen muo-

dosta, mutta se suositellaan annettavan kirjallisena.
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja varajäsenen], valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan
sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden
piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Lasten ja nuorten lautakuntaan on toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 valittu
seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Kari Viherkanto (pj)
Janne Ripatti (vpj)
Heidi Seppälä
Simo Takanen
Matti Waara
Suvi Nuotio
Jari Toivanen
Satu Mali
Tuija Hyvönen
Niina Jokinen
Päivi Åhlgren

Varajäsen
Paavo Muranen
Ilkka Mustakangas
Katriina Siirala
Jari Karjalainen
Erkki Aronen
Riina Hankaa
Jarno Örnberg
Laura Aaltonen
Annina Mäkiö
Minka Heino
Olli Pakalén

Valmistelija

Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Kari Viherkannolle lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja
2) valitsee uuden jäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 sekä
3) valitsee jäsenten keskuudesta uuden puheenjohtajan lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Kari Viherkannolle lasten ja nuorten lautakunnan puheenjoh-

tajan tehtävästä ja
2) valitsee uuden jäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 sekä
3) valitsee jäsenten keskuudesta uuden puheenjohtajan lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
----------------------------------Kv 03.06.2019 § 29
Ehdotus

Kunnanvaltuusto
1) myöntää eron Kari Viherkannolle lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja
2) valitsee uuden jäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 sekä
3) valitsee jäsenten keskuudesta uuden puheenjohtajan lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti
1) myöntää eron Kari Viherkannolle lasten ja nuorten lautakunnan
puheenjohtajan tehtävästä ja
2) valita lasten ja nuorten lautakuntaan jäseneksi Harri Hamporin jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 sekä
3) valita lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajaksi Simo Takasen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
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