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Jukka Koivunen on viestillään 31.5.2019 pyytänyt eroa luottamustehtävistään
paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Jukka Koivunen on kunnanvaltuuston jäsen,
kaavoitus- ja teknisen lautakunnan jäsen sekä Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukunnan jäsen.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää
eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa 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.
Kuntalain 70 §:n 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 muodosta, mutta
se suositellaan annettavan kirjallisena.
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.

Kaavoitus- ja teknisen lautakuntaan valittavan uuden jäsenen tulee tasa-arvolain
mukaan olla joko nais- tai miespuolinen.
Kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 valittu
seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Mike von Wehrt (pj)
Kai Viherkanto (vpj)
Tiina Kontio
Jaana Mäntyvaara
Päivi Ruostesaari-Solja
Pasi Saario
Jukka Koivunen
Liisa Ikonen
Markku Pietilä

Varajäsen
Anja Uusitalo
Pasi Ranta
Asta Autelo
Kati Helanto
Päivi Lumikumpu
Mikko Mäkelä
Vesa Honkavaara
Jari Lydén
Paavo Säiläkivi

Poliisin hallinnosta annetun lain 3 §:n mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii
poliisin neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n mukaan poliisin neuvottelukunnan
tehtävänä on:
1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa;
2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi;
3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä
4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
Asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.
Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan on toimikaudelle 1.6.2017 31.5.2021 valittu jäseneksi Jukka Koivunen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heikki Mikkilä.
Valmistelija

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

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää Jukka Koivuselle eron kunnanvaltuuston ja kaavoitus- ja teknisen
lautakunnan jäsenyydestä sekä Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukunnan
jäsenen tehtävästä.

2) merkitsee tiedoksi, että Jukka Koivusen tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi
kunnanvaltuustoon tulee Jarno Örnberg.
3) valitsee Jukka Koivusen tilalle kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan uuden
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4) valitsee Jukka Koivusen tilalle Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan
uuden jäsenen.
5) merkitsee tiedoksi, että Perussuomalaisten 1. varavaltuutetuksi nousee Tuija Hyvönen, 2. varavaltuutetuksi Anita Lehikoinen, 3. varavaltuutetuksi Kristian Wikström ja 4. varavaltuutetuksi Kari Rastas sekä että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93
§:n ja kuntalain 17:n mukaisesti Perussuomalaisten 5. varavaltuutetuksi
Samppa Granlundin.
Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää Jukka Koivuselle eron kunnanvaltuuston ja kaavoitus- ja teknisen
lautakunnan jäsenyydestä sekä Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukunnan
jäsenen tehtävästä.
2) merkitsee tiedoksi, että Jukka Koivusen tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi
kunnanvaltuustoon tulee Jarno Örnberg.
3) valitsee Jukka Koivusen tilalle kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan uuden
jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4) valitsee Jukka Koivusen tilalle Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan
uuden jäsenen.
5) merkitsee tiedoksi, että Perussuomalaisten 1. varavaltuutetuksi nousee
Tuija Hyvönen, 2. varavaltuutetuksi Anita Lehikoinen, 3. varavaltuutetuksi
Kristian Wikström ja 4. varavaltuutetuksi Kari Rastas sekä että
kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta määrää
vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17:n mukaisesti Perussuomalaisten 5.
varavaltuutetuksi Samppa Granlundin.

----------------------------------Kv 09.09.2019 § 45
Ehdotus

Kunnanvaltuusto
1) myöntää Jukka Koivuselle eron kunnanvaltuuston ja kaavoitus- ja teknisen
lautakunnan jäsenyydestä sekä Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukunnan
jäsenen tehtävästä.
2) merkitsee tiedoksi, että Jukka Koivusen tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi

kunnanvaltuustoon tulee Jarno Örnberg.
3) valitsee Jukka Koivusen tilalle kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4) valitsee Jukka Koivusen tilalle Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan
uuden jäsenen.
5) merkitsee tiedoksi, että Perussuomalaisten 1. varavaltuutetuksi nousee Tuija Hyvönen, 2. varavaltuutetuksi Anita Lehikoinen, 3. varavaltuutetuksi Kristian Wikström ja 4. varavaltuutetuksi Kari Rastas sekä että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93
§:n ja kuntalain 17:n mukaisesti Perussuomalaisten 5. varavaltuutetuksi
Samppa Granlundin.
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti
1) myöntää Jukka Koivuselle eron kunnanvaltuuston ja kaavoitus- ja teknisen
lautakunnan jäsenyydestä sekä Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukunnan
jäsenen tehtävästä;
2) merkitä tiedoksi, että Jukka Koivusen tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon tulee Jarno Örnberg;
3) valita Jukka Koivusen tilalle kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäseneksi Vesa Honkavaaran ja varajäseneksi Samppa
Granlundin;
4) valita Jukka Koivusen tilalle Länsi-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan jäseneksi Pasi Salosen;
5) merkitä tiedoksi, että Perussuomalaisten 1. varavaltuutetuksi nousee Tuija
Hyvönen, 2. varavaltuutetuksi Anita Lehikoinen, 3. varavaltuutetuksi Kristian
Wikström ja 4. varavaltuutetuksi Kari Rastas sekä että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 §:n ja
kuntalain 17:n mukaisesti Perussuomalaisten 5. varavaltuutetuksi Samppa
Granlundin.
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