Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 234
§ 102

27.05.2019
10.06.2019

Tauno Kanervan eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
1759/00.00.01.01/2019
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 234

Tauno Kanerva pyytää 9.5.2019 jättämällään viestillä eroa
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä seuraavasti:
"Kuntalain 70§:n 3. Mom. Mukaisesti anon eroa tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä.
Elämäntilanteeni ovat muuttuneet niin, että en pysty täysipainoisesti
hoitamaan tarkastuslautakunnan tehtäviä.
Näin ollen en kykene omalla panoksellani riittävästi auttamaan lautakuntaa
sen suorittaessa lakisääteistä tehtäväänsä arvioida sitä, ovatko valtuuston
asettamat tavoitteet ja niiden tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
toteutuneet."
Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2017 § 6 Tauno Kanervan
tarkastuslautakunnan jäseneksi ja määräsi hänet lautakunnan 2.
varapuheenjohtajaksi.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Saman lainkohdan mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Hallintosäännön 9 §:n mukaan mukaan tarkastuslautakunnassa on 9
jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla
valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 75 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan
seuraavaa:
"Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu
läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai

säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen."
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallituksen jäseneksi säädetään kuntalain 73
§:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen."
Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole vaalikelpoinen
myöskään lautakuntaan. Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään
kuntalain 72 §:ssä seuraavaa:
"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen

rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa."
Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä
lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän
perusteella 9-jäsenisessä toimielimessä naisten ja miesten
vähimmäismäärä määräytyy luvuin 4-5.Tarkastuslautakunnan jäseninä on
viisi miestä ja neljä naista.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto
- myöntää Tauno Kanervalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
- nimeää tarkastuslautakunnan 2. varapuheenjohtajan.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 102
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto
- myöntää Tauno Kanervalle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
- valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi
- nimeää tarkastuslautakunnan 2. varapuheenjohtajan.
Päätös:
Timo Lehti Hannu Eevan kannattamana ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

