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Valmistelijat: hallintojohtaja Irma Nieminen, irma.nieminen@salo.fi, puh. 02
778 2020 ja hallintoasiantuntija Seija Sippola, seija.sippola@salo.fi, puh.
02 778 2030
Noora Hammar pyytää 13.5.2019 saapuneella sähköpostilla eroa
luottamustehtävistään paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Hänen
luottamustehtävänsä ovat seuraavat:
- kaupunginvaltuusto, varajäsen
- rakennus- ja ympäristölautakunta, jäsen
- kaupunkikehityslautakunta, varajäsen
Kaupunginvaltuusto, varajäsen
Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 17 §:ssä
säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä
jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan
pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain mukaisesti.
Rakennus- ja ympäristölautakunta, jäsen
Kaupunginvaltuusto on valinnut 5.6.2017 § 14 Noora Hammarin rakennusja ympäristölautakunnan jäseneksi. Lautakunnan jäsenistöön kuuluu tällä
hetkellä 6 naista ja 7 miestä.
Kaupunkikehityslautakunta, varajäsen
Kaupunginvaltuusto on valinnut 5.11.2018 § 149 Noora Hammarin
kaupunkikehityskunnan varajäseneksi. Lautakunnan varajäsenistöön
kuuluu tällä hetkellä 6 naista ja 7 miestä.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan
seuraavaa:
"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.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä
73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole"
Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuuston, 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 lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämän perusteella
13-jäsenisessä toimielimessä naisten ja miesten vähimmäismäärä
määräytyy luvuin 6-7.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että kaupunginvaltuusto myöntää Noora Hammarille eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä kaupunginvaltuuston ja
kaupunkikehityslautakunnan varajäsenyydestä
ja että kaupunginvaltuusto valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan ja uuden varajäsenen
kaupunkikehityslautakuntaan lautakuntien toimikauden loppuun saakka.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 104
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää Noora Hammarille eron rakennus- ja
ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä kaupunginvaltuuston ja
kaupunkikehityslautakunnan varajäsenyydestä
ja että kaupunginvaltuusto valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen
rakennus- ja ympäristölautakuntaan ja uuden varajäsenen
kaupunkikehityslautakuntaan lautakuntien toimikauden loppuun saakka.
Päätös:
Timo Lehti ehdotti, että uudeksi jäseneksi rakennus- ja
ympäristölautakuntaan valitaan Inkeri Sundberg ja
kaupunkikehityslautakuntaan Taina Kosken varajäseneksi Maija
Kymäläinen.
Ismo Saari ehdotti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti
kokouksessa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen ja päätti
valita Inkeri Sundbergin uudeksi jäseneksi rakennus- ja
ympäristölautakuntaan ja Maija Kymäläisen Taina Kosken uudeksi
varajäseneksi kaupunkikehityslautakuntaan lautakuntien toimikauden
loppuun saakka.

