Kunnanhallitus

§ 119

31.08.2020

LUOTTAMUSTOIMIEN PÄÄTTYMINEN JA UUDEN JÄSENEN VALINTA RAKENNUS- JA
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
23/01.011/2017
Kh 31.08.2020 § 119

Valmistelija hallintojohtaja Anette Törmänen-Lindqvist, puh. 040 150 5202
Juho Tuikkanen on pyytää eroa Toholammin kunnan luottamustehtävistä
paikkakunnalta poismuuton vuoksi 1.8.2020 kunnanjohtajalle 2.8.2020 toimittamassaan sähköpostissa .
Juho Tuikkanen toimii kuluvalla valtuustokaudella seuraavissa luottamustoimissa:
- varavaltuutettu (Keskusta)
- rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen
Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoonpano 1.6.2017 - 31.5.2021:
jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Karjalainen Heimo (kesk), pj.
Ala-Kopsala Marjo (kesk), vpj.
Tuikkanen Juho (kesk)
Lintilä Minna (kesk)
Leppä-Aho Pentti (sdp)
Peltokangas Janne (kok)
Ahola Marika (ps)

Järvenoja Jarno (kesk)
Laakso Minna (kesk)
Keskitalo Alpo (kesk)
Polso Kaija (kesk)
Hirvinen Juha (sdp)
Laakso Miia (kok)
Wennström Abebe (ps)

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja
eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan
säädetään kuntalain 74 §:ssä.
Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.
Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä.
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi,
keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Jollei kaikki varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi.

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen puolueen ensimmäisistä
valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
Keskustalla oli kuntavaaleissa ehdokkaina yhteensä 19 ehdokasta, joista
10 tuli valituksi valtuustoon ja 9 varavaltuutetuiksi, joten Keskustan varavaltuutettuja ei ole määrättävissä lisää ja siten varavaltuutettujen määrä jää
vajaaksi. Oheismateriaalina kuntavaalien tuloksen vahvistamiseen liittyvät
raportit.
Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se
1. toteaa Juho Tuikkasen luottamustoimet Toholammin kunnassa päättyneiksi 1.8.2020 alkaen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi kotikunnan
muututtua,
2. valitsee Juho Tuikkasen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi rakennusja ympäristölautakuntaan uuden jäsenen,
3. toteaa, että Keskustan ehdokkaat ovat jo kaikki varavaltuutettuja eikä
keskustan varavaltuutettuja ole siten määrättävissä lisää, joten varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, sekä
4. merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan Keskustan varavaltuutettujen sijajärjestyksen (Raimo Kallio nousee 2. varavaltuutetuksi ja muut varavaltuutetut hänestä alkaen yhden sijan ylemmäksi).
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

