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ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ SEKÄ UUSIEN JÄSENTEN JA
VARAJÄSENTEN VALINTA EROA PYYTÄNEEN TILALLE
Kh 24.01.2022 § 16

Valmistelija kunnanjohtaja Jukka Hillukkala, puh. 040 150 5201
Jukka Lintilä pyytää eroa kaikista luottamustehtävistään henkilökohtaisista
syistä johtuen. Eropyyntö on lähetetty sähköpostitse kuntaan 17.1.2022.
Jukka Lintilä toimii kuluvalla valtuustokaudella seuraavissa luottamustoimissa:
- kunnanvaltuuston jäsen (sdp)
- rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen
- kunnanhallituksen varajäsen
- valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja
eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen puolueen ensimmäisistä
valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
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.
Sosialidemokraateilla oli kuntavaaleissa ehdokkaina yhteensä 4 ehdokasta, joista 2 tuli valituksi valtuustoon ja 2 varavaltuutetuiksi, joten Sosialidemokraattien varavaltuutettuja ei ole määrättävissä lisää ja siten varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Oheismateriaalina kuntavaalien tuloksen vahvistamiseen liittyvä raportti.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan
säädetään kuntalain 74 §:ssä.
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. myöntää eron Jukka Lintilälle kunnanvaltuuston jäsenyydestä, rakennusja ympäristölautakunnan jäsenyydestä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä ja valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä,
2. merkitsee tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi valtuutetuksi Sosialidemokraattien 1. varavaltuutetun Juha Hirvisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
3. merkitsee tiedoksi, että Sosialidemokraattien 1. varavaltuutetun Juha
Hirvisen noustua varsinaiseksi valtuutetuksi Sosialidemokraattien 2. varavaltuutettu Veijo Porkola nousee 1. varavaltuutetuksi,
4. merkitsee tiedoksi, että varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi,
5. valitsee Jukka Lintilän tilalle uuden jäsenen rakennus- ja ympäristölautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
6. valitsee Jukka Lintilän tilalle uuden varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja
7. valitsee Jukka Lintilän tilalle uuden varajäsenen valtuuston suhteellisten
vaalien vaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

