Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen täydennysvaalin toimittaminen
VD/6999/00.00.01.00/2021
RV/EJ
Lasse Evan poismenon vuoksi on toimitettava sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen
täydennysvaali.
Hallintosäännön 10 luvun 9 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin tehtäväksi
säädetystä sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty
sekä kaupunginvaltuuston hyväksymän Vantaan kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston säännön
mukaisista tehtävistä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta tehtäväalueellaan päättää:
1) työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri palvelualueille,
2) asiakasmaksuista, mukaan lukien Suun Terveydenhuollon asiakasmaksut, ja
3) toimipisteen perustamisesta tai lakkauttamisesta.
Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan kaupunginvaltuuston
toimikaudeksi kerrallaan vähintään yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Lautakunnan varsinaisista jäsenistä vähintään 40 prosenttia tulee olla valtuutettuja. Kaupunginvaltuusto
nimeää lautakunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei
kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan 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.
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia.
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 23.8.2021 § 17 valinnut sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniksi
ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi toimikaudelle 2021–2025 seuraavat henkilöt:
Jäsen
Pirkko Letto, puheenjohtaja
Anitta Orpana, varapuheenjohtaja
Heli Hakala
Xhemail Jashanica
Patrik Karlsson

Henkilökohtainen varajäsen
Salla Lindblad-Palo
Markus Lustig
Lucas Lumberg
Taava Leppänen
Sirpa Peura

Aadan Ibrahim
Kalle Eklund
Ari Siponen
Sari Linnansalmi
Eva Tawasoli
Reija Friman
Marja Airaksinen

Miikku Nieminen
Kari Hokkanen
Anja Evans
Lasse Eva
Minna Varpula
Riku Romppainen
Noora Pitkänen

Kaupunginhallitus 28.3.2022 § 4
Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle toimitettavaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen
täydennysvaali jäljellä olevaksi ajaksi toimikaudesta 2021–2025.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
_____
Kaupunginvaltuusto 25.4.2022
Kaupunginhallituksen esitys:
Päätetään toimittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen täydennysvaali jäljellä olevaksi ajaksi
toimikaudesta 2021–2025.
Muutoksenhakuohje:

1. Valitusosoitus

