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Keskusvaalilautakunnnan varajäsenen valitseminen Jarmo Parkkilan tilalle
6/00.00.01/2020
KH 13.01.2020 § 5
Jarmo Parkkila on ollut keskusvaalilautakunnan neljäs varajäsen.
Hän on kuollut 13.10.2019. Hänen tilalleen tulee valita uusi luottamushenkilö.
Vaalilain 13 §:n mukaan sekä keskusvaalilautakunnnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita änestäjäryhmiä.
Edellisissä kuntavaaleissa esiintyneiden äänestäjäryhmien edustavuuden huomioon ottamiseksi kustakin äänestäjäryhmästä valitaan
yksi edustaja, kunnes viisi huomioon otettavaa äänestäjäryhmää on
saanut edustuksensa. Yhdenkin huomioon otettavan äänestäjäryhmän ollessa vailla edustusta muusta ryhmästä ei saa valita keskusvaalilautakuntaan kahta edustajaa. Vaikka säännös ei sitä edellytäkään, käytännössä on useimmiten valittu viisi eniten ääniä edellisissä kuntavaaleissa saanutta äänestäjäryhmää.
Äänestäjäryhmien edustus on arvioitava erikseen varsinaisia jäseniä
ja varajäseniä valittaessa.
Kuntalain 71 §:n mukaan yleisesti vaalikelpoinen kaupungin luottamustoimeen on se, jonka kotikunta on Forssan kaupunki, jolla on äänioikeus kuntavaaleissa ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kaupunginvaltuustoon ei kuntalain 72 §:n mukaan ole vaalikelpoinen
1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä
2. kaupungin palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kaupunginhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä
3. kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2. kohdassa
tarkoitettuun kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön.
Yleisesti vaalikelpoinen kaupungin luottamustoimeen on se, jolla on
äänioikeus, jonka kotikunta kaupunki on ja jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalain 74 §:n mukaan valtuustoon vaalikelpoinen on vaalikelpoi-

nen keskusvaalilautakuntaan, ei kuitenkaan
1. keskusvaalilautakunnan alainen kaupungin palveluksessa oleva
henkilö
2. keskuvaalilautakunnan tehtäväalueella toimivan, kaupungin määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
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 keskusvaalilautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun ottamatta valtuustoja, tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kaupunginvaltuusto on valinnut keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat:
Lahtinen Aila
Suojanen Eeva
Kesti Pirjo
Juvonen Satu
Anttila Juhani

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Wikström Sirke
Lehtinen Pauliina
Raita Antti
Parkkila Jarmo
Ryhtä Irkka
Virtanen Jorma
Pirkkalainen Marja
(MN)

1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
4. varajäsen
5. varajäsen
6. varajäsen
7. varajäsen

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee
Jarmo Parkkilan tilalle keskusvaalilautakuntaan neljännen varajäsenen.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

