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Eronpyyntö luottamustoimista paikkakunnalta muuton vuoksi
184/1/2019
KH § 190

Valmistelija: hallintojohtaja Satu Kantola p. 044 7500 987.
Varavaltuutettu Katariina Mikkonen pyytää 30.7.2019 saapuneella
kirjeellä eroa kunnallisista luottamustoimista paikkakunnalta muuton
vuoksi 1.8.2019 alkaen.
Katariina Mikkonen toimii Paltamon kunnassa seuraavissa luottamustoimissa:
- kutsumisjärjestyksessä keskustan 1. varavaltuutettu
- kunnanhallituksessa Markku Niemisen varajäsen (kvalt 12.6.2017 §
32)
- lupa- ja valvontalautakunnan jäsen (kvalt 12.6.2018 § 35)
- Vuokatin Matkailukeskus Oy:n varayhtiökokousedustaja (khall
19.6.2017 § 159)
- Kainuun Venäjä-Strategiaryhmän varajäsen (khall 22.10.2018 §
242) .
Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä
syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sään
nökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvoL 4.2 §,
jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lainmukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei
vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Jos toimielimen kokoonpano ei
ole tasa-arvoL 4.2 §:n mukainen, vaali on toimitettava uudelleen.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen tehtäväalueella toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2. henkilö, joka on kunnanhallituksessa tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä

tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei
myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa
vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä 1 momentin 4) kohtaa ei sovelleta
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Esittelijä: kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättä
myöntää Katariina Mikkoselle eron varavaltuutetun tehtävästä, kunnanhallituksen varajäsenyydestä sekä lupa- ja valvontalautakunnan
jäsenyydesta 1.8.2019 alkaen ja valitsee kunnanhallitukseen varajäsenen sekä lupa- ja valvontalautakuntaan jäsenen Katariina Mikkosen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. Kunnanhallitus valitsee Vuokatin Matkailukeskus Oy:n yhtiökokoukseen varaedustajan Katariina Mikkosen tilalle
3. Kunnanhallitus valitsee Kainuun Venäjä-strategiaryhmään varajäsenen Katariina Mikkosen tilalle
Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti
1. esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Katariina Mikkoselle
eron varavaltuutetun tehtävästä, kunnanhallituksen
varajäsenyydestä sekä lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä
1.8.2019 alkaen ja että se valitsee kunnanhallitukseen varajäsenen
sekä lupa- ja valvontalautakuntaan jäsenen Katariina Mikkosen tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
2. valita Vuokatin Matkailukeskus Oy:n yhtiökokoukseen
varaedustajaksi Erkki Kemppaisen Katariina Mikkosen tilalle.
3. valita Kainuun Venäjä-strategiaryhmään varajäseneksi Jari-Pekka
Pyykkösen Katariina Mikkosen tilalle.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn, ote Katariina Mikkonen, valitut,
Vuokatin Matkailukeskus Oy ja Kainuun liitto

KVa § 36
Kunnanvaltuusto:

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus pl. valtuuston käsittelyyn menevien
asioiden osalta, joissa muutoksenhakukielto (asia koskee valmistelua)
-------------Valtuutettu Markku Väisänen esitti Katariina Mikkosen tilalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi kunnanhallitukseen varajäseneksi Niina Ruskonmäkeä sekä lupa- ja valvontalautakuntaan jäseneksi Milla Heikkistä. Koska Milla Heikkinen toimii tällä hetkellä lupa- ja valvontalautakunnan varajäsenenä, esitti Markku Väisänen Milla Heikkisen varajäseneksi Heli Lumpo-Huuskoa.
Kunnanvaltuusto
1.
2.

myönsi Katariina Mikkoselle eron varavaltuutetun tehtävästä,
kunnanhallituksen varajäsenyydestä sekä lupa- ja valvontalautakunnan jäsenyydestä 1.8.2019 alkaen
valitsi kunnanhallituksen varajäseneksi Katariina Mikkosen tilalle Niina Ruskonmäen, lupa- ja valvontalautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Katariina Mikkosen tilalle Milla Heikkisen sekä
lupa- ja valvontalautakuntaan varajäseneksi Milla Heikkisen tilalle Heli Lumpo-Huuskon.

Toimeenpano: ote Katariina Mikkonen, valitut.
Muutoksenhaku: valitusosoitus, kunnallisvalitus.

