Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten
varajäsenten valinta
215/00.00.01/2021 [Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2021-2025]
Hallitus § 73
Esittelijä
Valmistelija

Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158
HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on
määritelty perussopimuksen 16 §:ssä sekä hallintosäännön 7 §:ssä. Hallituksen
nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.
Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien
perussopimuksen 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on
enintään 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Hallituksen kokoonpano on sovitettava
sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Varajäsenellä on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa edellyttäen,
että hän on edustamansa kunnan ainoa edustaja hallituksen kokouksissa.
Asukasluvultaan suurin kunta nimeää hallituksen puheenjohtajan.
Jäsenkunta, joka ei ole nimittänyt hallituksen varsinaista tai varajäsentä voi nimittää
hallitukseen asiantuntijaedustajan ja tämän varaedustajan. Asiantuntijaedustajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Kuntayhtymän hallitus päättää
muiden asiantuntijajäsenten läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen kokouksissa
hallintosäännön mukaisesti.
Hallituksen paikkajakoa tarkistetaan yhtymäkokouksessa ääniosuuksien muuttuessa
kunnallisvaalikausittain. Perussopimuksen 12 §:n mukaan jäsenkuntien ääniosuudet
tarkistetaan uuden kunnallisvaalikauden alussa kunnallisvaalivuotta edeltävän
vuoden viimeisen päivän asukaslukujen mukaisesti.
Puolueiden välisten neuvotteluiden mukainen paikkajako
Kuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen puolueet neuvottelevat eri
luottamuselinten paikkajaosto ja sopivat tässä yhteydessä myös HSL:n toimielinten
paikkajaosta. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain (410/2015) 58.3 §:n
säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Kuntavaalien 2021 osalta laskelma
poliittisesta suhteellisuudesta tehdään, kun vaalitulos on vahvistettu.
Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus
Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä
naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n vaatimukset, joiden
mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tämä tarkoittaa käytännössä, että
suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.
Hallitukseen valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus
edustamansa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita HSL-kuntayhtymän
palveluksessa olevaa henkilöä, kuntalain 76.2 §:ssä tarkoitetun HSL-kuntayhtymään
liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä kuntalain 72.1
§:n 1 kohdassa tarkoitettua valtion virkamiestä.

Hallituksen jäseneksi ei voi myöskään valita henkilöä, joka on HSL:n
toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitetussa suhteessa
(lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä
palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.
Ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous
a) asettaa hallituksen toimikaudeksi 2021–2025 ja valitsee siihen 14 jäsentä ja 14
varajäsentä;
b) nimeää hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan;
c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

