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HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon
valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.
Tarkastuslautakunnan asettamisesta ja jäsenten kelpoisuudesta on soveltuvin osin
voimassa, mitä kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta.
Puolueiden välisten neuvotteluiden mukainen paikkajako
Puolueet neuvottelevat kuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen HSL:n
toimielinten paikkajaosta. Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain
58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta.
Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus
Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta
täytettävä myös 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 2/3 tai 3/2.
Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen yleinen
vaalikelpoisuus kunnalliseen luottamustoimeen. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita
HSL:n palveluksessa olevaa henkilöä, kuntalain 72.1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua
valtion virkamiestä, HSL:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen
jäseneen, hallituksen varajäseneen tai HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain
(434/2003) 28 §:n mukaisessa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai
niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde) olevaa
henkilöä.
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja
3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan
määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419)
Perussopimuksen 14 §:n mukaan muita yhtymäkokouksessa käsiteltäviä asioita ovat
tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsenten valinta.

Ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous
a) asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2021–2025;
b) valitsee siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä sekä

näiden henkilökohtaiset varajäsenet; sekä
c) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

