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Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.09.2021 § 60
§ 60

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisen
yhtymäkokouksen 14.9.2021 kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen
antaminen sekä hallituksen asiantuntijajäsenen nimeäminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Kääriäinen Henri
Jyrkkä Maria
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n ylimääräiseen
yhtymäkokoukseen 14.9.2021 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli
Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle
toimiohjeeksi kokouksessa,
1.1
ehdottaa valittavaksi hallitukseen Espoon edustajiksi seuraavat henkilöt:
Jäsen

Varajäsen

Sirpa Hertell (Vihr.) (vpj.)

Timo Lahti (Vihr.)

Kari Kuusisto (Kok.)

Mia Nores (Kok.)

Kristiina Lindroos (SDP)

Ei Espoosta

Ei Espoosta

Eija Pirinen (PerusS)

1.2
ehdottaa valittavaksi tarkastuslautakuntaan jäseniksi ja varajäseniksi
seuraavat henkilöt:
Jäsen

Varajäsen

Christos Petriotis (Kok.)

Marju Silander (Kok.)

Hannu Järvinen (PerusS) (pj.)
1.3
kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä,
2
päättää nimetä HSY:n hallitukseen asiantuntijajäseneksi Espoon
kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään tiistaina 14.9.2021 klo 10.30
HSY:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Länsisali (Ilmalankuja 2 L, Helsinki).
Yhtymäkokousta jatketaan tarvittaessa tiistaina 21.9.2021 klo 10.30 mikäli
kaikkia luottamushenkilövalintoja ei saada vielä 14.9.2021 tehtyä.
Hallituksen asettaminen toimikaudelle 2021 - 2025
HSY:n perussopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu enintään 14 jäsentä
ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitukseen esitetään
valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Paikkajako tapahtuu
perussopimuksen 9.2 §:n määräyksen mukaisen laskelman perusteella,
jonka mukaan hallitukseen on valittava 7 Helsingin, 3 Espoon ja 3 Vantaan
sekä 1 Kauniaisten kaupungin edustaja.
Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58 §:n 3 momentin
säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Tämä lasketaan 2021
kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien
yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista.
Myös tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin säännöksen tulee täyttyä eli
suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6.
Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan perussopimuksen 9 §:n mukaan
jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa.
Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset toimielimet eivät ole tehneet
päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista, keskeytetään kokous ja sitä
jatketaan 21.9.2021 klo 10.30
Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2021-2025
HSY:n perussopimuksen 25 §:n mukaan hallinnon ja talouden
tarkastamisessa noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa ja määrätty
kuntayhtymän hallintosäännössä. Tarkastuslautakuntaan valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 3 jäsentä sekä jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on
vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.
Myös tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58 §:n 3
momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta sekä tasa-arvolain 4 a
§:n 2 momentti.
Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset toimielimet eivät ole tehneet
päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista, keskeytetään kokous ja sitä
jatketaan 21.9.2021 klo 10.30.

Asiantuntijajäsenen nimeäminen HSY:n hallitukseen toimikaudelle
2021-2025
HSY on sähköpostillaan 26.8.2021 pyytänyt Espoon kaupunkia
nimeämään yhden asiantuntijajäsenen HSY:n hallitukseen toimikaudelle
2021-2025.
Asiantuntijajäsenellä on HSY:n hallintosäännön 60 §:n nojalla läsnäolo- ja
puheoikeus hallituksen kokouksissa ja aamukouluissa, mutta he eivät
osallistu päätöksentekoon. Asiantuntijajäsenet muodostavat tärkeän linkin
HSY:n ja sen jäsenkuntien päätöksenteon valmistelussa ja
täytäntöönpanossa. Asiantuntijajäsenet toimivat viestinvälittäjinä
ajankohtaisista, erityisesti valmistelussa olevista suunnitelmista ja
näkemyksistä molempiin suuntiin. HSY:n hallituksessa asiantuntijajäsenet
edustavat kuntien ylintä johtoa.
Espoon kaupungin asiantuntijajäsenenä toimii Olli Isotalo.
Päätöshistoria

