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Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena

Lisätietoja

Jatkokokous (hallintosääntö 89 §) , perustuu yhtymäkokouksen
päätökseen 7.7.2022 § 7

Osallistujat
Päätöksentekijät

Toni Mäki, Helsingin kaupunki
Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Timo Aronkytö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Pirjo Laitinen-Parkkonen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Tomas Määttä, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Muut

Lauri Tanner, jäsen, yhtymäkokouksen pöytäkirjapitäjä
Sami Sarvilinna, Väliaikaisen HUS valmisteluryhmän puheenjohtaja
Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, HUS
Teppo Heikkilä, asianuntijasihteeri
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
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12 § Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja
henkilökohtaisten varajäsenten valinta
Selostus
HUS-yhtymällä tulee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n mukaan olla hyvinvointialuelain 33
§:n mukainen kansalliskielilautakunta.
HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnasta on sovittu perussopimuksen 19 §:ssä.
Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen
kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on toteuttaa laissa säädettyjä tehtäviä HUSyhtymän hallinnossa. Lautakunnalla voi olla myös muita hallintosäännössä
määrättyjä tehtäviä.
Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen
kokouksessa.
Voimaanpanolain 46 §:n mukaan HUS-yhtymän ylimmän toimielimen on
ensimmäisessä kokouksessaan valittava kansalliskielilautakunta. Väliaikainen HUSvalmisteluryhmä lähetti 11.5.2022 HUS-yhtymän jäsenille pyynnön nimetä jäsenet
kansalliskielilautakuntaan.
Yhtymäkokous päätti 7.7.2022 kokouksessaan yksimielisesti panna asian pöydälle
jatkokokoukseen, joka järjestetään Teamsissa torstaina 18.8.2022 klo 9.00 alkaen.
Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän
toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän
jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan
ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia
valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen
jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
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toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen
Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että
hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen
kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä
olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien
aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen
soveltumisesta, joten kansalliskielilautakunnan kokoonpanossa ei noudateta
poliittista suhteellisuusperiaatetta.
Päätösesitys
Yhtymäkokous
a) asettaa kansalliskielilautakunnan toimikaudeksi 2023-2025;
b) valitsee siihen 9 jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet, sekä
c) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Julkisuus
Julkinen
Lisätiedot
Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna, e-posti
sami.sarvilinna@hel.fi
Tiedoksi

