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§ 62

Asianro 3209/00.00.01.00/2014

Maaningan edustajat Kuopion kaupunginvaltuustossa vuosina 2015 - 2016

Kaupunginhallitus 19.5.2014 § 176:
Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 § 9:
Valtioneuvosto on 13.3.2014 tehnyt päätöksen Kuopion kaupungin ja Maaningan kunnan yhdistymisestä. Maaningan kunta lakkaa ja yhdistyy Kuopion
kaupunkiin. Päätös perustuu Kuopion kaupunginvaltuuston ja Maaningan
kunnanvaltuuston 12.11.2012 hyväksymään yhdistymissopimukseen. Päätös
tulee voimaan 1.1.2015.
Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymissopimuksen mukaan
yhdistyneen kunnan valtuusto muodostetaan kuntajakolain 24 §:n 3 momentin mukaisesti. Yhdistyneen kunnan valtuustoon on tultava vähintään neljäsosa yhdistyvän kunnan valtuutetuista.
Yhdistymissopimuksessa on sovittu valtuustojen yhdistyvän osittain yhdistyneen kunnan valtuustoksi kunnallisvaalikauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi. Yhdistyneen kunnan valtuustoon tulee 6 valtuutettua Maaningan
kunnan valtuutetuista. Valtuutetut määräytyvät heille edellisissä kunnallisvaaleissa vaalilain 89 §:n mukaisesti annettujen vertauslukujen suuruuden
mukaisessa järjestyksessä. Myös varavaltuutetut määräytyvät heille edellisissä
kunnallisvaaleissa annettujen vertauslukujen suuruuden mukaisessa järjestyksessä.
Kuntajakolain 89 §:n perusteluissa todetaan, että yhdistyneen kunnan valtuuston varavaltuutetut valitaan aina samasta vaaleissa edustettuna olleesta
ryhmästä kuin varsinainen valtuutettu. Käytännössä varavaltuutetuiksi tulevat yhteisvaltuuston ulkopuolelle jääneet entiset valtuutetut.
Kuntalain 11 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen
kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
Maaningan kunnanvaltuusto on nimennyt Maaningan ja Kuopion yhdistyneen kunnan valtuuston seuraavat jäsenet:
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Valtuutetut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Häiväläinen Jorma
Mensonen Heikki
Parviainen Marjatta
Punkki Pia
Tolonen Pauli
Rantonen Saana

kesk.
kesk.
kesk.
ps.
kesk.
sdp.

Varavaltuutetut puolueittain järjestyksessä:
1.
2.
3.
4.

Päätösehdotus

Ville Blom
Auli Pääkkönen
Antti Pylkkönen
Aila Tähtinen

kesk.
kesk.
kesk.
kesk.

1. Jari Kuosmanen
2. Jorma Kaunisaho

ps.
ps.

1. Eija Pietarinen
2. Matti Solehmainen

sdp.
sdp.

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Yhdistymishallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi
kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen
Kh. esittää kv:lle, että kv. merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus
Kv. merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi kaupunginhallituksen päätösehdotuksen.
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