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Helsingin Vasemmistoliitto ry
- valtuustoryhmän kokous 26.3.2014
- piirihallituksen kokous kevät 2014
VALTUUSTORYHMÄN SEKÄ VALTUUSTORYHMÄN JA PIIRITOIMIHALLITUKSEN
KESKINÄISET MENETTELYTAPASÄÄNNÖT HELSINGIN VASEMMISTOLIITON
KUNTAPOLIITTISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA
A) Valtuustoryhmä ja sen kokoukset
Tässä menettelytapasäännöstössä puheena oleva valtuustoryhmä muodostuu varsinaisista
valtuutetuista sekä alla olevien äänivaltaisuussääntöjen perusteella äänivaltaisista
varavaltuutetuista.
Ellei myöhempänä toisin todeta, valtuustoryhmän kokouksissa on varavaltuutetuilla ja muissa
kaupungin luottamuselimissä jäseninä tai varajäseninä olevilla sekä piirihallituksen jäsenillä ja
varajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Ryhmäsihteerinä toimii piirijärjestön toiminnanjohtaja.
Valtuustoryhmä voi päättää kutsua kokouksiinsa haluamiaan asiantuntijoita.
Ellei myöhemmin toisin todeta, äänivaltaisia valtuustoryhmän kokouksissa ovat varsinaiset
valtuutetut ja poissaolevien tilalla varavaltuutetut järjestyksessä ensimmäisestä lukien
B) Henkilövalinnat
1) Valtuustoryhmän järjestäytyminen
Valtuustoryhmä valitsee varsinaisten valtuutettujen keskuudesta ryhmälle puheenjohtajan sekä
1. ja 2. varapuheenjohtajan.
Valinta tehdään vuosittain joko vuoden viimeisessä tai seuraavan vuoden ensimmäisessä
valtuustoryhmän kokouksessa ja tarvittaessa mikäli joku puheenjohtajista eroaa tehtävästään.
Äänivaltaisia puheenjohtajistoa valittaessa ovat varsinaiset valtuutetut. Valtuutettu, joka ei
pääse kokoukseen, voi osallistua äänestykseen ilmoittamalla kannastaan ryhmäsihteerille tai
ryhmän puheenjohtajalle.
Uuden valtuustoryhmän on pidettävä mahdollisimman pian kunnallisvaalien jälkeen
järjestäytymiskokous, jossa valitaan ryhmän puheenjohtajien lisäksi myös
luottamuspaikkaneuvottelijat (ks. kohta B2). Toiminnanjohtaja/ryhmäsihteeri kutsuu
järjestäytymiskokouksen koolle. Piirihallitusta neuvotteluissa edustavat ennen syyspiirikokousta
ns. vanhan piirihallituksen valitsemat edustajat. Ryhmän järjestäytymiskokouksessa läsnäolooikeus on varsinaisilla valtuutetuilla ja varavaltuutetuilla sekä piirin puheenjohtajistolla ja
toiminnanjohtajalla/ryhmäsihteerillä.

2) Kaupungin ja ylikunnallisiin luottamuselimiin valittavat edustajat
Heti kunnallisvaalien jälkeen tehtävät valinnat
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Kunnallisvaalien jälkeen eri poliittisten ryhmien kesken käydään neuvottelut lautakunta- ym.
kaupungin päätöselinten paikkajaoista. Sekä uusi valtuustoryhmä että uusi piirihallitus
valitsevat edustajansa neuvotteluryhmään (ks. kohta B1). Toiminnanjohtaja osallistuu
neuvotteluryhmän työskentelyyn.
Neuvotteluryhmän esityksestä ensimmäiset henkilövalintapäätökset (ns. suuri päätösryväs)
tehdään uuden valtuustoryhmän ja uuden piirihallituksen yhteisessä kokouksessa. Tässä
kokouksessa äänivaltaisia ovat piirihallituksen varsinaiset jäsenet ja mikäli piirihallituksen
varsinaisista jäsenistä kaikki eivät ole saapuvilla, varajäsenet järjestyksessä 1., 2. jne. sekä
valtuustoryhmästä varsinaiset valtuutetut ja poissaolevien tilalla varavaltuutetut ensimmäisestä
lukien. Piirihallituksen varajäsenillä ja varavaltuutetuilla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Ylikunnallisiin luottamuselimiin esitettävistä henkilöistä päätetään piirihallituksessa
yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa (huom! piirijärjestön säännöt 13§ 3. mom.).
Kesken vaalikauden tehtävät valinnat
Kesken vaalikauden lautakunta- ym. jäsenten tai varajäsenten eroista johtuvat
luottamushenkilövalinnat ja mahdollisesti uusiin perustettuihin luottamuselimiin tehtävät
valinnat päätetään valtuustoryhmässä. Vapautuneet paikat laitetaan hakuun piirijärjestön vashsähköpostilistalla. Hakumenettelystä mahdollisiin uusiin perustettuihin luottamustehtäviin
päättää valtuustoryhmä erikseen.
Kesken vaalikauden tehtäviä luottamushenkilövalintoja valmistelevat yhdessä valtuustoryhmän
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, piirijärjestön puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
Piirihallitus ja työvaliokunta voivat käsitellä kokouksissaan myös kesken vaalikauden tehtäviä
henkilövalintoja ja antaa halutessaan niistä lausunnot valtuustoryhmälle.
Luottamushenkilöiden valintaperiaatteita
Lähtökohtana luottamushenkilövalinnalle on ehdokkuus kunnallisvaaleissa. Tästä voidaan
kuitenkin poiketa perustellusta syystä. Syynä voi olla esim. asiaosaaminen.
Pääsääntöisesti kukin voidaan valita vain yhteen luottamustehtävään ja vain perustellusta syystä
voidaan valita kahteen tai useampaan.
Valintoja tehtäessä otetaan huomioon mm. valittavan:
- omat toiveet,
- asiaosaaminen ja
- äänimäärän suuruus.
C) Ryhmän kannan muodostuminen
Valtuustoryhmä ei edellytä jäseniltään ryhmän enemmistön mielipiteen noudattamista
mahdollisissa kaupunginvaltuuston äänestyksissä. Mikäli valtuutettu aikoo äänestää toisin kuin
ryhmän enemmistö, hänen toivotaan ilmoittavan siitä ryhmälle etukäteen ja kertovan oman
kantansa perustelut.
Strategiaohjelmalinjaukset ja budjettiratkaisut
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Budjettia ja budjettiraamia koskevista neuvottelutavoitteista ja muista linjauksista päättää
lopullisesti valtuustoryhmä. Valtuustoryhmä valitsee keskuudestaan varsinaiset
budjettineuvottelijat. Omaan budjettiryhmään valitaan edustajat sekä valtuustoryhmästä että
piirihallituksesta. Toiminnanjohtaja osallistuu budjettiryhmän työskentelyyn.
Budjettilinjauksista kuitenkin keskustellaan valtuustoryhmän ja piirihallituksen lisäksi kahdessa
kokouksessa, joihin kutsutaan kaikki valtuutetut, varavaltuutetut ja muut kaupungin
luottamuselimissä toimivat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.
Näiden lisäksi valtuustoryhmä ja piirihallitus järjestävät yhdessä 1 – 2 kaikille avointa
keskustelutilaisuutta budjettiasioista.
Tavoitteena on, että valtuuston ja kaupunginhallituksen kokouksissa strategiasta,
raamibudjetista ja budjetista päätettäessä ryhmä äänestää yksimielisesti päättämänsä linjan
mukaan.
Päätettäessä budjettia ja raamibudjettia koskevista neuvottelutavoitteista sekä
kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksissa noudatettavasta linjasta budjettiäänestyksissä
äänivaltaisia ovat varsinaiset valtuutetut.
Valtuutettu, joka ei pääse kokoukseen, voi osallistua äänestykseen ilmoittamalla kannastaan
ryhmäsihteerille tai ryhmän puheenjohtajalle.
Uuden valtuustokauden alussa käsittelyyn tulevasta Helsingin kaupungin strategiaohjelmasta
päätettäessä ryhmän kannan muodostamisessa toteutetaan samoja periaatteita kuin budjetista
päätettäessä.
D) Menettelytapasääntöjen voimassaolo
Nämä menettelytapasäännöt ovat voimassa toistaiseksi. Kukin valtuustoryhmä arvioi ja päivittää
säännöt tarvittaessa.

