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Uuden kunnan luottamushenkilöorganisaatio
1.6 – 31.12.2019
Yhdistymishallitus valmistelee uuden kunnan aloittamista 1.1.2020 alkaen. Yhdistymishallitus
vastaa sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta ennen uuden kunnan aloittamista.
Yhdistymishallituksessa on yksitoista (11) vaasalaista ja yksitoista (11=7+4) mustasaarelaista
jäsentä ja heidän henkilökohtaista varajäsentä. Yhdistymishallituksen puheenjohtajana toimii
Vaasan valitsema ja varapuheenjohtajana Mustasaaren valitsema hallituksen jäsen. Saman
aikaisesti toimivat yhdistyvien kuntien valtuustot, kaupungin ja kunnan hallitukset ja muut
toimielimet.
1.1.2020 – 31.5.2021
Vaasan kaupungin valtuustossa on 59 jäsentä ja kahdeksan (8) poliittista puoluetta.
Mustasaaren kunnanvaltuustossa on 43 jäsentä ja viisi (5) poliittista puoluetta tai ryhmää.
Uuden kunnan yhdistetyssä valtuustossa on 102 jäsentä, jolloin kaikki valtuutetut jatkavat
tehtävässään 31.5.2021 saakka ja muodostavat uudet valtuustoryhmät yhteisen
valtuustokauden alussa. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja kolme (3) varapuheenjohtajaa
toimikaudekseen.
Uuden kunnan yhdistetty valtuusto valitsee jäljellä olevalle toimikaudelle kaikki uuden
kunnan toimielimet seuraavasti:
Tässä sovitaan keskeiset toimielimet. Samoja periaatteita sovelletaan myös uusien
toimielinten valintojen osalta, ellei muista säännöistä toisin johdu. Uusi kunta nimeää
kunnan toimielinten jäsenet poliittisin perustein. Mustasaaren jäsenten nimeämisessä
huomioidaan kaikkien valtuustoryhmien mahdollisuudet osallistua uuden kunnan
poliittiseen päätöksentekoon siten, että joka neljäs Mustasaaren edustajista edustaa aina
muita ryhmiä kuin RKP.
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksessa on kuusitoista (16) jäsentä, Vaasalla nykyisen poliittisen jaon mukaan
yksitoista (11) jäsentä ja Mustasaarella viisi (5) jäsentä.
Valtuusto valitsee toimikaudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kolme (3)
varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan valtuutettujen
keskuudesta.
Kaupunginhallituksella on kolme jaostoa: kehittämis- ja suunnittelujaosto, yleisjaosto ja
konsernijaosto. Jaostoissa on yhdeksän (9) jäsentä, joista seitsemän (7) on Vaasalla nykyisen
poliittisen jaon mukaan ja Mustasaarella kaksi (2). Jaostojen jäsenet sekä heidän
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henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä tai henkilökohtaisista
varajäsenistä, vähintään neljä (4) jaoston jäsentä on kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä.
Kaupunginhallitus valitsee jaostojen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunkin jaoston
puheenjohtajaksi nimetään yksi (1) kaupunginhallituksen varapuheenjohtajista.
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä, joista Vaasalla on nykyisen poliittisen
jaon mukaan yhdeksän (9) jäsentä ja Mustasaarella neljä (4) jäsentä. Valtuusto valitsee
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunta voi asettaa keskuudestaan valmistelevia jaostoja ja päättää niiden tehtävistä.
Tarkastuslautakunnan alaisena toimii tarkastusyksikkö, jonka tehtävänä on avustaa
lautakuntaa toiminnan ja talouden arviointitehtävissä sekä tarvittaessa, lautakunnan niin
päättäessä, muissa hallinnon ja talouden tarkastukseen liittyvissä tehtävissä.
Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa
arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi
antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida
tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista.
Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunnassa on viisitoista (15) jäsentä, joista Vaasalla on nykyisen poliittisen jaon
mukaan yksitoista (11) jäsentä ja Mustasaarella neljä (4) jäsentä, jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on vähintään kymmenen (10) oltava valtuutettuja tai
varavaltuutettuja.
Sivistyslautakunta huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta sekä toisen
asteen koulutuksen (ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä
lukiokoulutuksen) palveluista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä
mainituissa asioissa.
Sivistyslautakunnalla on suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto
Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa
itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa.
Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston alaisuudessa toimii suomenkielisen
perusopetuksen tulosalue ja ruotsinkielisen jaoston alaisuudessa ruotsinkielisen
perusopetuksen tulosalue. Esiopetuksen osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä
koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat ja hyväksyvät opetussuunnitelmat ja
niihin liittyvät muut suunnitelmat. Kaksikielisten oppilaitosten jaostot käsittelevät omaa
kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.
Suomenkielisessä jaostossa on kolmetoista (13) jäsentä, joista Vaasalla on nykyisen
poliittisen jaon mukaan kymmenen (10) jäsentä ja Mustasaarella kolme (3) jäsentä.
Valtuusto valitsee jaoston suomenkieliset jäsenet ja varajäsenet siten, että puheenjohtajan,
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varapuheenjohtajan sekä seitsemän (7) jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä. Puheenjohtajan tulee
olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Ruotsinkielisessä jaostossa on kolmetoista (13) jäsentä, joista Vaasalla on nykyisen
poliittisen jaon mukaan seitsemän (7) jäsentä ja Mustasaarella kuusi (6) jäsentä. Valtuusto
valitsee jaoston ruotsinkieliset jäsenet ja varajäsenet siten, että puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan sekä seitsemän (7) jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen.
Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä. Puheenjohtajan tulee
olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Sivistyslautakunnalla on asiakasta koskevia yksilöpäätöksiä varten yksilöjaosto, johon
lautakunta valitsee toimikaudekseen varsinaisista tai varajäsenistään viisi (5) jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunta valitsee yksilöjaoston jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Peruskoululla ja lukioilla voi olla kodin ja koulun yhteistyötä edistävä johtokunta, mikäli
sivistyslautakunnan suomenkielinen tai ruotsinkielinen jaosto näin päättää.
Sivistyslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot valitsevat johtokunnat ja jaoston
edustajan niihin. Johtokunnassa on viisi (5) jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista yksi
(1) on opettajakuntaan ja yksi (1) muuhun henkilökuntaan kuuluva.
Koulun oppilaskunnan kahdella edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan
kokouksessa. 18 vuotta täyttäneellä oppilasedustajalla on äänioikeus johtokunnan
kokouksessa. Kullakin oppilasedustajalla on henkilökohtainen varaedustaja. Koulujen
johtokuntien tehtävistä sivistyslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.
Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunnassa on viisitoista (15) jäsentä, joista Vaasalla on nykyisen poliittisen
jaon mukaan yksitoista (11) jäsentä ja Mustasaarella neljä (4) jäsentä, jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on vähintään kymmenen (10) oltava valtuutettuja tai
varavaltuutettuja.
Hyvinvointilautakunta huolehtii kaupungin liikuntapalveluista sekä museoista, kulttuuritoiminnasta, kirjastoista, teatterista ja orkesterista ja vapaan sivistystyön, taiteen
perusopetuksen sekä nuorisopalveluiden palveluista ja toimii lainsäädännön mukaisena
viranomaisena edellä mainituissa asioissa.
Kulttuurijaosto
Kulttuurijaostossa on kolmetoista (13) jäsentä, joista Vaasalla on nykyisen poliittisen jaon
mukaan yhdeksän (9) jäsentä ja Mustasaarella neljä (4) jäsentä. Valtuusto valitsee jaoston
jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hyvinvointilautakunnan
jäsenten joukosta siten, että puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä seitsemän (7)
jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen. Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla
muita vaalikelpoisia henkilöitä. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
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Liikuntajaosto
Liikuntajaostossa on kolmetoista (13) jäsentä, joista Vaasalla on nykyisen poliittisen jaon
mukaan yhdeksän (9) jäsentä ja Mustasaarella neljä (4) jäsentä. Valtuusto valitsee jaoston
jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hyvinvointilautakunnan
jäsenten joukosta siten, että puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä seitsemän (7)
jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen. Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla
muita vaalikelpoisia henkilöitä. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on viisitoista (15) jäsentä, joista Vaasalla on nykyisen
poliittisen jaon mukaan yksitoista (11) jäsentä ja Mustasaarella neljä (4) jäsentä. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi Laihian ja Vöyrin kunnille varataan
mahdollisuus esittää edustajansa lautakuntaan siten, että yksi (1) jäsen ja hänen
henkilökohtainen varajäsenensä valitaan Laihian esityksestä ja yksi (1) jäsen ja hänen
henkilökohtainen varajäsenensä valitaan Vöyrin esityksestä. Valtuusto valitsee lautakunnan
jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on vähintään kymmenen (10) oltava valtuutettuja tai
varavaltuutettuja.
Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimii
lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa. Sosiaali- ja
terveyslautakunnalla on Laihian ja Vöyrin kunnan niin halutessa sekä Vaasan yhteistoimintaalueiden toimintoja varten aluejaostot. Lautakunta huolehtii Laihian ja Vöyrin
perusterveydenhuollon tehtävistä sekä niistä sosiaalitoimen palveluista, jotka Laihian kunta
ja Vöyrin kunta on erillisellä sopimuksella sille siirtänyt.
Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on asiakasta tai potilasta koskevia yksilöpäätöksiä varten
yksilöjaosto, johon lautakunta valitsee toimikaudekseen varsinaisista tai varajäsenistään viisi
(5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunta valitsee yksilöjaoston
jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Laihian ja Vaasan aluejaosto sekä Vöyrin ja Vaasan aluejaosto, joihin lautakunta valitsee
toimikaudekseen viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Laihian ja
Vaasan aluejaostoon valitaan neljä (4) jäsentä Laihian esityksestä ja yksi (1) jäsen valitaan
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Vöyrin ja Vaasan aluejaostoon
valitaan neljä (4) jäsentä Vöyrin esityksestä ja yksi (1) jäsen valitaan sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Aluejaoston puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajaksi valitaan kunkin kunnan edustajat, joiden on oltava Laihian tai Vöyrin
edustajia sosiaali- ja terveyslautakunnassa.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan aluejaosto toimii Laihian ympäristöterveydenhuollon asioissa
myös rakennus- ja valvontalautakunnan jaostona.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta
Yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa on viisitoista (15) jäsentä, joista Vaasalla on
nykyisen poliittisen jaon mukaan yksitoista (11) jäsentä ja Mustasaarella neljä (4) jäsentä,
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jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on vähintään kymmenen (10) oltava valtuutettuja tai
varavaltuutettuja.
Yhdyskuntarakentamisen lautakunta huolehtii kaupungin maaomaisuudesta ja sen
kehittämisestä, asuntotoimen tehtävistä, paikkatietopalveluista, kiinteistönmuodostuksesta,
kunnallisteknisistä palveluista, kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämisestä ja toimii
lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa sekä huolehtii
kaupungin teknisistä palveluista. Yhdyskuntarakentamisen lautakunta toimii lisäksi
tielautakuntana ja joukkoliikenneviranomaisena.
Rakennus- ja valvontalautakunta
Rakennus-ja valvontalautakunnassa kolmetoista (13) jäsentä, joista Vaasalla on nykyisen
poliittisen jaon mukaan yhdeksän (9) jäsentä ja Mustasaarella neljä (4) jäsentä, jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on vähintään
seitsemän (7) oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Rakennus-ja valvontalautakunta huolehtii kaupungin rakennusvalvonnan,
ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluista ja toimii lainsäädännön
mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa sekä tukee ja edistää toiminnallaan
hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista ja säilymistä.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen aluejaosto toimii Laihian ympäristöterveydenhuollon
asioissa myös rakennus-ja valvontalautakunnan jaostona. Alueellinen jaosto käyttää Laihian
kunnan alueella lautakunnan päätösvaltaa.
Rakennus-ja valvontalautakunnalla on kaavoittamattomien alueiden rakennuslupien
ratkaisua varten erillinen lupajaosto, johon lautakunta valitsee toimikaudekseen
varsinaisista tai varajäsenistään viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Lautakunta valitsee lupajaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lupajaosto päättää rakennusluvan edellytyksistä suunnittelutarvealueella, maankäyttö- ja
rakennuslain 137 §:n mukaisten rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolosta sekä
171 §:n nojalla annettavista poikkeamista. Lisäksi lupajaosto päättää tien- ja paikannimistä
asemakaava-alueen ulkopuolella sekä maankäyttö- ja rakennuslain 55 § 4 momentissa
tarkoitetusta kadun ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta. Lupajaosto huolehtii
kaava-alueiden ulkopuolisen rakentamisen ja kaavoittamattomille ranta-alueille
rakentamisen laajuudesta ja sitä koskevasta päätöksenteosta.
Seudullinen valvontajaosto ja ympäristöjaosto käyttävät kyseisten kuntien alueella
lautakunnan päätösvaltaa. Jaostojen toiminta-alue on nykyisen Länsirannikon
valvontayksikön mukainen, huomioiden nykyiset sopijakunnat ja Mustasaaren toiminta-alue.
Uuden kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan alaisuudessa on seudullinen
valvontajaosto yhdessä Kaskisten, Korsnäsin, Kristiinankaupungin, Maalahden, Närpiön ja
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Vöyrin kuntien kanssa. Seudullisessa valvontajaostossa on seitsemän (7) jäsentä. Kukin kunta
valitsee jaostoon yhden (1) jäsenen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Uuden
kunnan valtuusto valitsee lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan niin, että
uuden kunnan edustaja on lautakunnan jäsen, valtuutettu ja jaoston puheenjohtaja.
Varapuheenjohtajuus kiertää kuntien ruotsinkielisten nimien mukaisessa
aakkosjärjestyksessä muiden yhteistoimintakuntien edustajien kesken toimikausittain.
Lisäksi uuden kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan alaisuudessa on Kaskisten,
Korsnäsin, Kristiinankaupungin ja Närpiön kuntien kanssa ympäristöasioiden käsittelyä
varten yhteinen ympäristöjaosto. Seudullisessa ympäristöjaostossa on viisi (5) jäsentä. Kukin
kunta valitsee jaostoon yhden (1) jäsenen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Uuden kunnan valtuusto valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan niin, että
uuden kunnan edustaja on lautakunnan jäsen, valtuutettu ja jaoston puheenjohtaja.
Varapuheenjohtajuus kiertää kuntien ruotsinkielisten nimien mukaisessa
aakkosjärjestyksessä muiden yhteistoimintakuntien edustajien kesken toimikausittain.
Teknisten liikelaitosten johtokunta
Vaasan Talotoimen ja Vaasan Veden yhteisessä Teknisten liikelaitosten johtokunnassa
kolmetoista (13) jäsentä, joista Vaasalla on nykyisen poliittisen jaon mukaan yhdeksän (9)
jäsentä ja Mustasaarella neljä (4) jäsentä, jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on vähintään seitsemän (7) oltava valtuutettuja tai
varavaltuutettuja.
Liikelaitosten johtokunnat ohjaavat ja valvovat liikelaitosten toimintaa sekä vastaavat
liikelaitosten hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kuntalain 67
§:ssä liikelaitoksen johtokunnalle säädettyjen tehtävien lisäksi liikelaitosten johtokunnan
yleisiin tehtäviin ja toimivaltaan sovelletaan samoja määräyksiä kuin lautakuntiin.
Vaasan talotoimen osalta johtokunta päättää vuokrausperiaatteista, sisäisten vuokrien
osalta kaupunginhallituksen määrittelemien suuntaviivojen pohjalta, sekä päättää kaupungin
tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta, sekä laatii kaupungin toimitilahankkeiden
hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja
toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien
toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.
Vaasan Veden osalta johtokunta päättää vesi- ja jätevesimaksuista, liittymis- ja
toimitusehdoista sekä Vaasan Vesi-liikelaitoksen muista maksuista. Johtokunta ottaa
vastatakseen Mustasaaren alueella vesihuoltolain nojalla kuuluvat tehtävät, sekä alueen
talonrakennuksen ja julkisen omaisuuden sekä vesihuoltolaitoksen investointien
suunnittelun ja toteuttamisen.
Aluelautakunnat
Vähänkyrön aluelautakunta
Vähänkyrön aluelautakunta toimii entisen Vähänkyrön kunnan alueella. Aluelautakunnassa
on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto
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valitsee lautakunnan puheenjohtajan, hänen on oltava valtuutettu tai varavaltuutettu.
Aluelautakunnan jäsenet valitaan Vähänkyrön alueen asukkaista alueen poliittisten
voimasuhteiden mukaisesti.
Raippaluoto-Björköbyn aluelautakunta
Raippaluoto-Björköbyn aluelautakunta toimii entisen Mustasaaren kunnan määrittämällä
osa-alueella. Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan, hänen on
oltava valtuutettu tai varavaltuutettu. Aluelautakunnan jäsenet valitaan RaippaluotoBjörköbyn alueen asukkaista alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.
Koivulahden aluelautakunta
Koivulahden aluelautakunta toimii entisen Mustasaaren kunnan määrittämällä osa-alueella.
Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen
varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan, hänen on oltava valtuutettu tai
varavaltuutettu. Aluelautakunnan jäsenet valitaan Koivulahden alueen asukkaista alueen
poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.
Pohjois-Mustasaaren aluelautakunta
Pohjois-Mustasaaren aluelautakunta toimii entisen Mustasaaren kunnan määrittämällä osaalueella. Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen
varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan, hänen on oltava valtuutettu tai
varavaltuutettu. Aluelautakunnan jäsenet valitaan Pohjois-Mustasaaren alueen asukkaista
alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.
Sulvan aluelautakunta
Sulvan aluelautakunta toimii entisen Mustasaaren kunnan määrittämällä osa-alueella.
Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen
varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan, hänen on oltava valtuutettu tai
varavaltuutettu. Aluelautakunnan jäsenet valitaan Sulvan alueen asukkaista alueen
poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.
Etelä- ja itä Mustasaaren aluelautakunta
Etelä- ja itä Mustasaaren aluelautakunta toimii entisen Mustasaaren kunnan määrittämällä
osa-alueella. Aluelautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä
henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan, hänen on
oltava valtuutettu tai varavaltuutettu. Aluelautakunnan jäsenet valitaan Etelä- ja itä
Mustasaaren alueen asukkaista alueen poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.
Uuden kunnan kaupunginosissa on lisäksi aluetoimikuntia: Sundomin aluetoimikunta,
Variskan aluetoimikunta, Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunta ja Sepänkylän
aluetoimikunta. Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää kaupungin osa-alueiden asukkaiden
vaikuttamismahdollisuuksia. Kaupunginhallitus päättää alueellisten toimielinten
kokoonpanosta, asettamisesta ja tehtävistä toimintasäännöllä. Aluetoimikuntien resursseista
päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä.
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Uudessa kunnassa on kuntalain edellyttämät nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja
vammaisneuvosto, sekä vapaaehtoisia neuvostoja, kuten maahanmuuttoneuvosto ja
elinkeinoneuvosto. Kaupunginhallitus voi asettaa neuvostoja tarpeen mukaan.
Kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja
tehtävistä toimintasäännöillä.
Valtuustokauden 2021 – 2025 luottamushenkilöorganisaatio
Vuoden 2021 kunnallisvaalien jälkeen valtuusto muodostuu yhdistyneen kunnan asukkaiden
vaalissa ilmaiseman tahdon mukaiseksi. Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 67
valtuutettua.
Muu toimielinorganisaatio on seuraava:
 Kaupunginhallitus (15 jäsentä)
 Kaupunginhallituksen alaiset jaostot (9 jäsentä)
 Lautakunnat (13-15 jäsentä, sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17 jäsentä)
 Isot jaostot (13 jäsentä)
 Pienet jaostot (5 jäsentä)
 Aluelautakunnat (7 jäsentä).
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Luottamushenkilöorganisaatio 2020-2021/2021-2025

Valtuusto 102/67

Tarkastuslautakunta 13

Kaupunginhallitus
16/15

Keskusvaalilautakunta 5
Aluelautakunnat 7
Nuorisovaltuusto
Elinkeinoneuvosto
Vammaisneuvosto
Vanhusneuvosto

Kehittämis- ja suunnittelujaosto 9
Konsernijaosto 9
Yleisjaosto 9

Sivistyslautakunta
15
Suomenkielinen
jaosto13

Ruotsinkielinen
jaosto 13

Hyvinvointilautakun
ta 15

Yhdyskuntarakenta
misen lautakunta 15

Kulttuurijaosto 13

Rakennus- ja
valvontalautakunta
13

Liikuntajaosto 13

Lupajaosto 5
Yksilöjaosto 5

Valvontajaosto 7

Maahanmuuttoneuvosto

Ympäristöjaosto 5

Aluetoimikunnat

Maaseutultk
Yht. jätehuoltoltk

Sosiaali- ja
terveyslautakunta
15+2
Yksilöjaosto 5

Laihian ja Vaasan
aluejaosto 5
Vöyrin Vaasan
aluejaosto 5
Teknisten liikelaitosten
johtokunta 13

