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1 § Kokouksen avaus As. nro 1

Jäsenkuntien kunnallisvaltuustojen hyväksymän kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n
mukaan maakuntahallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Kokouksen avaaja johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on
valittu.

Liite:
Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän perussopimus.

Esitys:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen avaa kokouksen.

2 § Sihteerin valinta As. nro 2

Perussopimuksen 8 §:n mukaan edustajainkokous valitsee itselleen sihteerin.

Pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö, ellei edustajainkokous  toisin päätä.

Esitys:
Edustajainkokous valitsee itselleen sihteerin.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus As. nro 3

Perussopimuksen 7 §:n mukaan edustajainkokous pidetään  kunnallisvaalien jälkeisen
vuoden huhtikuun loppuun mennessä.  Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen
ajasta ja  paikasta. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.4.2017, että
edustajainkokous järjestetään 28.8.2017 klo 10 Kotkan kaupungintalolla.

Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti  jäsenkunnille vähintään
kuukautta ennen kokousta. Ennakkoilmoitus  edustajainkokouksesta on lähetetty
sähköpostilla jäsenkuntien  kirjaamoihin 27.4.2017.

Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa  kokousedustajien nimet
maakuntahallitukselle viimeistään 14  (neljätoista) päivää ennen edustajainkokousta.
Kaikki jäsenkunnat ovat  toimittaneet valittujen nimet jo aiemmin.

Edustajainkokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä  kokousedustajille
viimeistään seitsemän päivää ennen edustajainkokousta.  Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen  aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  Kokouskutsu esityslistoineen on
postitettu 12.7.2017  kokousedustajille, maakuntahallituksen jäsenille ja  jäsenkunnille.
Kuntalain 108 §:n edellyttämällä tavalla kokouskutsu asialistoineen on julkaistu
12.7.2017 yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.kymenlaakso.fi.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan edustajainkokouksen kokousmenettelyyn  sovelletaan
hallintosäännön II osassa olevia valtuustoa koskevia määräyksiä soveltuvin osin.
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Perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkunnat valitsevat edustajat
edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden viimeisen käytettävissä  olevan
asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi
edustaja jokaista alkavaa 5700 (viisituhattaseitsemänsataa) asukasta  kohti. Kullekin
edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla  on yksi ääni. Edustajan ja
varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Pöytäkirjan liitteenä on luettelo jäsenkuntien kunnallisvaltuustojen valitsemista
edustajista ja varaedustajista. 

Kuntien edustajainkokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 edustajista on
saapuvilla.

Hallintosäännön 70 §:ää soveltaen läsnä olevat  edustajat ja varaedustajat todetaan
nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Todettuaan läsnä olevat edustajat, puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet edustajat ja
läsnäolevat varaedustajat sekä onko kokous laillisesti koolle kututtu ja päätösvaltainen.

Liite:
Pöytäkirjan liitteenä luettelo jäsenkuntien valitsemista edustajista ja varaedustajista.

Esitys:
Suoritetaan nimenhuuto jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.

Puheenjohtaja toteaa, onko edustajainkokous laillisesti koollekutsuttu ja
päätösvaltainen.

4 § Pöytäkirjantarkastus ja nähtävillepano As. nro 4

Perussopimuksen 8 §:n mukaan edustajainkokous valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa.

Hallintosäännön 84 §:n mukaan toimitettaessa  enemmistövaali suljetuin lipuin,
kokouksen pöytäkirjantarkastajat  toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat
muutenkin  vaalitoimituksessa, jollei edustajainkokous toisin päätä.

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan maakuntatalolla torstaina 31.8. ja pöytäkirja
asetetaan yleisesti nähtäville perjantaina 1.9.2017 kuntayhtymän verkkosivuilla
www.kymenlaakso.fi. Pöytäkirja  lähetetään sähköpostilla tiedoksi jäsenkunnille
31.8.2017.

Esitys:
Edustajainkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Pöytäkirja tarkastetaan Kymenlaakson Liitossa maakuntatalolla  torstaina 31.8.2017 klo
13. Pöytäkirja saatetaan tiedoksi jäsenkunnille.  Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville
maakuntatalolla 1.9.2017  alkaen.
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5 § Asioiden käsittelyjärjestys As. nro 5

Hallintosäännön 73 §:ää soveltaen asiat esitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, ellei  edustajainkokous toisin päätä.

Esitys:
Edustajainkokous hyväksyy esityslistalla esitetyn kokouksen työjärjestyksen.

6 § Edustajainkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valinta

As. nro 6

Perussopimuksen 8 §:n mukaan edustajainkokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja
yhden varapuheenjohtajan.

Esitys:
Edustajainkokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7 § Maakuntavaltuuston jäsenten valinta edustajainkokouksessa As. nro 7

Jäsenkuntien kunnallisvaltuustojen hyväksymän Kymenlaakson Liitto -  kuntayhtymän
perussopimuksen 14 §:n mukaan maakuntavaltuustoon valitaan  jäsenet kunnan
edellisen vuoden viimeisen käytettävissä olevan  asukasluvun mukaan siten, että
kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja  jokaista alkavaa 5 700
(viisituhattaseitsemänsataa) asukasta kohti.

Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen  varajäsen. Maakuntavaltuuston
jäsenet ja varajäsenet valitaan  jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien  varsinaisia
valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina oleven ryhmien  ääniosuuksien tulee
valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa  edustettuina olevien ryhmien
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta  maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen  mukaisesti.

Kunnallisvaalien tuloksen mukainen maakuntavaltuuston paikkajako on seuraava:

SDP 10

Kokoomus 8

Keskusta 5

Perussuomalaiset 4

Vihreät 3

Vasemmistoliitto 2

Kristillisdemokraatit 2

Yhteensä    34

Tasa-arvolain säännöksiä sovelletaan kuntayhtymän toimielimiin.  Kunnallisissa
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toimielimissä, jäsenkuntien valtuustoja lukuunottamatta,  tulee olla sekä miehiä että
naisia vähintään 40 %, mikä on  vähimmäisvaatimus. Siitä ei voida poiketa
pyöristämällä  alaspäin. Maakuntavaltuuston 34 jäsenestä sekä miehiä että naisia tulee
olla vähintään 14. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten ja  varajäsenten osalta.

Liite:
Esityslistan liitteenä Kymenlaakson Liiton jäsenkuntien  valtuustoissa edustettuina
olevien ryhmien äänimäärät  kunnallisvaaleissa 2017 ja niistä lasketut vertausluvut.

Liite:
Pöytäkirjan liitteenä on luettelo jäsenkuntien kunnallisvaltuustojen nimeämistä tai
toimintaohjeen (Pyhtää ja Virolahti) mukaisesti maakuntavaltuustojen jäsenistä ja
varajäsenistä.

Esitys:
Edustajainkokous

- toteaa, että maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntiensa
varsinaisia valtuutettuja

- toteaa, että Kouvolan kaupunginvaltuuston esittämä Vesa Vainion varajäsen ei ole
valtuutettu ja että Kouvolan kaupunvaltuusto käsittelee asian uudelleen 18.9.2017

- toteaa, että kunnallisvaalituloksen mukainen suhteellisuusperiaate  merkitsee
maakuntavaltuuston paikkojen jakaantumista  puolueittain/ryhmittäin yllä olevan
paikkajaon mukaisesti

- toteaa, että maakuntavaltuustossa tulee olla vähintään 14 naista ja 14 miestä

- valitsee pöytäkirjan liitteen mukaisesti maakuntavaltuustoon 34 varsinaista ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2017 - 2021

8 § Kokouksen päättäminen As. nro 8
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