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KYMENLAAKSON LIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 
 
 

I LUKU 
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

 
1 § 
Nimi ja kotipaikka 

 
Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson Liitto - kuntayhtymä.  Nimestä voidaan käyttää 
myös muotoa Kymenlaakson Liitto. Kotipaikka on Kouvolan kaupunki. 
 

2 § 
Jäsenkunnat 

 
Kuntayhtymän toimialueena on Kymenlaakson maakunta ja jäsenkuntina ovat 
1.1.2009 alkaen: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. 
 

3 § 
Toiminta-ajatus, tehtävät ja niiden toteuttaminen 

 
Kuntayhtymä toimii maakunnan kehittämis-, edunvalvonta- ja suunnittelukuntayhty-
mänä, hoitaa yhteistyössä kuntien kanssa maakunnallista koulutustoimintaa sekä 
edistää kulttuuri- ja kotiseututyötä. 
 
Kuntayhtymän tehtävänä on: 
 
1. Huolehtia alueiden kehittämisestä annetun lain ja asetuksen, rakennerahasto-

ohjelmien kansallisesta  hallinnoinnista annetun lain ja asetuksen sekä  muun 
aluekehitystä koskevan lainsäädännön mukaisista  aluekehitysviranomaisen 
tehtävistä ja alueen  yleisistä kehittämisestä.  

 
2. Huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta  maakunnan suunnitteluun 

kuuluvasta maakuntasuunnitelmasta, maakuntakaavan laadinnasta ja kaavan 
pitämisestä ajan tasalla sekä sen kehittämisestä että alueellisesta kehittämis-
ohjelmasta.  

 
3. Toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnallisissa edunvalvonta-, ta-

lous-, kulttuuri- ja koulutusasioissa ja ylläpitää Kymenlaakson kesäyliopistoa  
sekä huolehtii osaltaan toimialueensa kansainvälisistä tehtävistä. 

 
Kuntayhtymä voi sopimuksin ottaa korvausta vastaan suoritettavakseen kuntayhty-
män toimialaan liittyvän toimeksiannon muiltakin kuin jäsenkunnilta. 
 
Tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä: 
1) laatii aluekehitystä koskevia aluekehittämissuunnitelmia ja maakunnan kehit-

tämisohjelmia sekä tekee ohjelmasopimuksia 
2) laatii maakuntaa koskevia maakuntakaavoja 
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3) vastaa muistakin maakunnan kehittämiseksi tarpeellisista selvityksistä ja suun-
nitelmista sekä edistää maakunnallisten suunnitelmien, hankkeiden ja toiminto-
jen toteutumista 

4) harjoittaa tarkoitusperiään tukevaa edunvalvonta-, koulutus-, tutkimus-, palve-
lu-, tiedotus- ja suunnittelutoimintaa yhteistyössä jäsenkuntien, viranomaisten 
ja muiden maakunnallisten yhteisöjen kanssa. 

 
4 § 
Liittyminen kuntayhtymään tai eroaminen siitä 
 

Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan Kymenlaakson maa-
kuntaan, tulee kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. 
 
Milloin jäsenkunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maa-
kuntaan, se lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsenenä päätöksessä mainitusta ajan-
kohdasta  lukien.    

 
 
II LUKU 
KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET 

 
5 § 
Toimielimet ja niiden toimikausi 

 
Kuntayhtymän toimielimiä ovat kuntien edustajainkokous, maakuntavaltuusto, maa-
kuntahallitus ja tarkastuslautakunta.  
 
Maakuntavaltuusto voi asettaa tämän perussopimuksen 3 §:ssä tarkoitettuja tehtä-
väalueita varten johtokuntia. Kussakin johtokunnassa on 5-9 jäsentä ja kullakin hen-
kilökohtainen varajäsen. Jäseniä valittaessa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan 
alueelliseen tasapuolisuuteen.    

 
 
EDUSTAJAINKOKOUS 
 
6 § 
Edustus edustajainkokouksessa 
 

Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden 
viimeisen käytettävissä olevan  asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnal-
la on yksi edustaja jokaista alkavaa 5700 (viisituhattaseitsemänsataa) asukasta  koh-
ti. 
 
Kullekin edustajalle valitaan varaedustaja. 
 
Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. 
 

Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. 
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7 § 
Edustajainkokous 
 

Edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden huhtikuun loppuun 
mennessä. Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta. 
 
Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kuu-
kautta ennen kokousta. 
 
Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet maa-
kuntahallitukselle viimeistään 14 (neljätoista) päivää ennen edustajainkokousta. 
 
Edustajainkokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä kokousedustajille vii-
meistään seitsemän päivää ennen edustajainkokousta. 

 
8 § 
Edustajainkokouksen järjestäytyminen 
 

Maakuntahallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen, minkä jälkeen edustajainko-
kous valitsee itselleen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lisäksi edusta-
jainkokous valitsee itselleen sihteerin sekä kaksi  pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 

 
9 § 
Edustajainkokouksen päätösvaltaisuus 

 
Edustajainkokous on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa edustajista on saapuvil-
la. 

 
10 § 
Edustajainkokouksen päätöksenteko 

 
Päätökset edustajainkokouksessa tehdään noudattaen soveltuvin osin Kymenlaak-
son maakuntavaltuuston työjärjestyksen määräyksiä.  

 
11 § 
Edustajainkokouksen tehtävät 
 

Edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heil-
le henkilökohtaiset varajäsenet. 
 

12 § 
Kuntien edustajainkokouksen kustannukset 
 

Jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokoukseen valitsemansa edustajan palkkiois-
ta ja luottamustehtävien hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Kymenlaakson 
Liitto vastaa kuntien edustajainkokouksen järjestämisestä aiheutuneista muista kus-
tannuksista. 
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YHTYMÄVALTUUSTO 
 

13 § 
Yhtymävaltuuston nimi 
 

Yhtymävaltuustosta käytetään nimitystä Kymenlaakson maakuntavaltuusto, lyhen-
nettynä maakuntavaltuusto. 

 
14 § 
Maakuntavaltuuston jäsenten valinta 
 

Maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden viimeisen käytettä-
vissä olevan  asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja 
jokaista alkavaa 5700 (viisituhattaseitsemänsataa) asukasta kohti. 
 
Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
 
Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimi-
kautta vastaavaksi ajaksi. 
 
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien varsinaisia val-
tuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaes-
sa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleis-
sa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperi-
aatteen mukaisesti. 
 
Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä 
pyytää eroa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edusta-
ma kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljel-
lä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustetta-
va samaa poliittista tai muuta ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. 
 
Mikäli valtuustokauden aikana kuntayhtymälle hyväksytään jäseniksi uusia kuntia, 
ao. kunnat valitsevat jäljellä olevaksi toimikaudeksi omat edustajansa valtuustoon 
noudattaen tämän perussopimuksen määräyksiä. 
 
Mikäli kaksi tai useampi kunta yhdistyy yhdeksi liiton jäsenkunnaksi kesken vaali-
kauden, valitsee yhdistynyt kunta edustajansa valtuustoon noudattaen soveltuvin 
osin tämän perussopimuksen määräyksiä. 
 

15 § 
Jäsenten äänimääriä 
 

Jokaisella maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on poissa tai es-
teellinen, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle. 

 
16 § 
Maakuntavaltuuston kokoukset 

 
Maakuntavaltuusto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kahteen ko-
koukseen vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen.   
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17 § 
Kokouskutsu 
 

Maakuntavaltuuston kokouskutsu määrätään maakuntavaltuuston työjärjestyksessä. 
 

18 § 
Päätösvaltaisuus 
 

Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmasosaa sen jäsenistä on saa-
puvilla. 
 

19 § 
Maakuntavaltuuston tehtävät 
 

Jäsenkunnat käyttävät maakuntavaltuuston kokouksissa ylintä päätösvaltaa liiton 
asioissa. 
 
Maakuntavaltuusto 
 

1. hyväksyy jokaista varainhoitovuotta varten liiton talousarvion ja sen hyväksymisen 
yhteydessä kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. 

 
2. päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus 

ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta, hyväksyessään tilinpäätöksen maakun-
tavaltuusto päättää vastuuvapaudesta  tilivelvollisille, 
 

3. valitsee maakuntahallituksen jäsenet, näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä pu-
heenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan. 

 
4. perustaa tarpeelliseksi katsomiansa toimielimiä, 

 
5. asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja  talou-

den tarkastuksen järjestämistä varten, valitsee tarkastuslautakunnan esityksen pe-
rusteella yhden tai useamman tilintarkastajan; tilintarkastaja voi olla henkilö tai yhtei-
sö, 
 

6. tekee luvussa III valtuuston tehtäviksi osoitetut päätökset,  
 

 7. käsittelee mahdolliset muut maakuntavaltuuston päätettävät asiat. 
 
 

HALLITUS 
 

20 § 
Nimi, koko ja toimikausi 

 
Kuntayhtymällä on hallitus, josta käytetään nimitystä maakuntahallitus. 
 
Maakuntahallitukseen kuuluu 13 jäsentä. 
 
Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on maakuntavaltuuston toimikausi. 



 
 

6 (9)

 
21 § 
Edustavuus 
 

Maakuntahallitusta valittaessa noudatetaan kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatet-
ta ottaen huomioon jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien (puo-
lueiden ja valitsijayhdistysten) kunnallisvaaleissa saamat äänimäärät. 
 

22 § 
Maakuntahallituksen tehtävät 
 

Maakuntahallitus valvoo yhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta so-
pimukset. 
 
Maakuntahallituksen tehtävät määritellään tarkemmin hallintosäännössä sekä maa-
kunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä.  
 

23 § 
Nimenkirjoitusoikeus 
 

Kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään, kenellä on oikeus kirjoittaa kuntayhty-
män toiminimi. 
 
 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 
 

24 § 
Määräykset tarkastuslautakunnasta 
 

Tarkastuslautakuntaa koskevat määräykset sisältyvät perussopimuksen lukuun III 
sekä tarkastussääntöön. 

 
 
III LUKU 
TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 
 
25 § 
Peruspääoma 
 

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan 
muuttaa siirrolla oman pääoman muiden erien välillä. Peruspääoma jakaantuu jä-
senkuntaosuuksiin. 
 
Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto. 
 
Taseen liitteessä peruspääoma ilmoitetaan jäsenkuntien osuuksina. 
 
Uuden jäsenkunnan peruspääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää 
maakuntavaltuusto. Peruspääoman muuttamisesta oman pääoman muiden erien vä-
lillä päättää maakuntavaltuusto. 

 



 
 

7 (9)

26 § 
Jäsenkuntien osuudet ja vastuu 
 

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista  
määräytyvät niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on  29 §:n 
1 momentin nojalla viimeksi päättyneeltä ja kahdelta sitä edeltäneeltä varainhoito-
vuodelta yhteensä määrätty. 
 
Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä jäsenkuntien peruspääomaosuuksista. 
 

27 § 
Talousarvio ja -suunnitelma 
 

Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen 
tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 
 
Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jä-
senkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden lop-
puun mennessä. 
 
Muutokset talousarvioon on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. 
 

28 § 
Suunnitelmapoistot 
 

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy maakuntavaltuusto. 
 
29 § 
Jäsenkuntien maksuosuudet 
 

Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorit-
tamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. 
 
Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät jäsenkunnissa viimeksi toimitetussa kun-
nallisverotuksessa maksettavaa kunnallisveroa vastaavan verotettavan tulon ja kun-
nalle maksettavan yhteisöveron suhteessa. 
 
Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määrää-
missä erissä ja määrääminä aikoina. 
 

30 § 
Investointien pääomarahoitus 
 

Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jä-
senkunnan rahoitusosuutena tai oman pääoman ehtoisena sijoituksena taikka laina-
na jäsenkunnalta tai rahoituslaitokselta. 
 
Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääoman ehtoisen sijoituksen tai jäsenkunta-
lainan ehdoista päättää yhtymävaltuusto hankekohtaisesti. 
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Perustamishankkeiden arvioidut kustannukset jaetaan valtionosuuden määrää-
miseksi jäsenkuntien osuuksiksi viimeisen tilinpäätöksen peruspääoman jaon suh-
teessa. 
 
Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan ly-
hennykseen merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi. 
 
Jäsenkuntaosuuden lisäyksen merkitsemisestä sijoituspääomarahastoon päättää 
maakuntavaltuusto. 
 
Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jäsenkuntien 
vastuulla. 

 
31 § 
Rahastojen perustaminen 
 

Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää maakuntavaltuusto. 
 

32 § 
Viivästyskorko 
 

Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisen viiväs-
tyskoron.  

 
33 § 
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen 
 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään 
tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tar-
vittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. 
 

34 § 
Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema 
 

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan maakuntavaltuuston pää-
töksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunas-
ta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus pe-
ruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä 3 vuoden aikana eron voi-
maantulosta lukien. 
 

35 § 
Hallinnon ja talouden tarkastaminen 
 

Hallinnon ja talouden tarkastamisesta noudatetaan mitä siitä on säädetty kuntalaissa 
(365/95) ja määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastuslautakuntaan vali-
taan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä jokaiselle jäsenelle henki-
lökohtainen varajäsen. 
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36 § 
Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys 
 

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän pur-
kautuessa maakuntahallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsen-
kunnat sovi muusta järjestelystä. 
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorit-
tamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden maksuosuuk-
sien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 29 §:n 1 momentin nojalla viimeksi 
päättyneeltä ja kahdelta sitä edeltäneeltä varainhoitovuodelta yhteensä määrätty. 
Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten  täyttämiseen tarvitta-
va määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat  ovat velvolliset  suorittamaan erotuksen 
edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 
 

 
IV  LUKU 
MUUT MÄÄRÄYKSET 

 
37 § 
Uuden jäsenkunnan ottaminen 
 

Milloin kunta liitetään valtioneuvoston päätöksellä kuntayhtymän maakuntakaava-
alueeseen saa kunta jäsenyyden ilman eri hakemusta päätöksessä mainitusta ajan-
kohdasta lukien. Muussa tapauksessa esitys jäsenyydestä tehdään kuntayhtymälle 
ja jäseneksi hyväksyminen tapahtuu perussopimuksen hyväksymismenettelyn mu-
kaisesti. 
 

38 § 
Kuntayhtymästä eroaminen 
 

Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava siitä kuntayhtymäl-
le. Jäsenyys päättyy ilmoitusta seuraavan kalenterivuoden lopussa. 
 

39 § 
Voimaantulo ja soveltaminen 
 

Tämä perussopimus tulee voimaan 1.2.2009 alkaen korvaten 1.1.2001 voimaan 
tulleen ja 1.6.2003 tarkistetun perussopimuksen. 
1.8.2010 alkaen lisättiin pykälät 37 a ja 37 b.  
Perussopimuksesta poistettiin pykälät 37a ja 37b. Muutos tulee voimaan 
1.3.2016 alkaen. 
 

Jäsenkuntien allekirjoitukset: 
   
 
Haminan kaupunki   Iitin kunta 

        
       Kotkan kaupunki    Kouvolan kaupunki 

 
Miehikkälän kunta   Pyhtään kunta 
 
Virolahden kunta 



 

Kymenlaakson Liitto           
 
E D U S T A J A I N K O K O U K S E N  J Ä S E N E T  28.8.2017 
 
Varsinainen jäsen: 
 

Varajäsen: 

HAMINA 
 

 

Andrejev Katja  VIHR 
 

Vaahtovuo Eerika  VIHR 

Harjumaaskola Jarkko  SDP 
 

Porkka Markku  SDP 

Hytönen Riitta  SDP  Erkkilä Titta  SDP 
 

Inkeroinen Elina  KOK 
 

Suikkanen Jaana  KOK 
 

IITTI 
 

 

Aalto Janne  KESK 
 

Pasila Olli      KESK 
 

Lehtinen Eemeli  SDP 
 

Drockila Leif  SDP 
 

KOTKA 
 

 

Arola Mika  KOK 
 

Hirvonen Pasi  KOK 
 

Brask Nina  SDP 
 

Harkko Mia  SDP 

Bruce Marianne  VIHR 
 

Länsimies Maria  VIHR 
 

Eerola Juho  PS 
 

Paananen Jani  PS 
 

Heikkilä Anne  SDP 
 

Montonen Tiina  SDP 
 

Lopperi Jukka  SDP 
 

Posti Pekka  SDP 
 

Sibakoff Samuli  PS 
 

van Wonterghem Freddy  PS 

Tiilikainen Anu  KOK  Godenhjelm Mette  KOK 
 

Tiusanen Kari  KD 
 

Almgren Mikko  KD 
 

Välipakka Pentti  VAS 
 

Tujula Pirjo                            VAS 
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KOUVOLA 
 

 

Eskelinen Antti  PS 
 

Rautiainen Aimo  PS 
 

Hovi Henna  SDP 
 

Kossila Päivi  SDP 
 

Huhtala Juha   VIHR 
 

Tikka Anna  VIHR 
 

Karvonen Tapio  KOK   
 

Heikari Jani  KOK 
 

Kuisma Risto  SDP 
 

Eloranta Maria  SDP 
 

Laine Raimo  SDP 
 

Sydänmaanlakka Verna  SDP 
 

Leppänen Jouko  KOK 
 

Lindholm Matti  KOK 
 

Liukkonen Jorma  VAS 
 

Byman Mika  VAS 
 

Pakkanen Markku  KESK 
 

Wall Janne  KESK 
 

Raunio Milla  KOK   
 

Witting Miia  KOK 
 

Ripattila Juha  PS   
 

Käki Jari  PS 
   

Ristolainen Niina  SDP 
   

Kasurinen Outi  SDP 

Rouvari Sinikka  KOK  Koskela Birgit  KOK 
 

Vainio Vesa  KD 
 

(Koskinen Erkka  VIHR) 
EI VALTUTETTU  
 

Varjola Liisa  KESK 
 

Seppälä Kirsi  KESK 
 

MIEHIKKÄLÄ 
 

 

Heinonen Jari  KESK 
 

Husu Sirpa  KESK 
   

PYHTÄÄ 
 

 

Metsola Jyrki  KOK 
 

Halme Seija  KESK 

VIROLAHTI 
 

 
 

Kuokka Vappu  KESK  
 
 

Kuntsi Juhani  KOK 
 

Yhteensä 34 jäsentä ( 21 miestä ja 13 naista) 
 

 



Kymenlaakson kuntavaalitulos 9.4.2017 Tarkastuslaskenta 20.4.2017

Paikkaluku SDP KOK KESK PS VIHREÄT VAS KD

Kouvolan 

sitoutumat‐

tomat

Suur‐

Kouvolan 

sitoutumat‐

toma RKP

1 21673,00 18140,00 11782,00 8612,00 8212,00 5222,00 4219,00 1805,00 1351,00 542,00

2 10836,50 9070,00 5891,00 4306,00 4106,00 2611,00 2109,50 902,50 675,50 271,00

3 7224,33 6046,67 3927,33 2870,67 2737,33 1740,67 1406,33 601,67 450,33 180,67

4 5418,25 4535,00 2945,50 2153,00 2053,00 1305,50 1054,75 451,25 337,75 135,50

5 4334,60 3628,00 2356,40 1722,40 1642,40 1044,40 843,80 361,00 270,20 108,40

6 3612,17 3023,33 1963,67 1435,33 1368,67 870,33 703,17 300,83 225,17 90,33

7 3096,14 2591,43 1683,14 1230,29 1173,14 746,00 602,71 257,86 193,00 77,43

8 2709,13 2267,50 1472,75 1076,50 1026,50 652,75 527,38 225,63 168,88 67,75

9 2408,11 2015,56 1309,11 956,89 912,44 580,22 468,78 200,56 150,11 60,22

10 2167,30 1814,00 1178,20 861,20 821,20 522,20 421,90 180,50 135,10 54,20

11 1970,27 1649,09 1071,09 782,91 746,55 474,73 383,55 164,09 122,82 49,27

Kuntavaalin tulos tuo maakuntavaltuustoon (35 asemesta 34 jäsentä) seuraavat muutokset

SDP 10 (+2)

KOK 8 (‐1)

KESK 5

PS 4 (‐2)

VIHREÄT 3 (+2)

VAS 2 (‐1)

KD 2

valtuustopaikkoja vain 34

34

Kuntavaalin tulos tuo maakuntahallitukseen (13 jäsentä) seuraavat muutokset

SDP 4 (+1)

KOK 4

KESK 2

PS 1 (‐1)

VIHREÄT 1 (+1)

VAS 1

KD 0 (‐1)

Kuntavaalin tulos tuo tarkastuslautakuntaan (3 jäsentä) seuraavat muutokset

SDP 1

KOK 1

KESK 1 (+1)

PS (‐1)

Huomioitavaa:

1. Aluekehityslain (10.4.2015/7) 17 a §:n mukaan maakunnan liiton ylimmän päättävän toimielimen jäsenten tulee olla valtuutettuja.

Mainitussa toimielimessä edustettuna olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina 

olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa 714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Jokaisella jäsenkunnalla tulee olla vähintään yksi edustaja kyseisessä toimielimessä.

Maakunnan liiton muiden toimielinten kokoonpanosta säädetään kuntalain 58 §:n 3 momentissa. 

2. Tasa‐arvolain säännökset koskevat maakunnan toimielimiä (40/60 sääntö). Tasa‐arvo lasketaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta.

3. Varsinaisen ja varavaltuutetun tulee olla samasta kunnasta.

sanna.syrjalainen
Konekirjoitusteksti

sanna.syrjalainen
Konekirjoitusteksti
§7



 

Kymenlaakson Liitto           
 
M A A K U N T A V A L T U U S T O    VV 2017 – 2021 
 
Varsinainen jäsen: 
 

Varajäsen: 

HAMINA 
 

 

Andrejev Katja  VIHR 
 

Vaahtovuo Eerika  VIHR 

Harjumaaskola Jarkko  SDP 
 

Porkka Markku  SDP 

Hytönen Riitta  SDP  Erkkilä Titta  SDP 
 

Inkeroinen Elina  KOK 
 

Suikkanen Jaana  KOK 
 

IITTI 
 

 

Aalto Janne  KESK 
 

Pasila Olli      KESK 
 

Lehtinen Eemeli  SDP 
 

Drockila Leif  SDP 
 

KOTKA 
 

 

Arola Mika  KOK 
 

Hirvonen Pasi  KOK 
 

Brask Nina  SDP 
 

Harkko Mia  SDP 

Bruce Marianne  VIHR 
 

Länsimies Maria  VIHR 
 

Eerola Juho  PS 
 

Paananen Jani  PS 
 

Heikkilä Anne  SDP 
 

Montonen Tiina  SDP 
 

Lopperi Jukka  SDP 
 

Posti Pekka  SDP 
 

Sibakoff Samuli  PS 
 

van Wonterghem Freddy  PS 

Tiilikainen Anu  KOK  Godenhjelm Mette  KOK 
 

Tiusanen Kari  KD 
 

Almgren Mikko  KD 
 

Välipakka Pentti  VAS 
 

Tujula Pirjo                            VAS 
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KOUVOLA 
 

 

Eskelinen Antti  PS 
 

Rautiainen Aimo  PS 
 

Hovi Henna  SDP 
 

Kossila Päivi  SDP 
 

Huhtala Juha   VIHR 
 

Tikka Anna  VIHR 
 

Karvonen Tapio  KOK   
 

Heikari Jani  KOK 
 

Kuisma Risto  SDP 
 

Eloranta Maria  SDP 
 

Laine Raimo  SDP 
 

Sydänmaanlakka Verna  SDP 
 

Leppänen Jouko  KOK 
 

Lindholm Matti  KOK 
 

Liukkonen Jorma  VAS 
 

Byman Mika  VAS 
 

Pakkanen Markku  KESK 
 

Wall Janne  KESK 
 

Raunio Milla  KOK   
 

Witting Miia  KOK 
 

Ripattila Juha  PS   
 

Käki Jari  PS 
   

Ristolainen Niina  SDP 
   

Kasurinen Outi  SDP 

Rouvari Sinikka  KOK  Koskela Birgit  KOK 
 

Vainio Vesa  KD 
 

 

 

Varjola Liisa  KESK 
 

Seppälä Kirsi  KESK 
 

MIEHIKKÄLÄ 
 

 

Heinonen Jari  KESK 
 

Husu Sirpa  KESK 
   

PYHTÄÄ 
 

 

Liimatainen Mervi  KOK 
 

Tamminen Lea  KOK 

VIROLAHTI 
 

 
 

Ukkola‐Paronen Sisko  KESK  
 
 

Varjakoski Heli  KESK 
 

Yhteensä 34 jäsentä ( 20 miestä ja 14 naista) 
 

 




