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Kuntien edustajainkokous

Uudenmaan liiton uusi perussopimus on astunut voimaan 4.3.2013.
Perussopimuksen mukaan kuntien edustajainkokous valitsee
maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. Kuntien edustajainkokous
pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä.
Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta.
Maakuntahallitus päätti 4.3.2013 § 48, että kuntien edustaiainkokous
pidetään 23.4.2013 klo 10 mikäli uusi perussopimus astuu voimaan
4.3.2013. Kokouspaikka on Uudenmaan liitto, Maakuntasali, Esterinportti
2 B, Helsinki. Kokouskutsu on liitteenä.
Pyydämme jäsenkuntien nimeämään edustajansa kuntien
edustajainkokoukseen. Perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta
valitsee edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen. Kunnan äänimäärä määräytyy kunnan edellisen vuoden alun
asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta
kohden on yksi ääni.
Kunnasta valittavien maakuntavaltuuston jäsenten lukumäärä käy ilmi
liitteenä olevasta perussopimuksesta. Nyt valittavan maakuntavaltuuston
kokonaisjäsenmäärä on 77.
Uudenmaan liiton toimielinvalinnoissa huomioon otettavien seikkojen ja
menettelytapojen osalta viitataan Suomen kuntaliiton kuntayhtymän
toimielinten valintoja koskevaan yleiskirjeeseen nro
20/80/2012/24.20.2012.
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Nimeämispyyntö

Kuntalain 86a §:n mukaan maakunnan liiton ylimmän päättävän
toimielimen jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, ja toimielimessä
edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Uudenmaan maakuntahallitus on 11.2.2013 § 27 valinnut vaalien
valmistelutoimikunnan valmistelemaan maakuntavaltuuston ja —hallituksen
valintaa liiton perussopimuksen pohjalta. Se avustaa kuntien
edustajainkokousta mm. suhteellisuusperiaatteen ja tasa-arvolain
vaatimusten yhteensovittamisessa. Jäseniksi nimetyt ovat puolueiden
piirijärjestöjen toiminnanjohtajia tai vastaavia tehtäviä hoitavia.
Lisätietoja antaa maakuntahallituksen nimeämän vaalien
valmistelutoimikunnan sihteeri Tatu Rauhamäki, puh. 050 5212907,
tatu.rauhamakiauudenmaanliitto.fi
Ilmoitukset kunnan edustajan valinnasta pyydämme ilmoittamaan
pöytäkirjan otteella Uudenmaan liittoon 10.4.2013 mennessä. Edustajan
yhteystiedot pyydämme toimittamaan samassa yhteydessä tai
sähköpostilla: toimisto@uudenmaanliitto.fi. Tämän jälkeen liitto lähettää
kuntien valitsemille edustajille kokouskutsun ja esityslistan
edustajainkokoukseen.
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Hallinto- ja talousjohtaja

Kokouskutsu jäsenkunnille
Uudenmaan liiton perussopimus
Ote pöytäkirjasta, maakuntahallitus 11.2.2013 § 27
Askolan kunta
Espoon kaupunki
Hangon kaupunki
Helsingin kaupunki
Hyvinkään kaupunki
Inkoon kunta
Järvenpään kaupunki
Karkkilan kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Keravan kaupunki
Kirkkonummen kunta
Lapinjärven kunta
Lohjan kaupunki
Loviisan kaupunki
Myrskylän kunta
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Mäntsälän kunta
Nurmijärven kunta
Pornaisten kunta
Porvoon kaupunki
Pukkilan kunta
Raaseporin kaupunki
Sipoon kunta
Siuntion kunta
Tuusulan kunta
Vantaan kaupunki
Vihdin kunta
UML / Kirjaamo
Tiedoksi

Puolueiden piirijärjestöt
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Utnämningsbegäran
Datum 5.3.2013

kftdefrunaan liitto
lInfantis fötkand

Dnr 332/00.00.02.00/2012

Nylands förbunds medlemskommuner

Kommunernas representantskap

Nylands förbunds nya grundavtal har trätt i kraft 4.3.2013.
Enligt grundavtalet väljer kommunemas representantskap ledamöterna i
landskapsfullmäktige och deras personiiga ersättare. Kommunemas
representantskap sammankommer före utgången av april året efter
förrättat kommunaival. Landskapsstyrelsen beslutar om tid och plats för
representantskapet.
Landskapsstyrelsen beslutade 4.3.2013 § 48 att kommunernas
representantskap hålls 23.4.2013 kl. 10 ifall det nya grundavtalet träder i
kraft 4.3.2013. Mötesplatsen är Nylands förbund, landskapssalen,
Estersporten 2 B, Helsingfors. Möteskallelsen ingår som bilaga.
Vi ber att medlemskommunerna utser sin representant till kommunernas
representantskap. Enligt grundavtalet utser varje medlemskommun en
representant till kommunemas representantskap och för honom/henne en
personlig ersättare. Kommunens röstetal bestäms på basis av
kommunens invånarantal i början av det föregående året som en röst per
påbörjade 25 000 invånare.
Antalet ledamöter i landskapsfullmäktige som väljs från kommunen
framgår av grundavtalet som ingår som bilaga. Det totala antalet
ledamöter i landskapsfullmäktige som nu ska väljas uppgår till 77.
Beträffande de omständigheter och förfaranden som beaktas i valen av
Nylands förbunds förtroendeorgan hänvisas till Kommunförbundets
cirkulär 20/80/2012/24.10.2012 om val av samkommuners organ.
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Enligt kommunallagen 86a § ska ledamöterna i det högsta beslutande
organet för ett förbund på landskapsnivå vara fullmäktigeledamöter i
medlemskommunerna. Röstandelarna för de grupperingar som är
representerade i organet skall vid valet svara mot den andel röster som de
olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige
fått inom landskapets område vid kommunalvalen med iakttagande av
proportionalitetsprincipen enligt vallagen.
Nylands förbunds landskapsstyrelse har 11.2.2013 § 27 valt en
valberedningskommittå att bereda valet av landskapsfullmäktige och
-styrelse utgående från förbundets grundavtal. Den biträder
representantskapet bl.a. i samordningen av de krav som föranleds av
proportionalitetsprincipen och jämställdhetslagen. De som utsetts som
mediemmar i kommittån är verksamhetsledare för partiernas
distriktsorganisationer eller personer med motsvarande arbetsuppgifter.
Tilläggsinformation ges av sekreteraren för den av landskapsstyrelsen
utsedda valberedningskommittån Tatu Rauhamäki, tfn 050 5212907,
tatu.rauhamaki@uudenmaanliitto.fi .
Vi ber er meddela om valet av kommunens representant genom ett
protokollsutdrag till Nylands förbund senast 10.4.2013. Vi ber er samtidigt
eller per e-post meddela representantens kontaktuppgifter, epostadressen är toimisto@uudenmaanliitto.fi . Efter detta sänder förbundet
en möteskallelse och en föredragningslista till representantskapet till de av
kommunerna vaida representanterna.
NYLANDS FÖRBUND

o !hen
ssi
LandskaRsclirektör

'

Paula
niemi
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Möteskallelse till medlemskommunerna
Nylands förbunds grundavtal
Protokollsutdrag, landskapsstyrelsen 11.2.2013 § 27 (på finska)
Askola kommun
Esbo stad
Hangö stad
Helsingfors stad
Hyvinge stad
I ngå kommun
Träskända stad
Högfors stad
Grankulla stad
Kervo stad
Kyrkslätts kommun
Lappträsk kommun
Lojo stad
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Lovisa stad
Mörskom kommun
Mäntsälän kommun
Nurmijärvi kommun
Borgnäs kommun
Borgå stad
Pukkila kommun
Raseborgs stad
Sibbo kommun
Sjundeå kommun
Tusby kommun
Vanda stad
Vichtis kommun
NF / Registratorskontoret
För kännedom

Partiernas distriktsorganisationer
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Uudenmaan liiton jäsenkunnat

Kuntien edustajainkokouksen kokouskutsu

Aika ja paikka:

23.4.2013 klo 10

Paikka:

Uudenmaan liiton toimisto, Esterinportti 2 B,
Helsinki

Käsiteltävät asiat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esityslistanfryöjärjestyksen hyväksyminen
Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali
Kokouksen päättäminen

UUDENMAAN LIITTO

Outi Mäkelä
Maakuntahallituksen puheenjohtaja
Jakelu
UML / Kirjaamo
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Kallelse
Datum 4.3.2013

bfkulennuan
Nlands fötfrnnd

Dnr 332/00.00.02.00/2012

Nylands förbunds medlemskommuner

Sammanträdeskallelse till kommunernas representantskap

Tid och plats:

23.4.2013 kl. 10

Plats:

Nylands förbunds byrå, Estersporten 2 B,
Helsingfors

Ärenden som behandias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Öppnande av mötet
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet.
Val av ordförande och vice ordförande
Val av protokolljusterare
Godkännande av föredragningslista/dagordning
Val av medlemmar och ersättare i landskapsfullmäktige
Avslutande av mötet

NYLANDS FÖRBUND

Outi Mäkelä
Landskapsstyrelsens ordförande

Distribution

Nylands förbund / Registrator
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UUDENMAAN LIITON PERUSSOPIMUS
Perussopimus astunut voimaan 4.3.2013

1. luku
KUNTAYHTYMÄN NIMI, TEHTÄVÄT JA JÄSENKUNNAT

1 § Nimi ja kotipaikka

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan liitto, kuntayhtymä - Nylands förbund, samkommun ja sen
kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kuntayhtymä on kaksikielinen.
Kuntayhtymän nimestä voidaan käyttää muotoa Uudenmaan liitto, ruotsin kielellä Nylands
förbund.

2 § Kuntayhtymän tehtävät

Kuntayhtymän tehtävät ovat:
1

maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaiset maakuntasuunnittelusta ja kaavoituksesta vastaavan kuntayhtymän tehtävät;

2.

aluekehittämisen lainsäädäntöön sisältyvät aluekehitysviranomaiselle kuuluvat tehtävät
sekä niihin liittyvä maakunnallinen edunvalvonta;

3.

muut lainsäädännön nojalla maakunnan liitolle kuuluvat tehtävät.

Kuntayhtymä voi kaikkien jäsenkuntien hyväksymien sopimusten nojalla hoitaa muitakin kuntien
yhteisiä tehtäviä. Tällaisten vapaaehtoisten tehtävien hoito voi koskea myös vain osaa
jäsenkunnista.
Kuntayhtymä voi sopimuksin ottaa korvausta vastaan suorittaakseen kuntayhtymän toimialaan
liittyvän toimeksiannon muiltakin kuin jäsenkunnilta.
Kuntayhtymä voi olla jäsenenä tai osakkaana kuntayhtymän toimialaan liittyvissä yhteisöissä ja
yhtiöissä.
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3 § Kuntayhtymän jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää,
Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä,
Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio,
Tuusula, Vantaa ja Vihti.
Kunta, joka valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan kuntayhtymän alueeseen, tulee
kuntayhtymän jäseneksi päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.
Milloin jäsenkunta valtioneuvoston päätöksellä määrätään kuulumaan toiseen maakuntaan, se
lakkaa olemasta kuntayhtymän jäsenenä päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien.
3 a § Kuntayhtymän aluekehityslaissa tarkoitettu yhteistoiminta-alue ja siinä hoidettavat
tehtävät

Kuntayhtymä kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jonka jäsenkunnat ovat Uudenmaan, KantaHämeen ja Päijät-Hämeen liittojen jäsenkuntia. Muista yhteistoiminta-alueista liitot voivat itse
sopia aluekehityslain 16 §:ssä mainituin edellytyksin.
Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat sellaisten aluekehityslaissa (12 §) tarkoitettujen tehtävien
yhteensovitus ja niitä koskeva päätöksenteko, jotka ovat yhteistoiminta-alueen menestyksen
kannalta tärkeitä ja sisältyvät osapuolten maakuntaohjelmiin, niiden toteuttamissuunnitelmiin tai
muihin vastaaviin asiakirjoihin.
3 b § Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko ja asian valmistelun järjestäminen

Päätökset yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä tehdään aluekehityslain 13 § 1 momentin
mukaisesti liittojen yhtäpitävin päätöksin joko hallituksissa taikka valtuustoissa. Liittojen hallitukset
käyttävät päätösvaltaa asioissa, joissa liittojen yhteinen päätös on luonteeltaan valtuuston
päätöksen täytäntöönpanoa. Mikäli kyseessä olevasta asiasta ei ole valtuuston päätöstä taikka
hallituksen päätös merkitsisi siitä olennaista poikkeamista, niin päätösvalta kuuluu valtuustolle.
Yhteistoiminta-alueen liittojen hallitukset sopivat ja vastaavat siitä, miten yhteistyössä käsiteltävät
ja päätettävät asiat valmistellaan ja miten esittely- ja muut virka- ja talousvastuut järjestetään.
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2. luku
KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUS

4 § Kuntien edustajainkokouksen tehtävät

Kuntien edustajainkokous
1.

valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,

5 § Edustus kuntien edustajainkokouksessa

Kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen. Kunnan äänimäärä määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan
niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden on yksi ääni.

6 § Kuntien edustajainkokouksen ajankohta ja kokouskutsu

Kuntien edustajainkokous pidetään kunnallisvaalien jälkeisen vuoden huhtikuun loppuun
mennessä. Maakuntahallitus päättää edustajainkokouksen ajasta ja paikasta.
Maakuntahallituksen puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle.

Kutsu kuntien edustajainkokoukseen on toimitettava kirjallisesti jäsenkunnille vähintään kuukautta
ennen kokousta.

Jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa edustajien nimet maakuntahallitukselle
viimeistään 14 päivää ennen kuntien edustajainkokousta.

Kuntien edustajainkokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä edustajille viimeistään
seitsemän päivää ennen kuntien edustajainkokousta.

7 § Kuntien edustajainkokouksen järjestäytyminen

Maakuntahallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes kuntien
edustajainkokous on valinnut itselleen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Kuntien edustajainkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarpeellisen määrän
ääntenlaskijoita. Edustajainkokouksen sihteerinä toimii Uudenmaan liiton hallintojohtaja.

8 § Kuntien edustajainkokouksen päätösvaltaisuus

Kuntien edustajainkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on
saapuvilla. ja nämä yhteensä edustavat enempää kuin puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta
äänimäärästä.
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9 § Kuntien edustajainkokouksen päätöksenteko

Päätöksenteossa noudatetaan soveltuvin osin maakuntavaltuuston työjärjestyksen määräyksiä.

10 § Kuntien edustajainkokouksen kustannukset

Uudenmaan liitto vastaa kuntien edustajainkokouksen järjestämisestä aiheutuneista kuluista.

3. luku
KUNTAYHTYMAN TOIMIELIMET

11 § Toimielimet ja niiden toimikausi

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto.
Kuntayhtymän hallintoa hoitaa maakuntahallitus, johon maakuntavaltuusto valitsee jäsenet.
Talouden ja hallinnon tarkastusta varten on tarkastuslautakunta, johon maakuntavaltuusto
valitsee jäsenet.
Aluekehityslain 10§2:n mukaista kielellisten palveluiden kehittämistä varten varten on toimikunta,
johon maakuntavaltuusto valitsee jäsenet.
Toimielinten toimikausi käsittää kunnallisen vaalikauden.
Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.
Maakuntavaltuuston tai maakuntahallituksen puheenjohtaja tulee valita näiden toimielinten
Helsingin kaupunkia edustavista jäsenistä.
12 § Kunnan edustajien lukumäärä ja ääniosuus maakuntavaltuustossa

Kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja
edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin, että jäsenkunnista
maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden.
Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina
olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina
olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
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Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta
syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron
myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on
myönnetty.

13 § Maakuntavaltuuston päätösvaltaisuus

Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

14 § Jäsenkunnan esille ottama asia

Milloin jäsenkunta haluaa jonkin asian ottamista esille maakuntavaltuustossa, siitä on kirjallisesti
ilmoitettava maakuntahallitukselle, jonka on esitettävä asia lausuntonsa ohella
maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

15 § Maakuntavaltuuston kokouskutsu

Maakuntavaltuuston kokouskutsusta ja muista kokouksessa noudatettavista menettelytavoista
määrätään maakuntavaltuuston työjärjestyksessä.

16 § Maakuntavaltuuston kokoukset

Maakuntavaltuuston tulee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa valita

1.

maakuntahallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä valita
jäsenistä maakuntahallituksen puheenjohtaja ja ensimmäinen ja toinen
varapuheenjohtaja;

tarkastuslautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrätä yksi
jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Maakuntavaltuuston kokouksissa käsitellään vuosittain seuraavat asiat:

1.

valitaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja ensimmäinen ja toinen
varapuheenjohtaja, milloin näiden toimikausi on päättynyt;

2.

valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tarkastusyhteisö, milloin näiden
toimikausi on päättynyt;

3.

käsitellään maakuntahallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta,
tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus ja siinä mandollisesti tehtyjen muistutusten
johdosta annetut selitykset sekä tarkastuslautakunnan lausunto ja arvio;
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4.

päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin 3. kohdassa mainitut esitykset saattavat
antaa aihetta;

5.

hyväksytään taloussuunnitelma ja seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio;

6.

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai kiireellisinä käsiteltäväksi otetut asiat.

17 § Maakuntahallituksen kokoonpano

Maakuntahallituksen kokoonpanossa tulee noudattaa alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta.
Maakuntavaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi maakuntahallitukseen jäsenet ja
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:
Maakuntahallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä jäsenkunnasta, jonka väkiluku on yli 600 000
henkeä, viisi (5) jäsentä jäsenkunnasta, jonka väkiluku on yli 500 000, neljä (4) jäsentä
jäsenkunnasta, jonka väkiluku on yli 400 000, kolme (3) jäsentä jäsenkunnasta, jonka väkiluku
on yli 300 000, kaksi (2) jäsentä jäsenkunnasta, jonka väkiluku on yli 200 000 ja yksi (1) jäsen
jäsenkunnasta. jonka väkiluku on yli 100 000.
Niistä kunnista, joiden väkiluku on alle 100000 henkeä, valitaan maakuntahallitukseen yhteensä
viisi (5) jäsentä kuitenkin siten, ettei samasta kunnasta voi olla kahta jäsentä.
Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien
valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Kunkin jossakin jäsenkunnassa valtuustopaikkoja saaneen rekisteröidyn puolueen ja saman
rekisteröidyn valtakunnallisen tai alueellisen yhdistyksen paikallisjärjestöjen yhteislistojen
yhteinen osuus maakuntahallituksen paikoista määräytyy puolueen tai järjestäytyneiden
yhteislistojen kaikissa jäsenkunnissa edellisissä kunnallisvaaleissa yhteensä saaman
äänimäärän mukaan. Kunkin valtuustopaikkoja saaneen muun kuin edellä mainittuihin kuuluvan
yhteislistan osuus maakuntahallituksen paikoista määräytyy kuntakohtaisen äänimäärän
mukaan.
18 § Kuntayhtymän edustaminen ja sopimusten tekeminen

Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua sekä edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta
sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty.
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19 § Maakuntahallituksen kokoontuminen, esittely ja tehtävät

Maakuntahallituksen kokoontumisesta, esittelystä maakuntahallituksessa, maakuntahallituksen
tehtävistä ja oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen määrätään hallintosäännössä.
20 § Kielellisten palveluiden toimikunta

Kielellisten palveluiden kehittämiseksi asetetaan toimikunta, johon maakuntavaltuusto valitsee
toimikaudekseen 10 jäsentä ja näille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Toimikunnassa
tulee olla vähintään kaksi edustajaa Helsingistä. Muut edustajat valitaan siten, että heitä on sekä
yksikielisistä että kaksikielisistä kunnista.
Kielellisten palveluiden kehittämistoimikunnan tehtävänä on kehittää kielellisiä palveluita
maakunnassa aluekehityslain 10§2:n mukaisesti.
21 § Kuntayhtymän virasto

Kuntayhtymällä on tehtäviensä suorittamista varten virasto, jonka päällikkönä toimii
maakuntajohtaja. Tarkemmat määräykset annetaan hallintosäännössä.
4. luku
KUNTAYHTYMÄN TALOUS SEKÄ HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS

22 § Peruspääoma

Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa
myös siirrolla oman pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.
Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto.
Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen
määrästä ja suoritusajankohdasta päättää maakuntavaltuusto.
23 § Jäsenkuntien osuudet ja vastuu

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät
jäsenkuntaosuuksien suhteessa.
Kuntayhtymässä on pidettävä rekisteriä jäsenkuntaosuuksista.
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24 § Talousarvio ja —suunnitelma
Seuraavan vuoden talousarviosta ja -suunnitelmasta on jäsenkunnille toimitettava riittävät tiedot
31.8. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Tilikauden aikana hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien
sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palvelujen käytön taikka talouden yleisten perusteiden
tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Talousarvion nnuutosesitykset tulee
saattaa jäsenkuntien tietoon hyvissä ajoin ennen muutospäätöksen tekemistä.

25 § Suunnitelmapoistot
Suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet hyväksyy maakuntavaltuusto.

26 § Jäsenkuntien maksuosuudet
Se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen,
kootaan tilikauden maksuosuuksina.
Jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymän menoihin määräytyvät talousarviovuotta edeltävän
vuoden alussa olleiden asukaslukujen suhteessa.
Vapaaehtoisten tehtävien kustannukset jaetaan niihin osallistuvien jäsenkuntien kesken ja näiden
maksuosuudet määritellään 2 §:n 2 momentin mukaisesti tehtävissä sopimuksissa.

Maksuosuudet suoritetaan tilikauden aikana maakuntahallituksen päättäminä aikoina ja erinä.

27 § Investointien pääomarahoitus
Kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointimenoihin valtionosuutena, jäsenkunnan
rahoitusosuutena tai oman pääoman ehtoisena sijoituksena tai lainana jäsenkunnalta tai
rahoituslaitokselta.
Varautuminen kuntayhtymän tulevien investointien rahoitukseen on jäsenkuntien vastuulla.

28 § Rahastojen perustaminen
Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää maakuntavaltuusto. Ennen rahaston
perustamista tulee kuulla jäsenkuntia.
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29 § Viivästyskorko

Maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisen viivästyskoron.

30 § Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.
Alustavat tilinpäätöstiedot on toimitettava jäsenkunnille helmikuun loppuun mennessä.

Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä
ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Talouden hoitoa koskevat tarkemmat määräykset annetaan talouden toimeenpano-ohjeissa.

31 § Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan maakuntavaltuuston päätöksellä
kunnan jäsenkuntaosuus. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta,
alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä
kolmen vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.

32 § Hallinnon ja talouden tarkastaminen

Tarkastuslautakuntaan valitaan neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan, mitä siitä on säädetty kuntalaissa (365/95) ja
määrätty kuntayhtymän tarkastussäännössä.

5. luku
KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN

33 § Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys

Kuntayhtymä voidaan purkaa vain, mikäli sen lakisääteiset tehtävät järjestetään muun
viranomaisen kuin tämän kuntayhtymän hoidettaviksi.

Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa
maakuntahallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta
järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen
suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien
suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava
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määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen
osuuksien suhteessa.
Vapaaehtoisista tehtävistä eroamisesta säädetään niistä tehtävässä sopimuksessa.

6 luku
SOVELTAMINEN

34 § Voimaantulo ja soveltaminen

Perussopimus astunut voimaan 4.3.2013.
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Uudenmaan liitto
PfulandS fiithmtl

GRUNDAVTAL FÖR NYLANDS FÖRBUND
Grundavtalet har trätt i kraft 4.3.2013

Kap. 1
SAMKOMMUNENS NAMN, UPPGIFTER OCH MEDLEMSKOMMUNER
§ 1 Namn och hemort
Samkommunens namn är Uudenmaan liitto, kuntayhtymä — Nylands förbund,
samkommun. Dess hemort är Helsingfors stad. Samkommunen är tvåspråkig.
Samkommunens namn kan användas i formen Uudenmaan liitto, på svenska Nylands
förbund.
§ 2 Samkommunens uppgifter
Samkommunens uppgifter är:
1.

de uppgifter som enligt markanvändnings- och bygglagen ankommer på en
samkommun som svarar för planering och planläggning på landskapsnivå;

2.

de uppgifter som enligt den regionalpolitiska lagstiftningen ankommer på de regionala
utvecklingsmyndigheterna samt därmed sammanhängande bevakning av landskapets
intressen;

3.

övriga uppgifter som genom lagstiftning ankommer på förbund på
landskapsnivå.
Samkommunen kan med stöd av avtal som godkänns av fullmäktige i alla
medlemskommuner även sköta övriga för kommunerna gemensamma uppgifter.
Skötseln av sådana frivilliga uppgifter kan även beröra endast en del av
medlemskommunerna.
Samkommunen kan med stöd av avtal mot ersättning även åta sig uppdrag som har

)

2

anknytning till samkommunens kompetensområde av andra än medlemskommunerna.
Samkommunen kan vara medlem eller delägare i samfund och bolag som har
anknytning till samkommunens kompetensområde.
§ 3 Samkommunens medlemskommuner
Medlemskommunerna i samkommunen är Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö,
Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Inga, Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa,
Mäntsälä, Mörskom, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå,
Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.
Då det genom ett statsrådsbeslut bestäms att en kommun ska höra till samkommunens
område blir kommunen medlem i samkommunen från och med det datum som nämns i
beslutet.
Då det genom ett statsrådsbeslut bestäms att en kommun ska höra till ett annat landskap
upphör kommunen att vara medlem i samkommunen från och med det datum som nämns i
beslutet.
§ 3 a Samkommunens samarbetsområde som avses i regionutvecklingslagen samt de
uppgifter som hör till samkommunens kompetensområde
Samkommunen hör till ett samarbetsområde vars medlemskommuner representerar
medlemskommunerna i Nylands, Tavastlands sarat Päijänne-Tavastlands förbund.
Förbunden kan komma överens om övriga samarbetsområden i enlighet med de villkor som
nämns i 16 § i regionutvecklingslagen.
Till samarbetet hör samordningen av de uppgifter som nämns i regionutvecklingslagen (12 §)
satut sådant beslutsfattande i anslutning till uppgifterna som anses viktigt med tanke på
samarbetsområdets framgång och som ingår i landskapsprogrammen, deras
genomförandeplaner eller andra motsvarande dokument.
§ 3 b Beslutsfattande i samarbetsområdet och beredningen av gemensamma ärenden
Beslut om de uppgifter som ska samordnas inom samarbetsområdet fattas i enlighet med 13
§ 1 mom. i regionutvecklingslagen genom samstämmiga beslut av samtliga landskapsförbund
antingen i förbundens styrelse eller fullmäktige. Förbundens styrelser utövar beslutanderätt i
de frågor där gemensamma beslut till sin karaktär innebär verkställande av fullmäktiges
beslut. Om fullmäktige inte har fattat beslut om en fråga eller om styrelsens beslut innebär att
man kraftigt avviker från det, är det fullmäktige som har beslutanderätt.
Förbundens styrelser inom samarbetsområdet kommer överens om och ansvarar för hur olika
frågor ska beredas och hur föredragande- samt tjänste- och ekonomiansvar ska ordnas.
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Kap. 2
KOMMUNERNAS REPRESENTANTSKAP
§ 4 Kommunernas representantskaps uppgifter
Kommunernas representantskap
1.

väljer ledamöterna i landskapsfullmäktige och deras personliga ersättare,

§ 5 Representation i kommunernas representantskap
Varje medlemskommun utser en representant i kommunernas representantskap och för
honom/henne en personlig ersättare. Kommunens röstetal bestäms på basis av kommunens
invånarantal i början av det föregående året som en röst per påbörjade 25 000
kommuninvånare.
§ 6 Tidpunkten för kommunernas representantskap och möteskallelse
Kommunernas representantskap sammankommer före utgången av april året efter förrättat
kommunalval. Landskapsstyrelsen beslutar om tid och plats för representantskapet.
Landskapsstyrelsens ordförande sammankallar sammanträdet.
Kallelsen till kommunernas representantskap ska tillställas medlemskommunerna skriftligt
minst en månad före sammanträdet.
Medlemskommunerna ska skriftligt meddela landskapsstyrelsen namnen på de valda
representanterna senast 14 dagar före kommunernas representantskap.
Möteskallelsen och föredragningslistan för kommunernas representantskap ska sändas till
representanterna senast sju dagar före kommunernas representantskap.
§ 7 Kommunernas representantskaps konstituering
Sammanträdet öppnas av landskapsstyrelsens ordförande och denne leder ordet tills
representantskapet har valt ordförande och en vice ordförande.
Kommunernas representantskap väljer två protokolljusterare samt behövligt antal
rösträknare. Som sekreterare vid kommunernas representantskap verkar Nylands förbunds
förvaltningsdirektör.
§ 8 Kommunernas representantskaps beslutförhet
Kommunernas representantskap är beslutfört då mera än hälften av representanterna är
närvarande och dessa sammanlagt representerar över hälften av det sammanlagda
röstetalet.
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§ 9 Beslutfattandet i kommunernas representantskap

I beslutfattandet följs stadgandena i arbetsordningen för landskapsfullmäktige i tillämpiiga
delar.
§ 10 Kostnaderna för kommunernas representantskap

Nylands förbund svarar för utgifter som förorsakas av ordnandet av kommunernas
representantskap.

Kap. 3
SAMKOMMUNENS ORGAN
§ 11 Organen och deras mandattid

Samkommunens högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige.
Samkommunens förvaltning sköts av landskapsstyrelsen, vars medlemmar utses av
landskapsfullmäktige.
För granskning av förvaltning och ekonomi tillsätts en revisionsnämnd, till vilken
landskapsfullmäktige väljer ledarnöterna.
För utvecklandet av språklig service i enlighet med 10 § 2 mom. i regionutvecklingslagen
tillsätts en kommittå. Landskapsfullmäktige utser medlemmarna till kommittån.
Alla dessa organs mandattid omfattar en kommunalvalsperiod.
Mandattiden för landskapsfullmäktiges ordförande och vice ordförande är två år.
Ordföranden för landskapsfullmäktige eller landskapsstyrelsen bör väljas bland de ledamöter
i dessa organ som representerar Helsingfors stad.

§ 12 Antal representanter för kommunerna och kommunens röstetal i landskapsfullmäktige

Antalet fullmäktigeledamöter och kommunens röstandel bestäms på basis av antalet invånare
på kommunalvalårets första dag så att medlemskommunerna har en ledamot i
landskapsfullmäktige per påbörjade 25 000 kommuninvånare.
Ledamöterna i landskapsfullmäktige ska vara fullmäktigeledamöter i medlennskommunerna.
Röstandelarna för de grupperingar som är representerade i fulimäktige ska vid valet svara
mot den andel röster som de olika grupper som är representerade i medlemskommunernas
fullmäktige fått inom landskapets område vid kommunalvalen med iakttagande av
proportionalitetsprincipen enligt vallagen.
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Om en ledamot eller ersättare i landskapsfullmäktige förlorar sin valbarhet eller han har andra
giltiga skäl för att avgå under pågående mandatperiod, besiutar den kommun som ledamoten
representerar om beviljande av avsked och val av ny ledamot eller ersättare för den
återstående mandatperioden. Den ledamot eller ersättare som kommunen väijer ska
representera samma grupp som den ledamot åt vilken avsked beviljades.
§ 13 Landskapsfullmäktiges besiutförhet

Landskapsfullmäktige är beslutfört, då mera än hälften av ledamötema är närvarande.

§ 14 Ärende som upptas tili behandling av en medlemskommun

Önskar en medlemskommun att ett ärende ska upptas till behandling av
Iandskapsfullmäktige, bör skriftligt meddelande om detta tillställas Iandskapsstyrelsen, som
bör förelägga ärendet jämte sitt eget utlåtande Iandskapsfullmäktige för behandlig.
§ 15 Landskapsfullmäktiges möteskallelse

Bestämmelserna om landskapsfullmäktiges möteskallelse och andra förfaringssätt som
efterföljs på mötena ingår i landskapsfullmäktiges arbetsordning.
§ 16 Landskapsfullmäktiges sammanträden

Landskapsfullmäktige ska vid sitt första sammanträde väija
1.

ledamöterna i landskapsstyrelsen och deras personliga ersättare samt bland
ledamöterna Iandskapsstyrelsens ordförande och första och andra vice ordförande;

2.

ledamöterna i revisionsnämnden och deras personliga ersättare samt utse en av
ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande.

På landskapsfullmäktiges sammanträden behandias årligen följande ärenden:
1.

val av landskapsfullmäktiges ordförande samt första och andra vice ordförande, när
deras mandattid har gått ut;

2.

val av revisor och revisorsersättare eller revisionssamfund, när deras mandattid har gått
ut;

3.

godkännande av landskapsstyrelsens berätteise över verksamheten under föregående
kalenderår, boksiutet samt revisionsberättelsen och utredningar och utlåtanden med
anledning av eventuella anmärkningar i denna samt revisionsnämndens utlåtande och
bedömning;

4.

godkännande av boksiutet och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga
samt beslut om de åtgärder som de i punkt 3 nämnda framställningarna eventuellt ger
anledning till;
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5.

godkännande av ekonomiplanen och verksamhetsplanen och budgeten för följande
kalenderår;

6.

övriga i möteskallelsen nämnda eller såsom brådskande till behandling upptagna
ärenden.

§ 17 Landskapsstyrelsens sammansättning
Vid valet av landskapsstyrelse bör regional och språklig opartiskhet iakttas.
Landskapsfullmäktige väljer för en tidsperiod som motsvarar dess mandattid ledamöter i
landskapsstyrelsen samt personliga ersättare för dem som följer:
Till landskapsstyrelsen väljs sex (6) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal
är över 600 000 personer, fem (5) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är
över 500 000 personer, fyra (4) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är
över 400 000 personer, tre (3) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är
över 300 000 personer, två (2) ledamöter från varje medlemskommun vars invånarantal är
över 200 000 personer och en (1) ledamot från varje medlemskommun vars invånarantal är
över 100 000 personer.
Från de kommuner vilkas invånarantal är under 100 000 personer väljs sammanlagt fem (5)
ledamöter till landskapsstyrelsen, dock så att det inte kan vara två ledamöter från samma
kommun.
Landskapsstyrelsen ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster olika
grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom
samkommunens område vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen
enligt komnnunala vallagen.
Den andel av landskapsstyrelsens platser som ska tillfalla ett registrerat parti med
fullmäktigeplatser i någon medlemskommun och den andel av styrelseplatserna som
sammanlagt ska tillfalla sådana gemensamma listor som uppställts av lokalorganisationer
inom en och samma registrerade riksomfattande eller regionala förening bestäms utgående
från partiets eller de organiserade gemensamma listornas sammanlagda röstmängd i
samtliga medlemskommuner i föregående kommunalval. Gemensamma listor som fått
fullmäktigeplatser men inte hör tili de ovan nämnda kategorierna får en andel av
landskapsstyrelsens platser som bestäms på basis av röstmängden kommunvis.
§ 18 Att representera samkommunen och ingå avtal
Landskapsstyrelsen bevakar samkommunens intressen samt representerar samkommunen
och ingår avtal och utför andra rättshandlingar för dess räkning, såvida annat inte stadgas i
förvaltningsstadgan.
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§ 19 Landskapsstyrelsens sammankomster, föredragning och uppgifter
Bestämmelserna om landskapsstyrelsens sammankomster, föredragning i
landskapsstyrelsen, landskapsstyrelsens uppgifter och rätt att teckna samkommunens namn
ingår i förvaltningsstadgan.
§ 20 Kommittön för språklig service
En kommitte tillsätts med uppgift att utveckla den språkliga servicen. Landskapsfullmäktige
väljer för en tidsperiod som motsvarar dess mandattid 10 mediemmar i kommitten samt
personliga ersättare för dem. I kommitten bör finnas minst två representanter från
Helsingfors. De övriga mediemmarna väljs så att de representerar såväl enspråkiga som
tvåspråkiga kommuner.
Kommittens uppgift är att utveckla den språkliga servicen i landskapet i enlighet med 10 § 2
mom. i regionutvecklingslagen.
§ 21 Samkommunens ämbetsverk
För att sköta sina uppgifter har samkommunen ett ämbetsverk, som leds av
landskapsdirektören. Noggrannare bestämmelser ingår i förvaltningsstadgan.

Kap. 4
SAMKOMMUNENS EKONOMI SAMT GRANSKNING AV FÖRVALTNING OCH EKONOMI
§ 22 Grundkapital
Grundkapitalet bildas av medlemskommunernas kapitalinvesteringar. Grundkapitalet kan
även höjas genom överföring av annan post av det egna kapitalet. Grundkapitalet delas i
medlemskommunsandelar.
Beslut om höjning eller sänkning av grundkapitalet fattas av landskapsfullmäktige.
Beslut om ny medlemskommunsandel eller det kapitalinvesteringsbelopp som en ökning av
medlemskommunsandelen förutsätter och betalningstiden fattas av landskapsfullmäktige.
§ 23 Medlemskommunernas andelar och ansvar
En medlemskommunens andel i samkommunens tillgångar samt dess ansvar för skulder och
skyldigheter fastställs i förhållande till medlemskommunsandelarna.
Samkommunen ska föra register över medlemskommunsandelarna.
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§ 24 Budget och ekonomiplan
Om budgeten och ekonomiplanen för följande år bör tillräcklig information tillställas
medlemskommunerna före 31.8. och den godkända budgeten och ekonomiplanen före
utgången av året.
Budgetändringar som godkänns under räkenskapsperioden ska i fråga om anslag,
inkomstposter och mål grunda sig på sådana förändringar i verksamheten, aniitandet av
tjänster eller den allmänna ekonomiska basen som redan har inträffat under
räkenskapsperioden eller som kan uppskattas. Förslagen om ändringar av budgeten bör
delges mediemskommunerna i god tid före beslutet om ändring fattas.
§ 25 Avskrivning enligt pian
Beräkningsgrunderna för avskrivning enligt pian godkänns av landskapsfullmäktige.
§ 26 Medlemskommunernas betalningsandelar
Det belopp som enligt budgeten behövs utöver de övriga inkomsterna för erläggande av
utgifterna, insamias som betalningsandelar för räkenskapsperioden.
Medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens utgifter bestäms i proportion till
invånarantalen i början av året före budgetåret.
Kostnaderna för frivilliga uppgifter delas mellan de medlemskommuner som deitar i dessa
och kommunernas betalningsandelar fastställs i avtal, som uppgörs enligt 2 § 2 mom.
Betalningsandelarna erläggs under räkenskapsperioden vid tidpunkter och i rater som
la ndskapsstyrelsen har faststäilt.
§ 27 Kapitalfinansiering av investeringar
Samkommunen kan skaffa kapitalfinansiering för investeringsutgifter i form av statsandel,
genom medlemskommuns finansieringsandel eller placering av eget kapital och genom lån
av mediemskommun eller finansiella institut.
Medlemskommunerna ansvarar för avsättningen av medel för finansiering av
samkommunens framtida investeringar.
§ 28 Upprättande av fonder
Om upprättandet av fonder och om stadgar för dem beslutar landskapsfullmäktige. Före
upprättandet av fond bör mediemskommunerna höras.
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§ 29 Dröjsmålsränta
Vid dröjsmål med betalningen tar samkommunen ut dröjsmålsränta enligt 4 § 3 mom. i
räntelagen.
§ 30 Undertecknande och godkännande av boksiut
Bokslutet undertecknas av ledamöterna i landskapsstyrelsen och föredraganden.
De preliminära bokslutsuppgifterna bör tillställas medlemskommunerna före utgången av
februari.
När landskapsfullmäktige godkänner bokslutet beslutar landskapsfullmäktige samtidigt om
behandlingen av räkenskapsperiodens resultat och om behövliga åtgärder för balansering av
ekonomin.
De närmare bestämmelserna om skötseln av ekonomin utfärdas i föreskrifterna om
verkställandet av ekonomin.
§ 31 Ställningen för en medlemskommun som utträder ur samkommunen och för de
medlemskommuner som fortsätter verksamheten
Om en medlemskommun utträder ur samkommunen, betalas tili kommunen genom beslut av
landskapsfullmäktige kommunens medlemskommunsandel. Om de övriga kommunerna inte
löser in den utträdande medlemskommunens kapitalandel, sänks grundkapitalet.
Ersättningen för grundkapitalsandelen betalas i jämnstora poster under tre år räknat från den
dag då utträdet trädde i kraft.
§ 32 Granskning av förvaltningen och ekonomin
I revisionsnämnden inväljs fyra ledamöter och personliga ersättare för dem.
Angående granskning av förvaltningen och ekonomin följs vad som föreskrivs i
kommunallagen (365/95) och bestäms i samkommunens revisionsstadga.

Kap. 5
UPPLÖSNING AV SAMKOMMUNEN
§ 33 Upplösning och likvidation av samkommunen
Samkommunen kan upplösas endast om skötseln av dess lagstadgade uppgifter överförs på
någon annan myndighet.
Om upplösning av samkommunen beslutar medlemskommunernas fuilmäktige. Om
samkommunen upplöses ska landskapsstyrelsen ansvara för likvidationen, om inte
medlemskommunerna enas om något annat arrangemang. Sådana samkommunstillgångar
som inte behövs för ersättande av likvidationskostnader och betalning av skulder eller
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fuligörande av åtaganden fördelas mellan medlemskommunerna i förhällande till
medlemskommunsandelarna. Om det belopp som krävs för betalning av kostnader och
skulder samt fuligörande av åtaganden är större än tillgångarna, är medlemskommunerna
skyldiga att betala skillnaden i förhållande till ovan nämnda andelar.
Stadgandena om utträde frän de frivilliga uppgifterna ingår i ett avtal som uppgörs om dessa.

Kap. 6
TILLÄMPNING
§ 34 Ikraftträdande och tillämpning
Grundavtalet har trätt i kraft 4.3.2013.

UUDENMAAN LIITTO
Maakuntahallitus

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 27

11.02.2013

Vaalien valmistelutoimikunnan nimeäminen
22/00.00.02.05/2013
MHS § 27

Vaalien valmistelutoimikunnan tehtävänä on valmistella Uudenmaan liiton
maakuntavaltuuston sekä maakuntahallituksen valintaa liiton
perussopimuksen pohjalta. Se avustaa muun muassa suhteellisuusperiaatteen ja tasa-arvolain vaatimusten yhteensovittamisessa.
Toimikunnan tulee ylläpitää vaalitilastointiin liittyviä tiedostoja. Toimikunta voi
ottaa myös muita asioita käsiteltäväkseen.
Toimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi on nimetty niiden puolueiden edustajat, joilla on edustus Uudenmaan liiton maakuntahallituksessa. Pääsääntöisesti niin kutsutun virka-aseman nojalla nimettävä jäsen on Uudeltamaalta ja
varajäsen Helsingistä. Käytännössä jäseniksi nimetyt ovat olleet piirien toiminnanjohtajia tai vastaavia tehtäviä hoitavia.
Vaalien valmistelutoimikuntaan tulisi edellä mainitut ehdot huomioiden valita
seuraavat henkilöt.
Jäseniksi:
Ahti Kytölä (Uusimaa, kok), pj
Jenny Lindborg (Uusimaa, sdp), vpj
Anu Heikkilä (Uusimaa, vihr)
Pekka M. Sinisalo (Uusimaa, ps)
Minna Österholm (Uusimaa, rkp)
Auli Herttuainen (Uusimaa, vas)
Ari Maskonen (Uusimaa, kesk), virkavapaalla kevääseen 2013, johon asti
tehtävää hoitaa Suvi Pääkkönen
Varajäseniksi:
Janne Pesonen (Helsinki, kok)
Hanna lsbom (Helsinki, sdp)
Outi Silfverberg (Helsinki, vihr)
x.x
(Helsinki, ps)
Johanna Sandberg (Helsinki, rkp)
Jorma Pikkarainen (Helsinki, vas)
Sinikka Varila (Helsinki, kesk)
Vaalien valmistelutoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiot liiton
palkkiosäännön mukaan.
Mkj:n ehdotus:
Nimetään vaalien valmistelutoimikunta edellä kuvattua tehtävää varten koostuen edellä mainituista henkilöistä. Nimitetään suurimman ryhmän edustaja
Ahti Kytölä puheenjohtajaksi ja toiseksi suurimman ryhmän edustaja Jenny
Lindborg varapuheenjohtajaksi sekä edunvalvontapäällikkö Tatu Rauhamäki
sihteeriksi.
Valmistelija:
Tatu Rauhamäki 050 521 2907
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Maakuntahallitus

Täytäntöönpano:
Yhteystietorekisteri
Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen.

Otteen oikeaksi todistaa:
Helsingissä 5.3.2013

aula utioniemi
pöytäkirjanpitäjä
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