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Uudenmaan liiton jäsenkunnille

Nimeämispyyntö kuntien edustajainkokoukseen 14.9.2021
Uuden kunnallisvaalikauden alkaessa 1.8.2021 myös kuntayhtymille on tarpeen
valita uudet luottamushenkilöt. Muista kuntayhtymistä poiketen Uudenmaan
maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valitsee
kuntien edustajainkokous.
Uudenmaan liiton perussopimuksen mukaan maakuntahallitus päättää
edustajainkokouksen ajasta ja paikasta. Maakuntahallitus päätti 17.05.2021 § 70
kutsua edustajainkokouksen koolle tiistaina 14.9.2021 kello 10.
Kokouspaikkana on Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 000240 Helsinki. Kokous
pidetään läsnä kokouksena, mikäli koronatilanteesta ei muuta johdu. Kokouksen
esityslistan toimittamisen yhteydessä vahvistetaan kokouksen pitotapa.
Maakuntahallituksen 7.12.2020 § 132 nimeämä vaalien valmistelutoimikunta
valmistelee parhaillaan edustajainkokousta varten maakuntavaltuuston valintaa
liiton perussopimuksen pohjalta. Toimikunta avustaa muun muassa poliittisen
suhteellisuusperiaatteen ja tasa-arvolain mukaisten vaatimusten
yhteensovittamisessa.

Edustajien nimeäminen kuntien edustajainkokoukseen
Perussopimuksen mukaan jokainen jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen
edustajansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Pyydämme jäsenkuntia nimeämään edustajansa ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsen edustamaan kuntaanne edustajainkokoukseen 14.9.2021.
Kuntien nimeämille edustajille lähetetään edustajainkokouksen kokouskutsu ja
esityslista perussopimuksen mukaisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokousta. Kunnanjohtajia lukuun ottamatta edustajien tulee todentaa
edustamisoikeutensa pöytäkirjanotteen tai valtakirjan avulla.
Kuntien edustajainkokouksen edustajien nimet (edustaja ja henkilökohtainen
varajäsen) tulee ilmoittaa sähköpostiosoitetietoineen 2.9.2021 mennessä
osoitteeseen
toimisto@uudenmaanliitto.fi
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Edustajainkokouksen esityslista toimitetaan viimeistään 6.9.2021 kuntien
nimeämille edustajille. Samassa yhteydessä heille toimitetaan lisäohjeistusta.

Ystävällisin terveisin,
Uudenmaan liitto

Ossi Savolainen
maakuntajohtaja

Lisätietoja antavat:
Hallintojohtaja Inka Tikkanen
p. 040 554 5538
inka.tikkanen@uudenmaanliitto.fi
Vaalien valmistelutoimikunnan sihteeri Janne Tamminen
p. 050 558 6303
janne.tamminen@uudenmaanliitto.fi
Lakimies Tero Suursalmi
p. 050 569 3391
tero.suursalmi@uudenmaanliitto.fi

Liitteet

1. Kokouskutsu jäsenkunnille
2. Lisätietoja valintamenettelyistä

Jakelu

Uudenmaan liiton jäsenkunnat
UML / Kirjaamo
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LIITE 2

Lisätietoja valintamenettelyistä

Lisätietoja edustajainkokouksesta
Perussopimuksessa on määritelty edustajainkokousjärjestelyjen aikataulu:
- kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava jäsenkunnille kirjallisesti vähintään kuukautta
ennen kokousta
- jäsenkuntien on kirjallisesti ilmoitettava valitsemiensa kokousedustajien nimet
maakuntahallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta
- varsinainen kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä edustajille viimeistään seitsemän
päivää ennen kokousta.
Kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen. Kunnanjohtajia lukuun ottamatta edustajien tulee todentaa
edustamisoikeutensa pöytäkirjanotteen tai valtakirjan avulla.
Kunkin kunnan äänimäärä edustajainkokouksessa määräytyy kunnan edellisen vuoden
alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden on
yksi ääni. Vaalien valmistelutoimikunnan suorittaman valmistelutyön johdosta kokouksessa
ei mahdollisesti ole tarpeen äänestää.
Nyt valittavan maakuntavaltuuston jäsenmäärä on 83 ja se määräytyy vahvistettujen
väkilukutietojen perusteella. Lisäksi valitaan vastaava määrä henkilökohtaisia
varavaltuutettuja. Maakuntavaltuuston määräytymisen tarkemmat säännöt ilmenevät
linkistä löytyvästä perussopimuksesta:
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6053/Perussopimus.pdf
Koska maakuntavaltuutetut ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan
edustajainkokouksessa, kuntien ei ole tarpeen nimetä heitä suoraan Uudenmaan liitolle.

