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Ote pöytäkirjasta: Kaupunginhallitus 16.01.2023 

Kouvolan kaupungin lausunto Kymenlaakson liiton edunvalvontasuunnitelmaan vuodelle 
2023 

3376/00.04.01/2022 

  

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 9 

      

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 
9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi 

Kymenlaakson liitto pyytää jäsenkunnilta kommentteja liiton vuoden 
2023 edunvalvontasuunnitelmaan. Maakuntahallitus on käynyt 
19.12.2022 kokouksessa alustavan keskustelun suunnitelmasta ja hy-
väksyy sen kunnilta saatujen kommenttien pohjalta 23.1.2023 kokouk-
sessa. 

Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan mahdolliset kommentit edunval-
vontasuunnitelman luonnoksesta torstaihin 12.1.2023 mennessä. Kou-
volan kaupunki on saanut jatkoaikaa lausunnolle 17.1.2023 saakka. 

Kymenlaakson liiton edunvalvontasuunnitelma 2023 on liitteenä.  

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, 
tuukka.forsell(at)kouvola.fi 

Kaupunginjohtajan ehdotus: 

Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan Kymenlaakson liiton 
vuoden 2023 edunvalvontasuunnitelmaan seuraavaa: 

- Edunvalvontasuunnitelma pitää sisällään Kouvolan edunvalvontata-
voitteiden kärjet annetun palautteen mukaisesti. 

- Kouvolan kaupunki toivoo Kymenlaakson liitolta aktiivista yhteydenpi-
toa yhteisten edunvalvontatavoitteiden ajamiseksi, sekä täsmennettyä 
edunvalvontasuunnitelman toteuttamistoimenpiteiden määrittelyä mah-
dollisimman pikaisesti. 

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta ko-
kouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 17.1.2023 lukien. 

Kaupunginhallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan Kymenlaakson liiton vuo-
den 2023 edunvalvontasuunnitelmaan seuraavaa: 
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- Edunvalvontasuunnitelma pitää sisällään Kouvolan edunvalvontata-
voitteiden kärjet annetun palautteen mukaisesti. 

- Kouvolan kaupunki edellyttää Kymenlaakson liitolta aktiivista yhtey-
denpitoa yhteisten edunvalvontatavoitteiden ajamiseksi, sekä täsmen-
nettyä edunvalvontasuunnitelman toteuttamistoimenpiteiden määrittelyä 
mahdollisimman pikaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta ko-
kouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 17.1.2023 lukien. 

___________  

 

Liitteet 

Liite1 Päivitetty Kymenlaakson liiton edunvalvontasuunnitelma vuodelle 2023_kh16012023 

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Kouvolassa 17.01.2023 

Katja Tommiska 

pöytäkirjanpitäjä 

*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. *** 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 9 

 

Muutoksenhakukielto 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §. 
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