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§ 18

Kokouksen avaus

Päätös:

Valtuuston puheenjohtaja Christer Rönnlund toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen.

§ 19

Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuuston jäsenet

Liite:

Jäsenkunnat ja niiden äänimäärät
Jäsenkunnan edustajilla on yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta ruotsinkielistä kuntalaista kohden.
Äänimäärä jakautuu tasan kunnan läsnä olevien valtuustoedustajien kesken (perussopimus § 5).
Perussopimuksessa § 3 luetellaan laissa säädetyt jäsenkunnat, jotka tarjoavat lakisääteistä
erityishuoltoa kehitysvammaisille henkilöille. Saman pykälän 3 momentista ilmenevät mitkä
osittaiset jäsenet ovat päättäneet osallistua työtoimintaan sosiaalihuoltolain mukaan ja
päihdehuoltoon.

Ehdotus:

Valtuusto merkitsee läsnä olevat edustajat ja hyväksyy vaaliluettelon
- kehitysvammaisten erityishuolto
- sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta.
- päihdehuolto
Vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Läsnä olevat valtuuston jäsenet ja varahenkilöt merkittiin nimenhuudon jälkeen oheisen liitteen
mukaisesti.
Päätettiin hyväksyä vaaliluettelo kehitysvammaisten erityishuoltoa varten, sosiaalihuoltolain
mukaista työtoimintaa varten ja päihdehuoltoa varten.
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§ 20

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu valtuuston kokouksiin lähetetään valtuustolle ja hallitukselle sekä jäsenkuntien
kunnanhallituksille viimeistään kymmenen kalenterivuorokautta ennen kokousta (perussopimus
§ 7).
Perussopimuksen § 8 mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutettua on
läsnä ja kun he edustavat vähintään puolta kaikkien valtuutettujen yhteenlasketusta
äänimäärästä. Näitä säädöksiä sovelletaan myös niihin asioihin, joiden käsittelyyn kaikki
valtuutetut eivät perussopimuksen § 3 mukaan saa osallistua. Tällöin yhteenlaskettu
rajoittamaton äänimäärä määräytyy asioiden käsittelyyn oikeutettujen kuntien valtuutettujen ja
äänimäärien mukaan.
Kun käsitellään asiaa, joka koskee yksinomaan perussopimuksen § 3:ssa mainittua
toimintamuotoa, osallistuvat vain ne valtuutetut asian käsittelyyn, jotka edustavat kyseiseen
toimintamuotoon osallistuvaa kuntaa.
Päätettäessä kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollosta edellyttää päätösvaltaisuus
vähintään 22:n jäsenkunnan läsnäoloa 33 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 135:n
äänimäärää, jos 269 on edustettuna.
Päätettäessä sosiaalihuoltolain mukaisesta työtoiminnasta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään
17:n jäsenkunnan läsnäoloa 25 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 87,5:n äänimäärää, jos 175
on edustettuna.
Päätettäessä päihdeasiakkaiden huollosta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 14:n
jäsenkunnan läsnäoloa 21 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 81,5:n äänimäärää, jos 163 on
edustettuna.

Ehdotus:

Valtuusto toteaa, että kokous on kutsuttu koolle määräysten mukaisesti, ja että kokous on
päätösvaltainen asioissa, jotka koskevat kehitysvammaisten henkilöiden erityishuoltoa,
sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja päihdehuoltoa.

Päätös:

Todettiin, että kokous oli kutsuttu kokoon määräysten mukaisesti.
Tämän jälkeen todettiin, että jäsenkunnat olivat edustettuina seuraavasti:
- kehitysvammaisten erityishuolto:
31 jäsenkuntaa, joiden yhteinen äänimäärä oli 247, oli edustettuna. Jäsenkunnista Sipoo ja
Vaasa ei ollut edustajaa.
- sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta:
kaikki 25 jäsenkuntaa oli edustettuna yhteensä 175 äänellä.
- päihdehuolto:
20 jäsenkuntaa oli edustettuna yhteensä 148 äänellä. Vaasan kaupunki ei ollut edustettuna.
Todettiin, että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.
Tämän jälkeen merkittiin muut läsnä olijat: hallituksen puheenjohtaja Berndt Långvik,
kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki, talousjohtaja Martin Nordman ja kokouksen sihteeri,
johdon assistentti Carola Isaksson.
Läsnä olivat lisäksi hallituksen varapuheenjohtaja Bengt Kronqvist sekä hallituksen jäsenet
Roger Eriksson, Marianne Falck, Bengt Hartman, Eva-Stina Hellbom ja Kaisa Leka (klo 13.00
– 15.35).

Tarkistus

Pöytäkirja asetettu
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§ 21

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§ 22

Pöytäkirjantarkistajien valinta
Valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi valtuuston jäsentä, jotka on valittu tähän tehtävään
erikseen joka kerta, ellei valtuusto ole päättänyt toisin yksittäisen asian osalta (valtuuston
työjärjestys § 32).

Ehdotus:

Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi varahenkilöä.

Päätös:

Valtuusto päätti valita pöytäkirjantarkistajiksi Iris Bäck (Maalahti) ja hänen varahenkilökseen
Yngve Engblom (Kemiönsaari) sekä Anita Spring (Porvoo) ja hänen varahenkilökseen Tom
Lindberg (Raasepori).
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KARKULLA:46 /2012

§ 23

Ingela Wikmanin irtisanoutuminen luottamustehtävästä

Hallitus 31.8.2012 § 102
Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Ingela Wikman on ilmoittanut 11.7.2012 irtisanoutuvansa Kårkulla samkommunin hallituksen
varajäsenyydestä sekä kuntayhtymän kiinteistöjaoston varajäsenyydestä koska hänen
jäsenyytensä Vihreät-puolueessa on päättynyt.
Kuntalain 81 § 4 mom. mukaan on muiden elinten kuin kuntayhtymän korkeimman toimielimen
kokoonpano sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina
olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymänalueella
kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Ingela Wikmanin irtisanoutumisen kuntayhtymän
luottamustehtävistä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

____________________________

Fullmäktige 11.10.2012 § 101
Päätös:

Tarkistus

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
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KARKULLA:46 /2012

§ 24

Uuden varahenkilön valitseminen hallitukseen

Hallitus 31.8.2012 § 103
Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja
Ingela Wikman on irtisanoutunut hallitusjäsen Kaisa Lekan henkilökohtaisen varahenkilön
luottamustehtävästä.
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee valtuuston loppukaudeksi uuden henkilökohtaisen
varajäsenen hallitusjäsen Kaisa Lekalle Ingela Wikmanin tilalle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

____________________________
Valtuusto 11.10.2012 § 102
Päätös:

Tarkistus

Puheenjohtaja Christer Rönnlundin ehdotuksesta valittiin valtuuston loppukaudeksi Lena
Sjöberg-Tuominen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallitusjäsen Kaisa Lekalle Ingela
Wikmanin tilalle.
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KARKULLA:113 /2012

§ 25

Uuden jäsenen valinta Pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan

Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Pohjanmaan alueellisen lautakunnan jäsen Alf Häggblom kuoli kesällä 2012.
Lautakunnan kokoonpano aikana 2009-2012 on seuraava:
Jäsenet
Carola Lithén, Mustasaari
Birgitta Lassas, Närpiö
Alf Häggblom, Oravainen
Marianne Nylund, Maalahti
Roger Eriksson, Pedersöre
Mikael Rönnqvist, Vaasa
Ulla-Britt Sundelin, Luoto

Henkilökohtaiset varajäsenet
Viktor Ohlis, Vöyri-Maksamaa
Rainer Säll, Kaskinen
Håkan Söderman, Maalahti
Christina Mannfolk, Mustasaari
Christel Granholm-Hagen, Pietarsaari
Ritva Granholm, Närpiö
Gustav Julin, Uusikaarlepyy

Ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee loppukaudeksi uuden jäsenen Pohjanmaan alueelliseen
lautakuntaan Alf Häggblomin tilalle.

Päätös:

Valtuustojäsen Monica Ståhlbergin ehdotuksesta valittiin valtuuston loppukaudeksi Stefan Kulp
uudeksi jäseneksi Pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan Alf Häggblomin tilalle.
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KARKULLA:59 /2011

§ 26

Anomus uuden organisaatiomallin kokeilemiseksi Uudellamaalla

Hallitus 27.9.2011 § 101
Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Hallitus nimesi 23.9.2010 § 90 työryhmän, jonka tehtävä oli päivittää voimassa oleva,
valtuuston 12.5.2005 hyväksymä johtosääntö, jota on täydennetty 13.6.2008 (§36) ja muutettu
8.6.2009 (§§ 5 ja 18). Työryhmän jäsenet ovat valtuuston puheenjohtaja Christer Rönnlund,
valtuuston I varapuheenjohtaja Britta Lindblom, valtuuston II varapuheenjohtaja Inger
Karlsson, hallituksen puheenjohtaja Berndt Långvik (työryhmän puheenjohtaja) sekä
hallituksen varapuheenjohtaja Bengt Kronqvist. Virkamieskunnan edustajat ovat kuntayhtymän
puheenjohtaja Märta Marjamäki sekä talousjohtaja Martin Nordman. Työryhmän sihteerinä
toimii kansliasihteeri Carola Isaksson.
Työryhmä otti ensimmäiseksi tehtäväkseen selvittää, toimiiko nykyinen organisaatiomalli.
Saadakseen käsityksen asiasta työryhmä on kevään 2011 aikana kuullut aluejohtajia,
aluepäälliköitä, yksikköpäälliköitä, neuvoloita, muita johtavia virkamiehiä, pääluottamusmiehiä
ja yhteistyökomiteaa. Yli sataa työntekijää on kuultu tässä asiassa. Lisäksi henkilöstölle on
annettu mahdollisuus toimittaa kirjallisesti käsityksiään nykyorganisaatiosta.
Henkilöstön näkemysten perusteella laadittiin useita organisaatiomalleja. Työryhmässä
vallitsee yksimielisyys organisaatiomallista, jossa alueellinen vastuu jakautuu aiempaa
pienempiin osiin. Kuntayhtymän kasvava toiminta haastaa kokonaisen alueen ”hallitsemisen”
vain yhden viranhaltijan vastuulle. Ehdotuksen mukaan osa-alueita johtaisivat aluekohtaiset
päälliköt (alueelliset päälliköt = regionchef), jotka olisivat yksikköpäälliköiden esimiehiä.
Tämän ehdotuksen mukaan organisaatiota siis ”ohennettaisiin”. Ehdotus uudeksi
johtosäännöksi siihen liittyvine uusine organisaatiomalleineen tulee valtuuston päätettäväksi
kesäkuussa 2012.
Tavoitteena on luoda organisaatiomalli, joka toimii käytännössä. Kun Uudenmaan aluejohtaja
1.10.2011 alkaen siirtyy muihin tehtäviin kuntayhtymässä, avautuu mahdollisuus kokeilla,
toimiiko työryhmän esittämä organisaatiomalli käytännössä. Tätä voitaisiin soveltuvin osin
kokeilla aikavälillä 1.11.2011 – 30.4.2012, jonka jälkeen kokemuksia voitaisiin arvioida.
Johtosääntöä uudistava työryhmä ja hallitus ottaisivat tämän jälkeen kantaa organisaatiomalliin
ennen kuin asia viedään valtuuston päätettäväksi kesäkuussa 2012.
Koska ehdotettu järjestely poikkeaa voimassa olevan johtosäännön määräyksistä, tarvitaan
valtuuston lupa kokeilla uutta organisaatiomallia Uudellamaalla aikavälillä 1.11.2011 –
30.4.2012. Uudenmaan johtamisesta vastaisi kolme alueellista päällikköä (regionchef): ItäUudenmaan alueellinen päällikkö, Keski-Uudenmaan alueellinen päällikkö ja LänsiUudenmaan alueellinen päällikkö. Nämä kolme alueellista päällikköä toimisivat kuntayhtymän
johtajan alaisina. Aluepäälliköiden (regional ledare) ja yksikköpäälliköiden (enhetsledare)
toimenkuvat eivät kokeilun aikana muuttuisi. Alueellisista päälliköistä yksi nimettäisiin
esittelijäksi Uudenmaan lautakuntaan ja hän esittelisi kaikki Uuttamaata koskevat asiat.
Ehdotus:

kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Hallitus päättää pyytää valtuuston lupaa kokeilla soveltuvin osin uutta organisaatiomallia
Uudenmaan alueella aikavälillä 1.11.2011 – 30.4.2012.
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Päätös:

Kuntayhtymän johtaja ehdotti kokouksessa, että hallitus tämän lisäksi päättäisi että
nimitettäisiin kolme vastuuhenkilöä olemassa olevien virkojen puitteissa alueellisiksi
päälliköiksi (regionchef) kokeilun ajaksi.
Kuntayhtymän johtajan ehdotus hyväksyttiin täydennyksineen.

__________________________

Valtuusto 13.10.2011 § 32
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

_____________________________

Hallitus 26.4.2012 § 49
Esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Hallitus päätti 27.9.2011 § 101 voimassa olevan johtosäännön uudistamistyön yhteydessä
kokeilla uutta organisaatiomallia Uudenmaan alueella. Valtuusto antoi tähän luvan 13.10.2011
§ 32 ajaksi 1.11.2011 – 30.4.2012 ja päätti, että olemassa olevien virkojen puitteissa valitaan
kolme henkilöä alueellisten päälliköiden tehtäviin kokeilun ajaksi. Edelleen päätettiin, että
Uudellamaalla tehtävän kokeilun tuloksia arvioidaan huhtikuun lopussa.
Hallitus käsittelee 22.5.2012 lopullista esitystä uudeksi johtosäännöksi ja aikoo viedä asian
valtuuston päätettäväksi 14.6.2012 pidettävässä valtuuston kokouksessa. Työryhmän
hallitukselle tekemässä ehdotuksessa jaetaan kuntayhtymä osa-alueisiin Uudellamaalla
kokeillun mallin mukaisesti. On tarkoituksenmukaista jatkaa kokeilua 30.4.2012 jälkeen,
mieluiten niin pitkään, että uusi organisaatiomalli voidaan ottaa käyttöön 1.1.2013, mutta
ainakin 15.9.2012 asti (kesän yli).
Tällä hetkellä alueelliset päälliköt ovat Gunilla Backman Itä-Uusimaa, Gunveig Söderbacka
Keski-Uusimaa ja Trude Jansson-Wenberg Länsi-Uusimaa. On perustelua jatkaa heidän
kanssaan solmittua työsopimusta koskien alueellisten päälliköiden tehtäviä 15.9.2012 asti.
Kuntayhtymän johtaja laatii ja luovuttaa hallitukselle alustavan raportin Uudenmaan kokeilun
tuloksista 26.4.2012 pidettävässä hallituksen kokouksessa. Tarkempi raportti esitetään
hallitukselle 22.5.2012 pidettävässä kokouksessa.
Ehdotus:

kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Hallitus päättänee, että uuden organisaatiomallin kokeilu jatkuu Uudenmaan alueella 30.4.2012
jälkeen yli kesän 15.9.2012 saakka.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Hallitus päätti lisäksi, että asia otetaan esille ilmoitusasiana valtuustolle valtuuston kokouksessa
14.6.2012.

Tiedoksi:

Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan alueelliset päälliköt

_____________________________

Tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.10.2012

8

Valtuusto
Hallitus 31.8.2012 § 104
Esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Valtuusto hyväksyi 14.6.2012 ehdotuksen mukaisen kuntayhtymän organisaatiomallin. Uusi
organisaatio astuu voimaan koko kuntayhtymässä 1.1.2013 alkaen.
Ehdotus:

Hallitus päättää, että uutta organisaatiomallia jatketaan Uudellamaalla 31.12.1012 saakka.
Samalla jatketaan Länsi-, Keski- ja Itä-Uudenmaan alueellisten päälliköiden virkamääräyksiä
31.12.2012 saakka.
Valtuusto merkitsi asian tiedoksi 11.10.2012.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

________________________________

Valtuusto 11.10.2012 § 26
Päätös:

Tarkistus

Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.
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KARKULLA:111 /2012

§ 27

Kårkulla samkommunin asumissuunnitelman päivittäminen

Hallitus 27.9.2012 § 172
Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.6.2012 päivätyssä kirjeessään kehottanut
erityishuoltopiirejä päivittämään, täsmentämään ja täydentämään kuntayhtymien aikaisemmin
laatimia asumissuunnitelmia. Valtuusto hyväksyi 23.9.2010 Kårkulla samkommunin
suunnitelman asumisen järjestämiseksi Kårkulla samkommunissa.
Liite:

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 28.6.2012 (vain suomeksi)
Päivitetty suunnitelma on toimitettava Sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 31.12.2012.
Suunnitelma kattaa vuodet 2012 - 2010 ja sen laatimisessa on pidettävä lähtökohtana
meneillään olevaa kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Suunnitelmassa pyydetään
erityishuoltopiirejä keskittymään erityisesti viiteen toiminta-alueeseen, jotka kansallisen
suunnitelmaehdotuksen tehnyt ohjausryhmä (ns. Kehas-työryhmä) on nostanut esiin. Nämä
viisi toiminta-aluetta ovat: (1) Vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa osallistumisen ja
oikeuksien turvaaminen, (2) lasten oikeuksien turvaaminen, (3) palvelujen kehittäminen, (4)
laitosasumisen lakkauttaminen ja (5) hallintoalueiden tiedon ja yhteistyön turvaaminen.
Osana tätä hanketta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimittaa kyselyn kaikkiin kuntiin,
jossa selvitetään kussakin kunnassa vallitseva tilanne em. viiden asian suhteen ja tiedustellaan
kuntien suunnitelmia miten vammaisten henkilöiden asuminen aiotaan järjestää. Tätä kyselyä
ei vielä ole käännetty ruotsiksi, mutta tiettävästi käännös valmistuu viikolla 38. Lokakuussa
THL toimittaa kullekin erityishuoltopiirille piiriin kuuluvien kuntien antamat vastaukset
kyselyyn. Kehas-työryhmän kokouksessa keväällä 2012 Sosiaali- ja terveysministeriön taholta
luvattiin myös Kårkulla samkommunille kyselyn yhteenveto, vaikka kuntayhtymä ei ole
varsinaisesti "maantieteellinen alue" hankkeessa tarkoitetussa mielessä.
Kuntayhtymä on aloittanut asumissuunnitelmansa päivittämisen elokuussa. Kuntayhtymän
johtaja on yhdessä toiminnanjohtajan virkaan astuvan Miia Lindströmin ja
kehittämissuunnittelija Susanne Tuuren kanssa laatinut karkeat puitteen asumissuunnitelman
päivittämiseksi. Suunnitelman mukaan Miia Lindström, joka nykyään on Kårkullan
hoitokodin aluepäällikkö, käy lävitse kunkin hoitokodissa asuvan asiakkaan tilanteen ja
kartoittaa näiden asiakkaiden edellytyksiä muuttaa muualle. Tässä työssä hän ottaa huomioon
asiakkaan ja omaisten mielipiteet, henkilökunnan arvion asiakkaan omista edellytyksistä ja
voimavaroista sekä kunnan asiakkaan varalle tekemän suunnitelman. Näin voidaan laatia
suunnitelma hoitokodin asukasmäärän vähentymiselle.
Avohoidon asumistoiminta on kartoitettu osana Kaste-hanketta. Vuosille 2013 - 2015 laaditun
taloussuunnitelman pohjalta voidaan laatia suunnitelma avohoidon asumistoiminnalle. Viime
kuukausien aikana on suunniteltu useita asumistoiminnan muutoksia, ja siksi on erittäin tärkeää,
että kuntayhtymään saadaan laadituksi pitkän aikavälin suunnitelma, jonka sisältö pysyy
samana usean vuoden ajan.
On myös suunniteltu työryhmän asettamista jatkamaan edellisen työryhmän tulosten pohjalta.
Edellisessä työryhmässä keskusteltiin kuntayhtymän asumissuunnitelmasta, joka myös
hyväksyttiin. Kuntayhtymän johtaja on kokoamassa uutta työryhmää. Ryhmä koostuu
poliittisista päättäjistä, virkamiehistä, kuntien edustajista sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden
yhteistyötahojen edustajista.
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Uskottavan ja realistisen suunnitelman aikaansaaminen edellyttää jäsenkuntien kanssa käytäviä,
konkreettisia keskusteluja. On mm. ehdotettu, että saatuaan THL:n yhteenvedon Kårkulla
järjestää kuntakierroksen (yksi osa-aluetta kohti), jossa yhdessä kuntien kanssa selvitetään
kuntien näkemykset asumistoimintasuunnitelmista ja sovitetaan kunkin kunnan suunnitelmat
kuntayhtymän suunnitelmien kanssa. Tällainen hanke on työläs mutta perusteltu. Kyseiset
keskustelut käytäisiin marraskuussa. On myös perusteltua käydä nämä keskustelun vasta sen
jälkeen kun kuntayhtymä on saanut käyttöönsä kuntien vastaukset THL:n kyselyyn
Tästä huolimatta voitaneen pitäytyä näinkin tiukassa aikataulussa. Asumissuunnitelman
päivitys ei kuitenkaan valmistu syksyn valtuustokokoukseen mennessä. Ehdotetaan, että
kuntayhtymän valtuusto antaa hallitukselle tehtäväksi vahvistaa päivitetty asumissuunnitelma
hallituksen joulukuun kokouksessa.
Ehdotus:

Hallitus keskustelee kuntayhtymän voimassa olevan asumissuunnitelman päivittämisen
periaatteista ja ehdottaa valtuustolle, että hallitus valtuutetaan vahvistamaan päivitetty
suunnitelma.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

________________________________
Valtuusto 11.10.2012 § 27
Liite:

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 28.6.2012 (vain suomeksi)

Päätös:

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus vahvistamaan päivitetty
asumissuunnitelma.
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KARKULLA:10 /2012

§ 28

Kårkulla samkommunin arviointikertomus ja tarkastuskertomus
vuodelta 2011

Hallitus 26.4.2012 § 56
Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
Kuntalain § 71 mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon
ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.
Tarkastuslautakunta on toimittanut vuoden 2011 arviointikertomuksensa kuntayhtymälle
5.4.2012. Lautakunta pyytää hallituksen vastausta arviointikertomukseen viimeistään
1.10.2012. Jotta hallituksen vastaus voitaisiin ottaa tilinpäätöksen yhteydessä
valtuustokäsittelyyn kesäkuussa 2012, on tilivelvollisten vastaukset saatava viimeistään
16.5.2012.
Kuntalain § 75 mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta

kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä,
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
Oy Audiator Ab:n puolesta tarkastuskertomuksen on toimittanut JHTT, HTM Andreas
Holmgård 3.4.2012.
Liite

Tarkastus- ja arviointikertomus

Ehdotus:

Hallitus merkitsee, että se on saanut tiedoksi tarkastus- ja arviointikertomuksen.
Arviointikertomus toimitetaan aluejohtajille, alueellisille johtajille ja lautakunnille,
kiinteistöpäällikölle ja henkilöstöpäällikölle vastineiden antamiseksi arviointikertomuksen
niihin kohtiin joista vastinetta pyydetään. Vastineet on toimitettava viimeistään 11.5.2012.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Pykälä tarkistettiin heti.

Tiedoksi:

Aluejohtajat, alueelliset johtajat, kiinteistöpäällikkö ja kehityspäällikkö

_________________________________

Hallitus 22.5.2012 § 68
Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
Hallituksen päätös arviointikertomuksineen on toimitettu vastusten antamista varten
-aluejohtajille, alueellisille johtajille, kiinteistöpäällikölle ja henkilöstöpäällikölle 4.5.2012.
Liite:

Asianomaisten viranhaltijoiden vastaukset

Ehdotus:

Hallitus merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi ja pyytää lisäselvityksiä ja -täsmennyksiä
13.9.2012 mennessä kaikkiin tarkastuslautakunnan huomautuksiin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Tiedoksi:

Talousjohtaja, aluejohtajat, alueelliset johtajat, kiinteistöpäällikkö ja henkilöstöpäällikkö

_______________________________

Valtuusto 14.6.2012 § 7
Tilintarkastuslautakunnan kokouksen 4.5.2012 pöytäkirjan § 6 on kirjoitettu seuraavasti:
”Lautakunta jatkaa vuoden 2011 arviointikertomuksen työstämistä.
Päätös:

Arviointikertomus laadittiin, allekirjoitettiin ja toimitettiin kuntayhtymän valtuustolle käsittelyä
varten.”

Liite:

Tilintarkastuslautakunnan vuoden 2011 arviointikertomus

Päätös:

Edustaja Tor Wik esitti, että valtuusto hyväksyy seuraavan:
1) arviointikertomus merkittäneen tiedoksi
2) valtuusto toimittanee hallitukselle selonteon tarvittavia toimia varten ja
3) hallitus velvoitettaneen toimittamaan selvityksen ennen syyskuun 2012 loppua siitä, mihin
toimiin on ryhdytty tai mihin toimiin ryhdytään liittyen tilintarkastuslautakunnan selonteossaan
tekemiin huomautuksiin ja muistutuksiin.
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti edustaja Tor Wikin ehdotuksen.

______________________________
Hallitus 27.9.2012 § 169
Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman, henkilöstöpäällikkö Sixten Westerby
Esittely: talousjohtaja Martin Nordman
Talousjohtaja:
Tarkastuslautakunta toteaa aivan oikein, että taloudelliset tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta.
Liitteessä esitetään tilivelvollisten selvitykset vuoden 2011 taloudellisesta tuloksesta. Kuten
tarkastuslautakunta toteaa, on otettu käyttöön uusi taloushallinto- ja palkanlaskuohjelma vuoden
2012 alusta, ja tämä merkitsee mm. että kuntayhtymän eri alueilla voidaan nyt päivittäin seurata
talousarvion toteutumista (kohta 3.2) jopa alamomenttitasolla josta voidaan lukea
toimintakatteen määrä (kohta 3.3) . Sitovuustasoa (3.3) on nostettu vuoden 2012 alusta, ja
sitovuustasojen määrää ehdotetaan pienennettäväksi huomattavasti vuoden 2013 alusta.
Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi elokuussa 2012 Kårkulla Fastighets Ab:n ja Fastighets Ab
Kårkulla Aravabostäderin fuusiosuunnitelman. Fuusio saataneen päätökseen 31.12.2012
mennessä ja samalla uudesta osakeyhtiöstä (Kårkulla Fastighets Ab) tulee arvonlisävelvollinen.
(5.3 Konserni).
Henkilöstöpäällikkö:
Talousarviomääräraha kohdassa ”palkat ja palkkiot” ylittyi vuonna 2011 3,9 % eli 1 114 926,50
€. Merkittävin yksittäinen ylityksen syy olivat oppisopimuspalkat. Kohdan
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"Oppisopimuspalkat" ylitys oli 527 515,62. Syynä ylitykseen on, että on solmittu useita
palkkasäännön ulkopuolisia oppisopimuksia, vaikka periaate on, että oppisopimuksia voidaan
solmia vain siinä tapauksessa, että käytettävissä on palkkavaroja, jotka on varattu täyttämättä
olevaan toimeen. Lisäksi Kårkulla on maksanut palkkaa oppisopimusopiskelijoiden
harjoitusjakoista, mikä on edellyttänyt sijaisten palkkaamista.
Palkkamenojen kasvuun on myös vaikuttanut oleellisesti lomapalkkavelan budjetoitua suurempi
kasvu 510 000 euroon. Tämä johtui siitä, että uudesta virkaehtosopimuksesta poistettiin ns. Blomapalkkataulukko eikä tätä voitu ennustaa talousarviota laadittaessa.
Vuonna 2011 yksiköissä maksettiin palkkaa lähes 23 avustajalle (n. 500 000 €). Tätä avustajien
palkkojen menoerää ei ollut otettu huomioon vuoden 2011 palkkabudjetissa, mikä vääristää eri
yksiköiden tulosta.
Tämän lisäksi kuntayhtymässä oli 33,75 ylimääräistä, palkkasääntöön kuulumatonta, palkattua
henkilöä vuoden 2011 lopussa. Nämä henkilöt on palkattu yksiköihin, kun yksikössä on arveltu
tarvittavan lisähenkilöstöä.
Liite:

Arviointikertomus
Tilivelvollisten selvitykset

Ehdotus:

Hallitus antaa tarkastuslautakunnalle ja kuntayhtymän valtuustolle yllä olevan vastauksen
lautakunnan arviointikertomukseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

________________________________

Valtuusto 11.10.2012 § 28
Liite:

Arviointikertomus
Tilivelvollisten selvitykset

Päätös:

Valtuusto merkitsi hallituksen vastauksen tiedoksi.
Tämän jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan ponnen valtuustojäsen Tor Wikin
ehdotuksesta:
”Valtuusto edellyttää, että hallitus
arviointikertomuksen seurantaan."
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KARKULLA:11 /2012

§ 29

Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015

Hallitus 31.8.2012 § 105
Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki, talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Esitettävä vuoden 2013 talousarvion taulukko-osa perustuu hallituksen helmikuussa 2012
hyväksymiin korotuksiin sekä niihin eri määrärahakorotusesityksiin, jotka lautakunnat/yksiköt
ja henkilöstöhallinto ovat toimittaneet.
Aluehallinnosta saatujen tietojen mukaan suoritteiden kokonaismäärän arvioidaan vähenevän
4126 suoritetta eli 1,1 %. Asumissuoritteiden määrää on, aikaisempien vuosien tavoin,
vähennetty keskimäärin 2 %, eli kokoaikaisen hoitopaikan määräksi arvioidaan 358 vuorokautta
365 vuorokauden sijaan. Jos kunnallisten maksuosuuksien hinnat nousisivat keskimäärin 4 %,
kasvaisivat kunnallisten maksuosuuksien kustannukset 43,0 milj. eurosta 44,2 milj. euroon, eli
kasvua vuodesta 2012 vuoteen 2013 olisi 2,9 %.
Velkamäärän kasvun mutta toisaalta poikkeuksellisen matalan korkotason vuoksi
korkokustannukset ovat kasvaneet 110 000 euroa. Samalla suunnitelman mukaisten poistojen
määrää on kasvatettu 324 000 euroa uudistettujen poistosääntöjen mukaisesti. Jotta
kuntayhtymän talousarvio saataisiin tasapainoon, tarvitaan lisää tuottoja / kustannussäästöjä 2
388 000 euron edestä. Kunnallisten maksuosuuksien 2,39 milj. euron lisäys edellyttäisi 9,62
%:n hinnankorotusta 4,0 %.n sijasta, mutta tällainen korotus ei tietenkään ole mahdollinen.
Koska talousarvioesitykseen tarvitaan vielä paljon hienosäätöä, esitetään tarkempi ehdotus
valtuuston kokouksessa.
Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien kehotuksesta ehdotetaan, että valtuustotason
sitovuustasoja vähennetään niin, että talousarvio sidotaan valtuustotasolle ainoastaan
toimintamuodoittain eikä kuten ennen toimintamuodoittain aluetasolla. Tätä uudistusta puoltaa
sekin, että kuntayhtymä 2013 alusta jakautuu uuden johtosäännön mukaisesti seitsemään
alueeseen eikä enää kolmeen.
Vuosien 2013 - 2015 taloussuunnitelman tavoitteet esitetään koko kuntayhtymän tasolla.
Hallitus vahvisti kokouksessaan 23.2.102 § 18 alustavat tavoitteet. Tämän jälkeen niitä on
hiottu ja täsmennetty. Lautakunnat ovat vahvistaneet aluekohtaiset tavoitteet, mutta näitä ei
esitetä valtuustolle annettavassa ehdotuksessa koska sitovuustasoa on nostettu.
Hallituksen kokoukseen tehtävää ehdotusta täydentävät kuntayhtymän johtajan katsaus ja
toimintamuodoittain esitettävä henkilöstömitoitus.
Alueilta pyydettiin ehdotuksia tarvittavan uuden henkilöstön määräksi tähänastisen toiminnan
tukemiseksi vuonna 2013. Lautakuntien ehdotusten mukaan Turunmaan alue ei ole anonut
lisävirkoja/lisätoimia ja Pohjanmaan alue on anonut yhteensä 20,46 virkaa/tointa. LänsiUusimaa anoo priorisointiluettelon mukaisesti 5,64:ää, Itä-Uudenmaa yhtä ja Keski-Uusimaa
1,1:tä uutta virkaa/tointa.
Henkilöstöhallinto esittää talousarviossa yhteensä kuutta virkaa/tointa tähänastisen toiminnan
tukemiseksi.. Näistä viroista esitetään kolmea Uudellemaalle ja kolmea Pohjanmaalle alueiden
priorisointitavoitteiden mukaisesti.
Tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.10.2012

15

Valtuusto

Lisäksi on talousarvioon otettu uutta toimintaa varten kahdeksan hoitajaa Itä-Uudellemaalle
(Jakarinkadun asumisyksikkö) 10 kuukauden pituiseksi ajaksi.
Johtoryhmässä on keskusteltu virkojen perustamisesta virkapooliin. Saattaisi olla perusteltua
kokeilla jollakin kuntayhtymän alueella pooliviran hyödyntämistä ja selvittää voidaanko näin
sijaisista aiheutuvia kustannuksia vähentää.
Kuntayhtymässä on noudatettu tiukkaa linjaa uusien virkojen/toimien perustamisen suhteen
tähänastisen toiminnan tueksi. Vuonna 2009 ei alueille myönnetty yhtään virkaa/tointa, vuonna
2010 yksi ja vuonna 2011 ei yhtään. Sen sijaan perustettiin kolme uutta virkaa/tointa koko
kuntayhtymän käyttöön. Nämä olivat sairaanhoitaja kokeiluhankkeeseen, avustajapoolin
johtaja sekä asumistoiminnan kehittäjä. Säästösyistä näitä virkoja/toimia ei ole otettu käyttöön
tänä vuonna. Tarkoituksena on ottaa nämä virat/toimet uudelleen käyttöön 1.1.2013 alkaen.
Syksyn aikana inventoidaan yksiköiden henkilöstöresurssit uuden organisaatiomallin käyttöön
oton yhteydessä 2013. Kuntayhtymän eri alueilla on edelleen budjetin ulkopuolisia
virkoja/toimia. Tarve saada uusia virkoja/toimia kasvaa. Asiakkaiden hoidon tarve kasvaa ja
tämä lisää henkilöstöön kohdistuvia paineita. Uusia virkoja/toimia pitäisi voida perustaa tämä
seikka huomioiden ja kolmen viime vuoden tiukan virkojen/toimien perustamislinjan vuoksi.
Ottaen huomioon kuntien lausunnot kuntayhtymän maksujen korotuksista vuonna 2013, ei ole
perusteltua perustaa uusia virkoja/toimia tähänastisen toiminnan tueksi.
Liitteet:

- kattavat tavoitteet, jotka hallitus on hyväksynyt 23.2.2012
- aluelautakuntien ehdotukset
- toukokuunkirje, josta ilmenee, mitkä uudet yksiköt taloussuunnitelmassa arvioidaan
perustettavan paikkalukuineen sekä milloin ko. yksikköjen on arveltu aloittavan toimintansa
- kuntien lausunnoista laadittu kooste
- suoritteet 2010-2013
- talousarvioehdotus vuodelle 2013 toimintamuodoittain
- talousarvio vuonna 2013 alamomenttitasolle
- suoritteiden hinnat 2011-2013

Ehdotus:

kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Hallitus päättää siitä, miten talousarvio tästedes laaditaan.

Päätös:

Hallitus päätti talousarvion jatkokehittelyn perusteeksi että hinnankorotus saa olla keskimäärin
3,85 % ja että johtaville viranhaltijoille annetaan tehtäväksi vähentää kuluja lautakuntien
ehdotuksesta yhteensä n. 2,5 milj. euron arvosta.

Tiedoksi:

Johtavat viranhaltijat

__________________________

Hallitus 27.9.2012 § 171
Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki, talousjohtaja Martin Nordman
henkilöstöpäällikkö Sixten Westerby: esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Henkilöstöpäällikkö:
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Hallituksen 31.8.2012 tekemän päätöksen mukaisesti on yleinen hinnankorotus 3,85 %
ehdotetun 4 %:n sijaan. Henkilöstökustannusten taulukkokorotukset ovat 2,3 %, mutta
kokonaisvolyymin pienenemisen vuoksi palkkakustannusten kokonaiskasvu jää alle 2,3 %.
Sijaisten käytöstä aiheutuvien kustannusten osalta on palkkoja ja palkkioita koskevaa
talousarvioehdotusta kiristetty huomattavasti verrattuna lautakuntien ehdotuksiin. Verrattuna
lautakuntien ehdotuksiin ehdotetaan yleistä 11 %:n tiukennusta kohtaan "Loma- ja muut
sijaiset" ja 10 %:n tiukennusta kohtaan "Sairausajan sijaiset ja äitiyslomasijaiset". Tästä
huolimatta sijaisista aiheutuvat kustannukset kasvavat lähes 1,9 % verrattuna vuoden 12012
talousarvioehdotukseen.
Uusia virkoja/toimia ei perusteta kuntayhtymään tähänastisen toiminnan tukemiseen.
Lautakuntien talousarvioehdotuksessa oli otettu huomioon kuuden uuden viran/toimen
perustaminen.
Leikkaukset on saatu aikaan ehdottamalla yhdeksän aluepäällikön (regional ledare) viran
lakkauttamista, mikä käy mahdolliseksi kun uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön. Paraisissa
sijaitsevan hoitokodin toiminnan purkamisen myötä Svalbon hoitoyksikkö on lakkautettu ja sen
7,5 toimesta ehdotetaan 5,5 toimen lakkauttamista. Vastaavasti ehdotetaan Heimgårdin
yksikön sulkeutuessa, että yksikönjohtajan virka ja 2,75 hoitajan tointa lakkautetaan.
Säästöjä syntyy, kun Jakarinkadun asumisyksikköön perustetaan kolme hoitajan tointa
yhdeksäksi kuukaudeksi alkuperäisen suunnitelman sijaan, jossa suunniteltiin kahdeksaa
hoitajaa 10 kuukaudeksi vuonna 2013. Asiantuntija- ja kehityskeskukseen sijoitetun, avoinna
olevaan pedagogin toimeen budjetoidaan kahden kuukauden palkka 12 kuukauden sijaan.
Asumistoiminnan uudelle kehittäjälle varataan talousarviossa varat neljäksi kuukaudeksi 12
kuukauden sijaan, koska ulkoiset projektimäärärahat kattavat palkkakustannukset yli 4
kuukauden osalta. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitajan toimeen varataan varat neljäksi
kuukaudeksi 12 kuukauden sijaan (hyväksytty v. 2011).
Em. tasapainottamistoimien jälkeen päädytään talousarviossa 57 353 310 euron
toimintatuottoihin, mikä on 4,3 % eli 2,38 milj. enemmän kuin vuonna 2012. On tosin
huomattava, että sisäiset tuotot (ja kustannukset) ovat kasvaneet peräti 37,9 % eli 1 565 430
euroa. Ilman näiden sisäisten siirtojen määrän kasvattamista tuottojen kasvu jäisi 813 670
euroon eli 1,48 %:iin.
Vastaavasti kustannusten kasvu, joka nyt on 3,8 %, olisi jäänyt vajaaseen puoleen miljoonaan
euroon eli 1,9 %:iin ilman sisäisiä siirtoja.
Etenkin Paraisissa meneillään olevan intensiivisen investointiohjelman vuoksi korkokulut
kasvavat 110 000 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 220 000 euroa. Kun kuntien maksuja
kasvatetaan keskimäärin 3,8 %, kuntayhtymän tulo kunnallisina maksuosuuksina on 45,07 milj.
euroa. Tämä määrä on 1,45 milj. euroa eli 3,3 % enemmän kuin vuonna 2012. Tämä
hinnankorotus nostaa toimintakatteen 1 066 800 euroa ylijäämäiseksi, ja tämä määrä kattaa
täsmälleen rahoituskulut ja suunnitelman mukaiset poistot, jonka jälkeen tuloksen suunnitellaan
olevan ± 0.
Liitteet:

Talousarvioehdotus ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2013-15
Kuntien lausunnon yhteenveto (päivitetty)

Ehdotus:

Hallitus ehdottaa seuraavaa:
- valtuusto vahvistaa talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi
2013-2015
- kustannukset ja tuotot sidotaan niihin bruttomääriin jotka ilmoitetaan
kulukokonaisuuksittain oheisessa talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2013-2015

Tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä

Sivu
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Valtuusto
-

-

Päätös:

sitovia tavoitteita ovat myös suoritteiden lukumäärä, suoritekohtainen hinta sekä
kunnalliset maksuosuudet jaettuina toimintamuodoittain siten kuin tämän esityslistan
seuraavassa pykälässä esitetään
hallitus valtuutetaan kohdentamaan talousarvion määrärahoja uudelleen alueiden välillä
saman toimintamuodon sisällä
hallitus voi myöntää valtuuston hyväksymien määrärahojen ylityksiä niissä tapauksissa,
joissa arvioidut tulot kattavat sataprosenttisesti arvioidut menot
muille kunnille kuin jäsenkunnille tapahtuva myynti pannaan toimeksi erillisten
sopimusten mukaan. Tällöin hinnat ovat korkeammat kuin mitä valtuusto on jäsenkunnille
hyväksynyt.

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________________
Valtuusto 11.10.2012 § 29
Liitteet:

Talousarvioehdotus ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2013-15
Kuntien lausunnoista laadittu kooste

Päätös:

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Valtuusto merkitsi tiedoksi Vantaan kaupungin 3.10.2012 päiväämän lausunnon sekä Espoon
kaupungin 9.10.2012 päiväämät ohjeen jotka jaettiin kokouksessa kokousosanottajille.

Tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.10.2012
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Valtuusto
KARKULLA:121 /2012

§ 30

Kunnallisten maksuosuuksien määrääminen talousarviovuodelle 2013

Hallitus 27.9.2012 § 185
Valmistelu ja esittely: Talousjohtaja Martin Nordman
Kårkulla samkommun noudattaa vahvistettuja suoritehintoja, eli kukin jäsenkunta maksaa
kyseisen suoritehinnan siitä palvelusta jonka jäsenkunta kuntayhtymältä hyödyntää.
Kuntien maksuosuudet
Talousarvion käyttötaloutta ja investointibudjettia koskeviin liitteisiin viitaten vahvistanee
valtuusto vuoden 2013 kunnalliset maksuosuudet. Käytöstä aiheutuvat kunnalliset
maksuosuudet nousevat yhteensä 45 068 700 euroon. Tämä vastaa 3,3 %:n kasvua verrattuna
vuoteen 2012; tuolloin kunnalliset maksuosuudet vahvistettiin 43 620 300 euron suuruisiksi.
Kasvua on siis kaikkiaan 1 448 400 euroa, josta runsaat 330 000 euroa johtuu korkokuluista ja
suunnitelman mukaisten poistojen kuluista, jotka puolestaan johtuvat kuntayhtymän omista,
merkittävistä investoinneista. Loput eli 1,12 milj. euroa koostuu inflaatiokorjauksista. Tuo 1,12
milj. euroa on alle 2 % budjetoiduista toimintakustannuksista.
Investointitalousarvion loppusumma on 6 800 000 euroa ja tämä rahoitetaan seuraavasti:
asuntorahaston tuki 880 000 euroa, kiinteistöjen myynti 650 000 euroa ja budjettilainaa 5 270
000 euroa.
Päihdehuolto
Kuntayhtymä tarjoaa päihdehuoltopalveluja joko niin, että kunnat maksavat ennakkoon
vuosimaksun, jonka suuruus määräytyy kunnassa asuvien ruotsinkielisten asukkaiden
lukumäärän mukaan tai niin, että kunnat antavat kullekin palvelun tarvitsijalle
maksusitoumuksen ja suorittavat ennalta sovitus vuorokausimaksun. Vuonna 2012 osallistui 10
jäsenkuntaa ja 13 ei-jäsenkuntaa vuosimaksujärjestelmän mukaisella tavalla toimintaan.
Vuoden 2013 päihdehuollon talousarvioehdotus perustuu olettamalle, että n. 70 %
kuntayhtymän päihdehuoltopalveluista saamista tuotoista koostuu kuntien vuosimaksuista.
Vuosi- ja vuorokausimaksu ovat pysyneet samoin vuonna 2012 ja 2012 eli 2,70 eurossa
asukasta kohti ja 200 eurossa hoitovuorokautta kohti. Siksi ehdotetaan vuosimaksun
nostamista 2,80 euroon asukasta kohti ja 205 euroon hoitovuorokautta kohti. Kun
vuorokausimaksu vuosimaksua suorittaville kunnille alittaa laskennallisesti 100 euroa
hoitovuorokaudelta, peritään hoitovuorokaudelta 100 euron maksu ylittäviltä
hoitovuorokausilta. Vuoden 2013 talousarvioon varataan 64 900 euroa ostopalveluja varten
Raaseporin uudesta päihdehuoltoyksiköstä. Em. 205 euron suuruisen vuorokausimaksun lisäksi
ehdotetaan tämän yksikön palveluista laskutettavan 260 euron vuorokausimaksua
katkaisuhoitotoiminnasta.
Konsultaatiot ja koulutus
Sitä mukaa kuin kuntayhtymän toiminta integroituu ja eriytyy, ilmaantuu ajoittain tarve myydä
erityispalveluja kunnille ja järjestää heille konsultaatioita ja koulutusta. Tällä erää tällaisen
toiminnan maksuista ei ole päätöstä. Jäsenkuntia laskutetaan tietenkin, kuten ennenkin,
käyttökuluista, jotka perustuvat toteutuneeseen käyttöön.
Ehdotus:

Valtuusto vahvistaa kuntien maksuosuuksien suuruudet kehitysvammaisten erityishuollosta
syntyvien käyttökustannusten kattamiseksi kuntayhtymälle liitteen mukaan (Talousarvio 2013
ja taloussuunnitelma 2013-2015).
Valtuusto valtuuttaa hallituksen määräämään vuoden 2013 aikana myös muita tilapäisiä
maksuja, jos kuntayhtymän etu sitä vaatii. Valtuutus koskee myös yksittäisiä kuntia ja

Tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä
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Valtuusto
kuntayhtymää, joilta maksun perimisen voi jättää tekemättä, jos on ilmeistä, että sen periminen
olisi kohtuutonta.
Valtuusto valtuuttaa hallituksen määräämään perusmaksun vuodelle 2013 asumisyksiköiden
käyttämättömistä paikoista (koskee sairausvuorokausia).
Valtuusto vahvistaa kuntien maksuosuuksien suuruudet sosiaalihuoltolain mukaisesta
työtoiminnasta syntyvien käyttökustannusten kattamiseksi kuntayhtymälle liitteen mukaan
(Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2015).
Valtuusto valtuuttaa hallituksen vahvistamaan myös muita sosiaalihuoltolain mukaiseen
työtoimintaan liittyviä maksuja vuodelle 2013, jos muut rahoittajat (työvoimaviranomaiset,
Kela jne.) osallistuvat rahoitukseen.
Valtuusto päättää lisäksi, että vuonna 2013 nousee niiltä kunnilta päihdehuoltopalveluista
perittävä maksu, jotka osallistuvat vuosimaksujärjestelmään, 2,80 euroon kultakin
ruotsinkieliseltä kuntalaiselta 1.1.2012 vallinneen tilanteen mukaan. Vuosimaksusta suoritetaan
50 % viimeistään 31.3.2012 ja loput viimeistään 30.9.2013. Kun vuorokausimaksu
vuosimaksua suorittaville kunnille alittaa laskennallisesti 100 euroa hoitovuorokaudelta,
peritään hoitovuorokaudelta 100 euron maksu ylittäviltä hoitovuorokausilta.
Niiltä kunnilta, jotka eivät suorita vuosimaksua veloitetaan 205 euroa hoitovuorokaudelta.
Avohoitokäynneistä veloitetaan 80 euroa (vuonna 2012 myös 80 euroa) kutakin alkavaa
vastaanoton 1,25 tuntia kohti (koskee vain niitä kuntia, jotka suorittavat vuorokausimaksun).
Ryhmäpohjaiseen jälkihoitoon osallistuvia asiakkaita kohti laskutetaan kunnalta 40,00
euroa/asiakas (vuonna 2012 40,00 euroa/asiakas). Raaseporin päihdehuoltoyksikössä
toteutettavasta katkaisuhoidosta laskutetaan korkeintaan 260 euroa/hoitovuorokausi.
Valtuusto valtuuttaa hallituksen määräämään maksut kursseista,
erityispalveluista, jotka voivat käydä ajankohtaisiksi vuoden aikana.
Päätös:

konsultaatioista

Ehdotus hyväksyttiin.

_____________________________

Valtuusto 11.10.2012 § 30
Päätös:

Tarkistus

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

ja
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Valtuusto
KARKULLA:103 /2012

§ 31

Palkkiosääntö vuosiksi 2013-2016

Hallitus 31.8.2012 § 109
Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
Kuntayhtymän palkkiosääntö on palkkioiden suuruuden osalta pysynyt muuttumattomana koko
valtuustokauden 2009-2012. Tapana on ollut, että valtuusto kautensa viimeisessä kokouksessa
korjaa palkkiot seuraavaa valtuustokautta varten määrällä, joka suunnilleen vastaa
kuntasektorin säännöllisen ansion indeksin muuttumista edeltävän neljän vuoden aikana.
Kuntayhtymän uusi johtosääntö astuu voimaan vuoden 2013 alusta ja tällöin
luottamushenkilöiden lukumäärä pienenee samalla kun jäljelle jäävien luottamushenkilöiden
vastuualueet laajenevat.
Tilastokeskuksen mukaan on kunnallisten palkansaajien säännöllisen ansion indeksi kasvanut
vuoden 2008 1. neljänneksestä vuoden 2012 1. neljännekseen runsaat 14 %. Kuntaliitto on
13.9.2008 julkaissut yleiskirjeen, joka koski luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia.
Yleiskirjeessä korostetaan, että kuntien ja kuntayhtymien on turvattava luottamushenkilöille
riittävät edellytykset tehokkaalle ja menestykselliselle työskentelylle.
Liite:

Palkkiosääntö 2012

Ehdotus:

Hallitus keskustelee asiasta ja antaa keskustelun pohjalta virkamiehille tehtäväksi seuraavaan
hallituksen kokoukseen mennessä laatia uusi ehdotus palkkiosäännöksi vuosiksi 2013 - 2016.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

________________________________

Hallitus 27.9.2012 § 173
Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Sixten Westerby
Esittely: talousjohtaja Martin Nordman
Yleiskirjeessään 15.8.2012, jonka Kuntaliitto osoittaa mm. kuntayhtymien hallituksille,
Kuntaliitto korostaa luottamushenkilöiden työn merkitystä osana kunnan yleistä johtamista
ja työskentelyn tehokkuutta. Kuntaliitto tähdentää myös, että luottamushenkilöiden työn
muuttuminen on otettava huomioon uusittaessa luottamushenkilöiden palkkiojärjestelmiä ja
vahvistettaessa palkkioiden suuruutta.
Kårkulla samkommunin palkkiosääntö vuosilta 2009 - 2012 on uusitun, vuosina 2013-2016
noudatettavan palkkiosäännön pohjana. Palkkiosääntö 2013 - 2016 on sovitettu
kuntayhtymässä toteutettavaan organisaatiouudistukseen 1.1.2013 alkaen. Palkkioita on
korotettu 14 - 20 % Tilastokeskuksen kunnallisten palkansaajien säännöllisen ansion
indeksin mukaan. Indeksi on kasvanut yli 14 % vuoden 2008 2. vuosineljänneksestä vuoden
2012 2. vuosineljännekseen.
Kårkulla samkommunin palkkiosääntö vuosiksi 2013 - 2016 vahvistettaneen tämän
mukaisesti.
Liitteet:

Tarkistus

Palkkiosääntöehdotus 2013-2016
Kuntaliiton yleiskirje 16/80/15.8.2012 ”Luottamushenkilöiden palkkiot, korvaukset ja
toimintaedellytykset”
Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä
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Valtuusto

Ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen palkkiosäännöksi
vuosiksi 2013-2016.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

_____________________________________

Valtuusto 11.10.2012 § 31
Liitteet:

Palkkiosääntöehdotus 2013-2016
Kuntaliiton yleiskirje 16/80/15.8.2012 ”Luottamushenkilöiden palkkiot, korvaukset ja
toimintaedellytykset"

Päätös:

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä
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Valtuusto
KARKULLA:122 /2012

§ 32

Peruspääomalle maksettava koron määrääminen vuodelle 2013

Hallitus 27.9.2012 § 186
Valmistelu ja esittely: Talousjohtaja Martin Nordman
Kukin jäsenkunta omistaa osuuden Kårkulla samkommunin peruspääomasta. Kuntayhtymän
perussopimuksen mukaan on tälle pääomalle maksettava jäsenkunnille vuosittainen korko.
Valtuusto vahvistaa koron suuruuden vuosittain samalla kun se hyväksyy seuraavan vuoden
talousarvion. Korko suoritetaan budjettivuoden joulukuun aikana.
Kuntayhtymän palveluista suoritettava hinta, jonka jäsenkunta maksaa, sisältää
korkopalautuksen joka lasketaan peruspääomalle. Tämä ei koske ei-jäsenkuntia.
Valtaosa kaikesta toiminnasta ostetaan jäsenkunnilta ja myynti ei-jäsenkunnille oli vuoden
2011 tilinpäätöksen mukaan vain 1,7 % kaikista yhteenlasketuista kunnallisista
maksuosuuksista. Jotta kuntayhtymä suoriutuisi määrätyn koron maksamisesta loppuvuonna,
joutuu kuntayhtymä keräämään kyseisen summan vuoden aikana itselleen korkeampina
maksuina.
Aiempina vuosina on maksettu 1 %:n korkoa.
Kuntayhtymän peruspääoma on tätä nykyä 8 802 607,95 euroa.
Ehdotus:

Valtuusto päättää, että peruspääomalle vuonna 2013 maksettava korko on
1 % peruspääomalle, kuten perussopimuksen 13 §:ssä todetaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

_____________________________

Valtuusto 11.10.2012 § 32
Päätös:

Tarkistus

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä

Sivu

11.10.2012

23

Valtuusto
KARKULLA:123 /2012

§ 33

Anomus lyhytaikaisen luoton nostamiseksi vuonna 2013

Hallitus 27.9.2012 § 187
Valmistelu: Talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: Kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Viitaten vuoden 2013 talousarvion loppusummaan ja vuoden aikana tehtäviin mittaviin
investointeihin on perusteltua kuntayhtymän likviditeetin varmistamiseksi antaa hallitukselle
oikeus nostaa lyhytaikaista luottoa, jonka maksimimäärä on 2 000 000 euroa (n. 3,5 %
talousarvion loppusummasta). Hallitukselle myönnettiin oikeus vuoden 2012 aikana nostaa
lyhytaikainen luotto, jonka maksimimäärä on 2 000 000 euroa.
Ehdotus:

Hallitukselle myönnettiin oikeus vuoden 2013 aikana nostaa lyhytaikainen luotto, jonka
maksimimäärä on 2 000 000 euroa.
Ehdotetaan että talousjohtaja Martin Nordman valtuutetaan allekirjoittamaan kuntayhtymän
nimissä velkasitoumuksia, jotka tämä päätös edellyttää.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________
Valtuusto 11.10.2012 § 33
Päätös:

Tarkistus

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä
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Valtuusto
KARKULLA:124 /2012

§ 34

Budjettilainan nostaminen vuonna 2013

Hallitus 27.9.2012 § 188
Esittely: Talousjohtaja Martin Nordman
Perussopimuksen § 18 mukaan kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointikulujen
kattamiseksi mm. rahoituslaitoksilta saatavina lainoina.
Kuten investointibudjetista ja rahoitusosuudesta vuodelle 2013 näkyy (taloussuunnitelman
taulukko-osa), tulee ilmenemään tarvetta rahoittaa uusia laitos-, asumis- ja
päivätoimintayksiköitä budjettilainoin, joiden yhteissumma on 5 270 000 euroa (5 680 000
euroa vuonna 2012).
Ehdotus:

Valtuusto myönsi hallitukselle oikeuden nostaa pitkäaikaista luottoa, jonka määrä saa
korkeintaan olla 5,3 milj. euroa vuoden 2013 hyväksytyn talousarvion mukaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

____________________________
Valtuusto 11.10.2012 § 34
Päätös:

Tarkistus

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä
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Valtuusto
KARKULLA:125 /2012

§ 35

Kårkulla samkommunin sijoitustoiminta vuonna 2013

Hallitus 27.9.2012 § 189
Valmistelu: Talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: Kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Kuntalain mukaan valtuusto päättää sijoitustoiminnan perusteista.
Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan sitä, että rahavaroja sijoitetaan rahalaitosten
sijoitusinstrumentteihin, joukkovelkakirjalainoihin, rahoitusarvopapereihin, pankkitalletuksiin
ja muihin rahoitusomaisuuden instrumentteihin. Lain perustelujen mukaan kuntayhtymän
rahavarat on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti. Luottoriski pitää rajata niin, että pääoman
menettämisen riski on pieni. Valtuuston on päätettävä mikä maksimisumma voidaan sijoittaa
rahoitusomaisuusarvopapereihin, joihin liittyy luottoriski. Tällaisia instrumentteja ovat mm.
osakkeet, osakerahasto-osuudet ja yritystodistukset. Valtuusto päättää myös niistä periaatteista,
joita noudatetaan, kun kuntayhtymän rahavarat sidotaan sijoitustoimintaan vuotta pidemmäksi
ajaksi. Periaatteisiin kuuluvat myös sijoitusten hajauttaminen ja tämä voi koskea niin
sijoitusaikaa, sijoitusinstrumenttia että valallista.
Vakiintunut tapa mitata eri sijoitusvaihtoehtojen riskiä on pohtia kohteen volatiliteettia, so.
muuttujaa joka mittaa kohteen suurimmat hintavaihtelut tietyn ajan kuluessa. Mitä pienempi
volatiliteetti, sen pienemmät ovat arvopaperin arvon heittelehtiminen ja sitä pienempi on myös
riski.
Valtuusto siis päättää sijoitustoiminnan perusteista. Tämä ei ole este siirtää valta toteuttaa
sijoitustoiminta käytännössä jollekin alemmalle virkamiestasolle. Kun kyse on yksittäisistä
sijoituksista, on perusteltua siirtää valta toteuttaa sijoitustoiminta kuntayhtymän hallitukselle tai
sille virkamiehelle, jonka tehtäviin kuuluu vastata sijoitustoiminnasta.
Valtuusto päätti 13.10.2011 § 31, että Kårkulla samkommun saa vuoden 2012 aikana sijoittaa
korkeintaan 200 000 euroa osakerahastoihin, joiden volatiliteetti saa olla enimmillään 12,5 % ja
korkeintaan 100 000 euroa indeksilainoihin joissa on 100 % pääomaturva mutta joiden tuotto
vaihtelee sen/niiden indeksin/indeksien mukaan joihin lainat on sidottu sekä että muuta
rahoitusomaisuutta saa sijoittaa korkorahastoihin, joukkovelkakirjoihin, lyhytaikaisiin
talletuksiin, obligaatiorahastoihin tai muihin sijoitusrahastoihin joiden volatiliteetti on
enimmillään 2,0 %.
Ehdotus:

Valtuusto päättää että seuraavia periaatteita noudatetaan sijoitettaessa Kårkulla samkommunin
rahoitusvaroja vuonna 2013:
- korkeintaan 200.000 euroa voidaan sijoittaa rahastoihin, joiden volatiliteetti on
enimmillään 12,5 %
- korkeintaan 100.000 euroa voidaan sijoittaa sataprosenttisesti pääomasuojattuihin
indeksilainoihin, joiden tuotto vaihtelee sen/niiden indeksin/indeksien mukaan joihin lainat
on sidottu
- muita rahoitusvaroja on lupa sijoittaa korkorahastoihin, joukkovelkakirjoihin,
lyhytaikaisiin talletuksiin, obligaatiorahastoihin tai muihin sijoitusrahastoihin, joiden
volatiliteetti on enimmillään 2,0 %
Valtuusto päättää siirtää oikeuden suorittaa yksittäiset sijoitustoimet tämän valtuutuksen
mukaisesti talousjohtajalle.

Päätös:
Tarkistus

Ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi
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Valtuusto

_______________________________

Valtuusto 11.10.2013 § 35
Päätös:

Tarkistus

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen vakuuttaa
oikeaksi

Kårkulla samkommun

Kokouspäivämäärä
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Valtuusto
KARKULLA:126 /2012

§ 36

Vuoden 2014 talousarvion hinnoitteluperusteet

Hallitus 27.9.2012 § 190
Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
Kuntayhtymän johtosäännön § 17 mukaan on valtuuston hyväksyttävä suoritteiden
hinnoitteluperusteet samassa yhteydessä kun talousarvio hyväksytään. Hinnoitteluperusteet on
hyväksyttävä vähintään osittaisen jäsenyyden tasolla.
Valtuusto merkitsi 13.10.2011 § 33 mukaisesti tiedoksi kuntayhtymän maksupolitiikkaa
kehittävän työryhmän raportin. Samalla valtuusto päätti, että uusia hinnoitteluperusteita
sovelletaan vuoden 2014 budjetista alkaen. Valtuuston on määritettävä hinnoitteluperusteet
vuodeksi 2014 jo syksyllä 2012, sillä kuntakohtaiset keskustelut vuoden 2014
palveluhankinnoista alkavat jo helmi-maaliskuussa 2013.
Vuoden 2014 alusta käyttöön otettavien palvelujen ja hintojen valmistelu on jatkunut. Asiaa
valmistelevan työryhmän väliraportissa on lyhyt esitys siitä, millaisia et uudet tuotteistamisen
perusteita on tarkoitus soveltaa.
Hallituksen tiedoksi oheistetaan (tässä vaiheessa oheislukemistoksi) epävirallisia
tuotekuvausten konsepteja, joita neuvola-, päivä- ja asumistoiminnassa tullaan noudattamaan.
Väliraportti ehdotuksineen on hyväksyttävä tuotteistamistoiminnan jatkotyöstämiselle.
Liitteet:

- tuoteluetteloryhmän väliraportti 14.9.2012
- epävirallisia tuotekuvausten konsepteja neuvola-, päivä- ja asumistoimintaa varten

Ehdotus:

Hallitus päättää
- osaltaan hyväksyä väliraportti siihen sisältyvine ehdotuksineen,
- että väliraportti luovutetaan valtuustolle hyväksyttäväksi
- että vuoden 2014 tuote- ja hintapaketti laaditaan niiden suuntaviivojen mukaisesti, joita
esitetään väliraportissa edellyttäen, että valtuusto hyväksyy raportin ehdotuksineen
- että tuotteet ja hinnat päivitetään vuosittain niin, että ne vastaavat tarpeita ja edellytyksiä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

_______________________________
Valtuusto 11.10.2012 § 36
Liitteet:

- tuoteluetteloryhmän väliraportti 14.9.2012
- epävirallisia tuotekuvausten konsepteja neuvola-, päivä- ja asumistoimintaa varten

Päätös:

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti
- vahvistaa tuoteluetteloryhmän väliraportti
- että vuoden 2014 tuote- ja hintapaketti laaditaan niiden suuntaviivojen mukaisesti, joita
esitetään väliraportissa
- että tuotteet ja hinnat päivitetään vuosittain niin, että ne vastaavat tarpeita ja edellytyksiä.

Tarkistus
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Valtuusto
KARKULLA:127 /2012

§ 37

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Hallitus 27.9.2012 § 191
Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
Kårkulla samkommunin johtosäännön mukaan valtuusto hyväksyy suunnitelman mukaisten
poistojen perusteet kirjanpitolautakunnan kuntajaoston säädösten mukaan.
Kuntajaosto tarkisti 2011 yleisohjettaan suunnitelman mukaisista poistoista mm. lisäämällä
luvun 3.2.1 Poistoajan pituus kolmannen kappaleen loppuun suosituksen poisto-ohjeen
poistoaikojen alarajojen käyttämisestä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä
hyödykekohtaista perustetta.
Koska uusista poistoajoista tehtiin lukuisia tiedusteluja julkaisi Kuntaliitto 18.6.2012 muistion,
joka koski poistosuunnitelman muutosta. Lähtökohtana suunnitelman mukaisten poistojen
poistoaikojen määrittelyssä on kunkin poistonalaisen hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamistai palvelutuotantokyky varovaisuuden periaatteen mukaisesti, jolloin on otettava huomioon
yleinen ohje ja vaatimus siitä, että tilinpäätöksen on annettava oikea kuva , ei poistoaikoja
tarvitse lyhentää eikä poistoprosentteja kasvattaa.
Erityisesti kuntayhtymissä on perusteltua määrittää hyödykekohtaiset poistosuunnitelmat
taloudellisiin pitoaikoihin perustuen, jotta vältyttäisiin suurilta kertaluonteisilta lisäpoistoilta ja
vuotuisen poistotason olennaiselta kasvulta
Jos poistot lisääntyvät merkittävästi, aiheutuisi tästä edelleen kuntien palvelujen ostoista
maksettavaksi tulevan hinnan merkittävää nousua. Tämä siis merkitsee, että valtuuston
14.10.1997 § 37 hyväksymä poistosuunnitelma voi edelleen olla voimassa, kuitenkin niin, että
hallitus voi vahvistaa hyödykekohtaisen poistoajan kuntayhtymän teknisen hallinnon tekemän
arvion perusteella, jos yksittäisen hyödykkeen teknis-taloudellinen pitoaika eroaa merkittävästi
valtuuston hyväksymästä poistosuunnitelmasta. Tällainen poikkeama on merkittävä
tilinpäätöksen tuloslaskelman liitteisiin.
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuuston 14.10.1997 § 37 hyväksymä poistosuunnitelma
on edelleen voimassa, kuitenkin niin, että hallitus voi vahvistaa hyödykekohtaisen poistoajan
kuntayhtymän teknisen hallinnon tekemän arvion perusteella, jos yksittäisen hyödykkeen
teknis-taloudellinen pitoaika eroaa merkittävästi valtuuston hyväksymästä
poistosuunnitelmasta. Tällainen poikkeama on merkittävä tilinpäätöksen tuloslaskelman
liitteisiin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

______________________________

Valtuusto 11.10.2012 § 37
Päätös:

Tarkistus

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
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Valtuusto

§ 38

Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi

Päätös:

Todettiin, ettei tiedotuksia eikä edelleen valmistettavia asioita ollut.

§ 39
Muut mahdolliset, myöhemmin esille otettaviksi kuulutetut asiat tai
kiireelliset asiat
Otetaan käsiteltäviksi ja päätettäviksi kiireelliset asiat, edellyttäen, että kaikki läsnä olevat
valtuutetut hyväksyvät tämän.

Päätös:

Todettiin, ettei kiireellisiä asioita ollut.

§ 40

Valitusohjeet
Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Tarkistus
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Valtuusto
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Muutoksenhaku
kiellot ja
kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Valitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisilla valituksilla. Valitusaika on 30
päivää.

Pykälät: 23, 26 – 28, 36

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku. turku.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät: 24, 25, 29 – 35, 37
Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaamisesta / julkipanopäivästä. Kuntalaisen katsotaan
saaneen päätöksen tietoonsa kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta
määräaikaan.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika
on luettava. Lisäksi valituskirjaan on liitettävä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
valituksensa tueksi, ellei näitä asiakirjoja ole aikaisemmin toimitettu virnaomaiselle.
Lisäksi valituskirjelmään on liitettävä valtakirja, mikäli valittaja käyttää asiamiestä.
(Hallintolainkäyttölaki 21 §)

Valitusasiakirjoj Valitusasiakirjat on toimitettava viranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan
en toimittaminen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäynti
maksu:
Tarkistus

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (701/93) 3 § nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 90 euroa.
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Valtuusto

Tarkistus
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