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§ 19

Kokouksen avaus

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

§ 20

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 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 erityishuoltoa varten
- sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa varten
- päihdehuoltoa varten
Vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Läsnä olevat valtuuston jäsenet ja varahenkilöt merkittiin nimenhuudon jälkeen liitteen 1
mukaisesti.
Päätettiin hyväksyä vaaliluettelo kehitysvammaisten erityishuoltoa varten,
sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa varten ja päihdehuoltoa varten.
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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 jäsenkunnan läsnäoloa 33 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 135:n
äänimäärää, jos 269 on edustettuna.
Päätettäessä sosiaalihuoltolain mukaisesta työtoiminnasta edellyttää päätösvaltaisuus
vähintään 17 jäsenkunnan läsnäoloa 25 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 87,5:n
äänimäärää, jos 175 on edustettuna.
Päätettäessä päihdeasiakkaiden huollosta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 14
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: 32 jäsenkuntaa oli edustettuna yhteensä 264 äänellä.
Hangon kaupunki ei ollut edustettuna.
- sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta: 24 jäsenkuntaa oli edustettuna yhteensä 170
äänellä. Hangon kaupunki ei ollut edustettuna.
- päihdehuolto: 20 jäsenkuntaa oli edustettuna yhteensä 158 äänellä. Hangon kaupunki
ei ollut edustettuna.
Todettiin, että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.
Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki ja talousjohtaja Martin Nordman
olivat läsnä esittelevinä virkamiehinä sekä kansliasihteeri Carola Isaksson kokouksen
sihteerinä. Lisäksi seuraavat henkilöt olivat läsnä: hallituksen puheenjohtaja Berndt
Långvik, hallituksen varapuheenjohtaja Bengt Kronqvist sekä hallituksen jäsenet
Marianne Falck, Roger Eriksson, Bengt Hartman, Kaisa Leka ja Jarmo Paasikivi.
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§ 22

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Valtuusto päätti ottaa kiireellisinä asioina käsiteltäviksi hallituksen ehdotuksen koskien
maa-alueen vuokraamista Länsi-Turunmaan kaupungille sekä lausuntoa Kårkulla
samkommunin asemasta vastaisuudessa.
Merkittiin tiedoksi, että hallitus on muuttanut ehdotustaan §:ssä 33 ”Vuoden 2013
talousarvion hinnoitteluperusteet”.
Muilta osin esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

§ 23

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 seuraavat henkilöt: Anne Skoas (Pyhtää) ja Tom Lindberg
(Raasepori) pöytäkirjantarkistajiksi ja Iris Bäck (Maalahti) edellisen ja Anita Tuominen
(Turku) jälkimmäisen varahenkilöksi.
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§ 24

Kårkulla samkommunin arviointikertomus vuodelta 2010

Hallitus 28.4.2011 § 46
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 29.3.2011 toimittanut kuntayhtymälle tarkastus- ja
arviointikertomuksensa vuoden 2010 osalta. Lautakunta pyytää hallitukselta vastinetta
arviointikertomukseen liittyen viimeistään 1.10.2011.
Liite

Tarkastus- ja arviointikertomus

Ehdotus:

Hallitus merkitsee, että se on saanut tiedoksi tarkastus- ja arviointikertomuksen.
Arviointikertomus toimitetaan aluejohtajille ja lautakunnille, johtavalle ylilääkärille,
kiinteistöpäällikölle ja henkilöstöpäällikölle vastineiden antamiseksi
arviointikertomuksen niihin kohtiin joista vastinetta pyydetään. Vastineet on
toimitettava viimeistään 15.9.2011.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Aluejohtajat, johtava ylilääkäri, kiinteistöpäällikkö ja henkilöstöpäällikkö

_____________________________

Hallitus 27.9.2011 § 91
Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Valtuusto on 15.6.2011 velvoittanut hallituksen toimittamaan selvitys ennen syyskuun
2011 loppua siitä, mihin toimiin on ryhdytty tai mihin toimiin ryhdytään liittyen
tarkastuslautakunnan selonteossaan tekemiin huomautuksiin ja muistutuksiin.
Liite:

Arviointikertomus

Ehdotus:

Vastineena tarkastuslautakunnalle todetaan seuraavaa:
2.1 Tavoitteet
Tarkastuslautakunta haluaa edelleen todeta, kuten se on todennut edellisenäkin vuonna,
että kuntayhtymän on laadittava konsernille tavoitteet kuntalain edellyttämällä tavalla.
Talousjohtaja Martin Nordman
Konsernin tavoitteet: Valtuuston vuodeksi 2011–2012 hyväksymässä
taloussuunnitelmassa todetaan sivulla 31, että ”kuntayhtymän ja konsernin ei itse ole
syytä toimia rakennuttajana, mikäli mahdollista, vaan kiinteistöomistusta on aktiivisesti
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pyrittävä pienentämään.”
Tämä tapahtuu siten, että ”konserni ryhtyy aktiivisesti myymään kiinteistöjä ja alkaa sen
sijaan vuokrata tarvitsemansa tilat. Muilta osin viitataan hallituksen kokoukseen
23.9.2010 § 94:
”Tarkastuslautakunnan toivomuksena on, että konsernille asetetaan tavoitteet:
Kuntalain § 13 mukaan valtuuston tulee päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden
keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista.
Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 15.6.2000 § 13 konserniohjeen, jossa mm. todetaan,
että kuntayhtymän valtuusto hyväksyy konsernijohdon yleiset tavoitteet ja toiminnan
periaatteet. Edelleen ohjeen §:ssä 6 määrätään, että tytäryhtiöiden osalta pätevät
soveltuvin osin samat määräykset kuin Kårkulla samkommunin täytäntöönpano-,
hankinta- ja kirjanpito-ohjeissa, että koko kuntayhtymäkonsernissa noudatetaan yhteistä
henkilöstöpolitiikkaa ja että tytäryhtiöt suorittavat vain sellaisia tehtäviä, joista emoyhtiö
on päättänyt. Tätä on kokonaisuudessaan noudatettu tytäryhtiöissä.
Kuntayhtymän johtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta (konserniohjeet § 4),
ja talousjohtaja on vuodesta 1991 toiminut molempien tytäryhtiöiden toimitusjohtajana.
Ottaen huomioon, että kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on valittu edustamaan
yhtiöitä näiden yhtiökokouksissa ja että kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja toimii
tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana taataan, että tytäryhtiöt toiminnassaan ja
taloudenpidossaan ovat sangen hyvin tietoista konsernia (=kuntayhtymää) koskevista
tavoitteista ja toimintaperiaatteista. Lisäksi koko konserni on käyttänyt vuodesta 2010
samaa tilintarkastusyhtiötä, Audiator Oy:tä.”
3.3 Talousarvion toteutuminen
Koskien yksittäisiä talousarviopoikkeamia valtuuston sitovuustasolla viitataan oheisiin
lautakunnan päätöksiin ja aluejohtajien selontekoihin.
Asuminen, Pohjanmaa
Pohjanmaan alueellinen lautakunta:
Muiden muassa henkilöstökulut ovat ylittyneet. Huomattava osa päivätoiminnan
suoritteista syntyy päivätoiminnan piirissä, kun henkilöillä on ns. kotipäiviä, jotka
johtuvat sairauksista ja heikkoudesta. Kaikki asumisyksiköissä syntyvät kustannukset
(esim. ruokailu- ja kiinteistökustannukset) eivät rasita päivätoimintaa ja siksi
päivätoiminnan tulos kohenee ja asumistoiminnan tulos heikkenee. Asumistoiminnan
tulokseen ovat myös vuokralaisten sairastumiset ja kuolemat vaikuttaneet. Kun
lasketaan Pohjanmaan asumistoiminnan ja päivätoiminnan taloudelliset tulokset yhteen,
on tulos ylijäämäinen.
Sähköisen tositejärjestelmän käyttöönotto
Johtava ylilääkäri Robert Paul:
Sairauskertomusjärjestelmän kehittäminen sähköisen sairauskertomusjärjestelmän
suuntaan etenee. Tätä varten atk-päällikkö Mikael Ekblom on pyytänyt tarjouksia
sopivilta toimijoilta tavoitteena ottaa käyttöön tietojärjestelmä joka tyydyttää niin talousja henkilöstöhallinnon kuin kliinisen toiminnankin tarpeet. Tarjouksia on tullut ja
tietojärjestelmä otetaan käyttöön atk-yksikön sopivaksi katsomassa aikataulussa. Kunhan
tiedämme millaiset määritykset sähköiseen sairauskertomusjärjestelmään saadaan
voidaan siirtyä uudistamaan sairauskertomusjärjestelmää kokonaisuudessaan.
Järjestelmään tulee kuulumaan Hoitokoti ja alueiden asiakasdokumentaatio yhtenäisellä
tavalla.
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4.1 Hallinto
Tarkastuslautakunta edellyttää, että strategiatyö saatetaan loppuun heti kun kuntayhtymä
tietää millainen tuleva lainsäädäntö on.
Kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki:
Hallitus vahvisti kuntayhtymän yleisen strategian kokouksessaan 14.12.2007. Strategian
teksti on julkaistu kuntayhtymän laatukäsikirjassa (luku 2, kohta 2.2.) ja siinä käsitellään
kuntayhtymän missiota, visiota vuonna 2015 ja arvoja. Lisäksi kuvataan seuraavia
strategioita lyhyesti: palvelunkäyttäjien, henkilöstön, palvelunmaksajien ja ympäristön
strategia sekä palvelustrategia. Näistä strategioista henkilöstöstrategia siihen liittyvine
toimintaohjelmineen on päivitetty, ja valtuusto hyväksyi sen vuonna 2009.
Kuntayhtymän strategiatyöskentelyn kehittämistyö on aloitettu siten, että touko- ja
elokuussa 2011 johtoryhmä ja hallitus ovat yhdessä työskennelleet tämän asian kanssa.
Tätä nykyä kuntayhtymän johtaja ja kehittämispäällikkö suunnittelevat
strategiatyöskentelyn jatkoa.
4.3 Resurssikeskus
FORCE-työryhmä pääsi aloittamaan työskentelynsä myöhään, ja tämä on johtanut
siihen, että havaittavaa tulosta ei ole syntynyt yhteistyön kehittymisestä resurssikeskuksen
ja neuvoloiden välille. Liioin ei ole esitetty kustannusjakoa hoitokodin ja
resurssikeskuksen välille, jota on jo aiemmin pyydetty:
Kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki:
Syksyllä 2010 asetettiin työryhmä (ns. FORCE-työryhmä) arvioimaan neuvoloiden ja
Resurssikeskuksen toimintaa sekä ehdottamaan miten toimintaa voitaisiin kehittää.
Työryhmä luovutti raporttinsa 7.2.2011 kuntayhtymän johtajalle. Raportissa kysytään
mm. miten työ on tarkoitus organisoida. Hallitus on nimittänyt työryhmän, jonka
tehtävänä on päivittää kuntayhtymän johtosääntö, ja tämä ryhmä on myös työstänyt
organisaatiomallia, johon liittyy samoja elementtejä kuin FORCE-työryhmän
toimeksiannossa. Työn tulos esitetään hallitukselle toukokuussa 2012 ja valtuustolle
kesäkuussa 2012. Tämän aikataulun puitteissa on myös tarkoitus esittää, miten
neuvoloiden toiminta ja resurssikeskus organisoidaan.
Johtava ylilääkäri Robert Paul:
Neuvoloiden ja Resurssikeskuksen välinen yhteistyö on tiivistynyt FORCE-työryhmän
raportin julkistamisen jälkeen. Koska erityishuollon lääkäri Nylund on ollut sairauden
vuoksi työkyvytön vuoden 2011 alusta ja koska sijaista ei ole saatu, on johtava ylilääkäri
käynyt sekä Vaasan että Pietarsaaren neuvoloissa kaikkiaan n. kahdesti kuukaudessa.
Johtava terapeutti Pia Lindevall vierailee kaikissa kuntayhtymän neuvoloissa sunnilleen
kahtena päivänä viikossa ja joskus tämä tapahtuu yhdessä pedagogisen ohjaajan Annika
Lahtisen kanssa. Tällä tavoin ”management by walking” -tyyppinen ohjaus on
lisääntynyt mikä on myös lisännyt neuvoloiden ja Resurssikeskuksen välistä yhteyttä
Resurssikeskuksen valiokunta (neljä johtavaa virkamiestä) vierailee kokonaisuudessaan
kussakin neuvolassa ainakin kahdesti vuosittain.
Kustannusten jakautuminen hoitokodin ja Resurssikeskuksen välille käy yksiselitteiseksi
ja selkeäksi kunhan käynnissä oleva organisaatio- ja hallintouudistus astuu voimaan
1.1.2013. Tätä nykyä Resurssikeskus laskuttaa suoritteista jotka syntyvät Hyddanyksikössä ja Tutkimusosastolla vaikka osa kustannuksista, etenkin
henkilöstökustannukset, kirjautuvat Hoitokodille. On kuitenkin huomattava että
Resurssikeskus palvelee myös hoitokotia tuottamalla erityispalveluja (sosiaalityön ja
terapioiden alalla), joita ei laskuteta täyteen arvoonsa. Järjestelmä ei ole
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kirjanpidollisesti tasapainossa, sillä hinnoitellut palvelut eivät täysin vastaa suoritteiden
arvoa. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että järjestelmä, joka on toiminut tällä tavoin jo
useita vuosia, voisi jatkua myös vuoden 2012 tilivuoden aikana ja että uusi järjestelmä,
joka astuu voimaan vuoden 2013 alusta, korjaa nykyisen teknisluonteisen epätasapainon.
4.5 Asuminen
Asumistoiminnan keskeisimpiä tavoitteita vuonna 2010 oli strategian luominen
asumistoiminnan järjestämiseksi kuntayhtymän vanheneville asiakkaille
yhteistoiminnassa kuntien kanssa. Tätä ei tehty toimintavuoden aikana. Sama tavoite oli
myös asetettu budjettivuoden 2009 keskeiseksi tavoitteeksi.
Kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki:
Syksyllä 2010 alkoi ns. Kaste-projekti, johon liittyen kuntayhtymässä käynnistettiin kaksi
hankkeeseen liittyvää osaprojektia. Toisessa osaprojektissa kehitetään nimenomaan
asumistoimintaa. Tätä tavoitetta varten on palkattu kokopäiväinen kehityssuunnittelija.
Projekti jatkuu 31.8.2012 asti. Vuoden 2011 talven ja kevään aikana kuntayhtymässä on
myös toiminut työryhmä tehtävänään luoda uusi hinta- ja tuoteluettelo kuntayhtymän
käyttöön.
Molemmissa osaprojekteissa työskennellään ja on työskennelty asumistoiminnan parissa
ja on kehitetty asumisrakenteita.
On tehty periaatepäätöksiä, joiden mukaan kuntayhtymän asumistoimintaa on
yhdenmukaistettava, eli on laadittava periaatteet siitä, miten kuntayhtymän ikääntyvät
asukkaat asuvat. Erityistä senioriasumisen strategiaa ei vielä ole laadittu. Yhteistyö
kuntien kanssa on toteutunut paikallisesti, kun uusia asumisyksiköitä on suunniteltu. Tätä
nykyä iäkkäät henkilöt asuvat keskitetysti kuntayhtymän eri alueilla sijaitsevissa
määrätyissä yksiköissä.
Lienee tarkoituksenmukaista laatia koko asumistoimintaa eikä vain yhtä kohderyhmää
koskeva strategia. Tämä työ on käynnissä ns. Kaste-projektin puitteissa.
Pohjanmaan alueellinen lautakunta:
Uusien asumisyksiköiden suunnitteleminen ja rakentaminen on pitkä ja aikava
tapahtuma. Monet ulkoiset toimijat ja viranomaiset liittyvät tähän prosessiin. Kaikille
kolmelle Pohjanmaan alueen vanhusasumisprojektille, joille syksyllä 2010 haettiin
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukirahoitusta, on nyt myönnetty
tukea. Kaikkien hankkeiden yksityiskohtainen suunnittelu ja rakennusprosessit ovat
käynnistyneet ja rakentaminen alkanee syksyllä 2011.
4.6 Päivätoiminta
Uudenmaan alueen päivätoiminta on saman verran alijäämäistä kuin edellisenä vuonna,
ja tämä havainto vaatii perusteellista toiminnan rakenteen analysoimista.
Uudenmaan alueellinen lautakunta:
Uudellamaalla päivätoiminnan yleinen suuntaus on, että saamme yhä enemmän
maksuluokkaan 1 ja 2 kuuluvia, nuoria asiakkaita samalla kun maksuluokkaan 3 kuuluvat
asiakkaat joutuvat olemaan kotona yhä useammin tai päätyvät kokonaan asumaan kotona.
Helsingin päivätoiminnan piirissä on verraten monta maksuluokkaan 1 ja 2 kuuluvia
asiakkaita. Jotta tulot kattaisivat menot, tulisi näiden asiakkaiden päivätoiminta toteuttaa
melko suurina ryhminä. Samalla kuitenkin edellytetään yksilöllistä päivätoimintaa myös
näille asiakkaille. Nämä asiakkaat vaativatkin usein enemmän voimavaroja kuin
maksuluokan 3 asiakkaat. Tässä tapauksessa henkilöstömäärä lienee suurempi kuin mitä
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asiakkaiden maksuluokka edellyttää. Monet autismitoimintaan osallistuvat asiakkaat
kuuluvat maksuluokkaan 1. Asiakkainamme on myös muita henkilöitä, joiden
menoiltaan ja heille osoitetuilta voimavaroiltaan tulisi siirtää raskaampaan
maksuluokkaan. Kaikesta huolimatta Helsingin päivätoiminnan käyttöaste vuonna 2010
oli hyvä ja päätyi +684 suoritetta ylijäämäiseksi. Arvioitu suoritemäärä oli 16 182 ja
vuoden lopussa oli tuotettu 16 866 suoritetta.
Esimerkiksi Helsingin päivätoiminnan suoritteet jakautuivat seuraavasti (vuonna 2010):
maksuluokka 1: 6404, maksuluokka 2: 6270 ja maksuluokka 3: 4192. Yli kaksi
kolmasosa asiakkaista kuuluu maksuluokkaan 1 tai 2.
Helsingin päivätoiminta

TP 2008

TP 2009

TP 2010

Tulot/suorite

59,00 €

69,00 €

69,18 €

Menot/suorite

68,00 €

70,00 €

69,70 €

Helsingin päivätoiminnasta kertova taulukko osoittaa, että tämän yksikön talous on
hiljalleen kääntymässä paremmaksi ja että tehdyt toimenpiteet ovat olleet tuloksellisia.
Henkilökunnan kannalta on kuitenkin rasittavaa työskennellä suurten asiakasryhmien
parissa ja lisäksi runsaasti voimavaroja edellyttävien asiakkaiden kanssa. Mainittakoon,
että neljän asiakkaan kotikunta myönsi asiakkaiden erityishuoltoa varten lisäresursseja.
Nämä lisäresurssit ovat siis Kårkullan palkkaamia työntekijöitä, joita ei lasketa
kuntayhtymän palkkatilastoihin. On myös useita kuntayhtymän palkkaamia avustajia
joita ei liioin lasketa kuntayhtymän palkkatilastoihin.

Ateriapalvelut
kuljetus
Elintarvikkeet
Liisausvuokrat
Työkesk
rakennuksen
huolto
Inventaariot
Puhdistusaineet

Tilinpäät
ös
37 289,331 667,231 805,9 228,-

Budjetti
2010
31 050,246 200,182 500,12 340,-

Tilinpäätös
2010
73 139,74,262 982,52,232 491,12,34 124,63,-

TP 09/ TP10 ero
-35 850,74
+68 684,48
-686,12
-24 896,63

BU 10/TP 10
Ero
-42 089,74,-16 782,52,-49 991,12,-21 784,63,-

6345,24 729,16 724,-

0,7400,6670,-

15 228,25 390,11,17 215,28

-8 883,-661,11,-491,28,-

-15 228,-17 990,11,-10 545,28,-

Helsingin ja Tammisaaren päivätoiminnalle liisattiin autot syksyllä 2009 ja iisausvuokria
ei ollut budjetoitu vuoden 20120 budjettikäsittelyssä. Siksi liisausvuokratili on ylittynyt
lähes 25 000€:lla. On kuitenkin huomattava, että autoliisaus päivätoiminnan käyttöön
Helsingissä ja Tammisaaressa on merkinnyt huomattavia matkustus- ja kuljetuskulujen
säästymistä.
Elintarvikkeiden ja kilpailutettujen lounaiden annoshinnat ovat nousseet. Vuoden 2009
budjetin käsittelyssä laadittiin budjetti tiukaksi ja elintarvikekustannuksia leikattiin
voimakkaasti peräti n. 50 000 €:lla, koska useimmissa päivähoitoyksiköissä ostetaan
lounaat valmiina. Vastaava korotus olisi kuulunut tehdä ateriapalvelumomentille. On
kuitenkin osoittautunut, että yksiköissä kulut on joskus tilitetty ateriapalveluille, joskus
elintarvikkeille, kun kyse on ollut valmiiden lounasannosten hankinnasta. On syytä
korostaa, että kuntayhtymä saa myös tuloja asiakasmaksuista. Asiakkaat maksavat itse
lounaansa päivätoiminnassa ollessaan.
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Kalustomomentin ylitykset koskevat uusien kalustotarvikkeiden hankkimista mm.
Tammisaaren päivätoimintaan, mutta myös Helsingin päivätoiminnan tilojen kalusteista
oli osa uusittava. Alla olevassa taulukossa verrataan vuosien 2009 ja 2010 tilinpäätöksiä
niiltä osin kuin erot olivat suurimmat.
4.7 Neuvontatoiminta
Vuoden 2010 budjetin tavoitteita oli, että neuvoloiden toiminta suhteessa resurssikeskukseen on selvitetty, mutta yhtään kouriintuntuvaa toimenpidettä ei vielä ole tehty.
Neuvontatoiminnan toimintakate oli n. 119 000 € budjetoitua heikompi.
Tarkastuslautakunta esittää kantanaan, että tulosta on analysoitava koska ylitykset ovat
jokavuotinen ongelma. Neuvontatoiminnan kumulatiivinen ylijäämä oli tilikauden
jälkeen 305 9764 €. Tarkastuslautakunnan näkemys on, että lopputulosta on vaikea
analysoida koska sitovuustasoja on niin monta.
Ks. kohta 4.3.
Pohjanmaan alueellinen lautakunta 15.9.2011:
Pohjanmaan neuvolan tulos oli toiminnallisesti erittäin hyvä vuonna 2010.
4.11 Kiinteistöhuolto
Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa kiinteistöjen rakentamisen ja vuokraamisen
strategiaa. Tarkastuslautakunta totesi arviointikertomuksessaan vuonna 2009 saman.
Samoin kuin aiempinakin vuosina, tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa arvioita siitä,
riittävätkö kiinteistöhuollolle budjetoidut varat ylläpitämään kuntayhtymän
kiinteistömassaa.
Talousjohtaja Martin Nordman
Kohdassa 4.1 mainittu strategiatyö tulee sisältämään myös infrastruktuureja koskevan
strategian, joka myös kattaa kiinteistö- ja tietotekniikkastrategian. Kiinteistöjaosto on
viime vuosina useasti todennut, että kiinteistöhuollolle osoitetut budjettivarat eivät riitä ja
siksi kiinteistöhuollolle budjetoituja varoja on lisätty 690 750 eurosta (2009) 1 311 230
euroon (vuoden 2012 talousarvio).
Ehdotus:

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

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

____________________________________

Valtuusto 13.10.2011 § 24
Liite:

- arviointikertomus
- lautakunnan päätös ja selvitykset joihin viitataan

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen todistaa oikeaksi

Kårkulla samkommun
(Kårkullan kuntayhtymä)
Valtuusto

Kokouksen pvm
13.10.2011

Sivu 10
Käännös
KARKULLA:14 /2011

§ 25

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014

Hallitus 29.8.2011 § 84
Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Vuoden 2012 talousarvioesitystä ollaan laatimassa hallituksen 24.2.2011 § 24 antamien
yleisten ohjeiden mukaan, eli palkkoja tarkistetaan 3,0 %:lla verrattuna elokuun 2011
palkkatasoon, sosiaalivakuutusmaksut pysyvät ennallaan ja muita budjettimäärärahoja
lisätään n. 2,7 %. Toukokuunkirjeen mukaan kunnalliset maksut nousisivat näin ollen
keskimäärin 2,9 %. Tähän mennessä (18.8.2011) vain 16 kuntaa on toimittanut
lausuntonsa kuntayhtymän taloussuunnitelmasta. Toukokuunkirjeen mukaan kunnilla on
aikaa lausuntonsa antamiseen 19.8.2011 asti.
Talousarvion ja taloussuunnitelman tekstiosa esitetään alustavasti niin, että vuoden 2012
talousarvion tavoitteet esitetään liitteenä siinä muodossa kuin hallitus/lautakunnat ovat ne
hyväksyneet. Hallituksen seuraavaan käsittelyyn 27.9.2011 tekstiä yhtenäistetään ja
tavoitteet, toteutus ja mittarit hiotaan.
Vuoden 2012 talousarviossa ehdotetaan henkilöstöresurssien osalta, että uusia
virkoja/toimia uusiin/laajennettuihin yksiköihin otetaan mukaan talousarvioon aiemmin
hyväksyttyjen periaatteiden mukaan. Lisähenkilökunnan tarve arvioidaan sekä yksikön
toiminnan että asiakkaiden hoivatarpeen näkökulmasta.
Vuoden 2012 talousarvioon on syytä lisättävä seuraavat kolme ”kuntayhtymään
kuuluvaa” viran/toimenhaltijaa: työtoiminnan johtaja (1.3.2012 alkaen), asumistoiminnan
johtaja (1.9.2012 alkaen) ja avustajapoolin johtaja (1.9.212 alkaen). Työtoiminnan
johtajaa on ehdottanut 15.8.2011 kuntayhtymän johtajalle raporttinsa luovuttama
työryhmä. Virkan/toimen perusteluna esitetään sen tarpeellisuutta toiminnan
kehittämiseksi koko kuntayhtymän tasolla. Kahden muun viran/toimen tarve syntyy siitä,
kun Kaste-hanke päättyy 31.8.2012, sillä toimintojen kehittämisen tarve jatkuu.
Sairaanhoitotaitoisen henkilöstön tarve kuntayhtymässä on kasvanut sitä mukaa kun
asiakkaat ovat ikääntyneet ja heidän terveysongelmansa ovat mutkistuneet. Tämä seikka
on havaittu todeksi monin paikoin kuntayhtymässä. Ehdotetaan koeluontoisesti että esim.
Länsi-Uudellemaalle perustetaan sairaanhoitajan toimi vuoden 2012 talousarvioon
(alkaen 1.3.2012). Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluisivat säännölliset käynnit eri
yksiköissä ja terveyskysymysten asiantuntijana toimiminen. Samalla tämä sairaanhoitaja
toimisi linkkinä kuntayhtymän lääkäreihin.
Kuntayhtymän eri alueet ovat lautakuntien kautta anoneet runsaasti uusia virkoja/toimia
sellaisille alueille, joiden toiminta on jo vakiintunutta. Vuonna 2009 ei myönnetty yhtään
virkaa/tointa alueille ja vuonna 2010 kullekin alueelle myönnettiin yksi (1) virka/toimi.
Ehdotetaan, että vuoden 2012 talousarvioon otetaan yksi (1) uusi toimi kullekin
kuntayhtymän alueelle. Tarvelähtökohtana pidettäisiin aluejohtajan lautakunnalle tekemä
ehdotus. Näin ollen Helsingin neuvolaan ehdotetaan osa-aikaista sosiaalikuraattoria (30
tuntia viikossa) ja psykologitoiminnan kasvattamista (+7 tuntia viikossa), Paraisten
työkeskukseen työkonsulenttia ja hoitajaa (100 %) Backebon yksikköön Pietarsaareen.
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Kaikki kuntayhtymän palkkaamat avustajat siirtyvät vuoden 2012 aikana avustajapooliin.
Vuoden 2011 talven aikana pyydettiin alueilta tietoja ns. mustista toimista, eli toimista,
joita ei ole talousarviossa, mutta joissa henkilöstöä tarvitaan toiminnan sujumisen
turvaamiseksi. Alueilta toimitettujen luetteloiden perusteella voidaan päätellä, että monet
työntekijät eivät ole muodollisesti päteviä ja että osa ei enää työskentele edes
kuntayhtymässä, ja siksi on ehdottomasti inventoitava nämä toimet uudelleen. Yhtään
uutta virkaa/tointa ei esitetä perustettavaksi ensi vuoden talousarvioon luetteloissa
todettujen epäselvyyksien vuoksi.
Osa henkilöstöstä on palkattu kuntayhtymän toimeen toistaiseksi, vaikkei tointa ole edes
perustettu. Näiden henkilöiden osalta asia on selvitettävä. Nykytilanne huomioiden
esitetään, että vuoden 2012 talousarvioon otetaan ohjaajan toimi Utterbäckin yksikköön.
Henkilö on ollut palkattuna 4.4.2005 alkaen.
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tarvitaan kaikkien yksiköiden virkojen/toimien ja
palkattujen henkilöiden perusteellinen inventaario. Nykykäytäntö on, että alueiden sisällä
henkilöstöä on siirretty eri yksiköiden välillä, ja tästä henkilöstöhallinto tarvitsee
ajantasaisen luettelon. On myös selvitettävä onko virkoja/toimia käytetty niin, että
sataprosenttisia virkoja/toimia on pilkottu pienempiin osiin.
Talousarvioehdotuksen luvut esitetään kokouksessa.
Liitteet:

- kattavat tavoitteet, jotka hallitus on hyväksynyt 24.2.2011 § 24
- aluelautakuntien ehdotusten tekstiosat
- toukokuunkirje josta käy ilmi mitkä uudet yksiköt taloussuunnitelomassa arvioidaan
perustettavan paikkalukuineen sekä milloin ko. yksikön on arveltu aloittavansa toiminnan
- kuntien lausunnoista laadittu kooste

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

Hallitus päätti pysyttäytyä periaatteessa, jonka mukaan kunnallisia maksuja saa korottaa
keskimäärin 2,9 % kun laaditaan vuoden 2012 talousarvio.

Tiedoksi:

Talousjohtaja

___________________________
Hallitus 27.9.2011 § 92
Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Hallituksen kokouksen 29.8.2011 jälkeen, jossa hallitus päätti pitäytyä 2,9 %:n hintojen
nousuun vuodelle 2012, leikattiin lisähenkilökunnan palkkaamista koskevaa ehdotusta.
Uusia virkoja/toimia, jotka sijoittuvat uusiin asumisyksiköihin, ehdotetaan
perustettavaksi liitteessä esitetyllä tavalla. Liitteestä ilmenevät uusien paikkojen
lukumäärä, tarvittava uusi henkilöstö, uusien asumisvuorokausien lukumäärä sekä
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ajankohta, jolloin yksiköt aloittavat toimintansa. Vuonna 2012 kuntayhtymänä
perustetaan kaikkiaan 43 uutta paikkaa. Uutta henkilökuntaa tarvitaan 32,71.
Kaikki kuntayhtymän palkkaamat avustajat siirtyvät vuoden 2012 aikana avustajapooliin.
Lukumäärä on 22,8 avustajaa kokopäiväisiksi työsuhteiksi muunnettuna.
Ehdotetaan seuraavia kuntayhtymän virkoja/toimia:
- 1 työtoiminnan johtaja 1.5.2012 alkaen
- 1 asumistoiminnan johtaja 1.11.2012 alkaen
- 1 avustajapoolin johtaja 1.11.2012 alkaen
- 1 sairaanhoitaja, joka vastaa yhdestä osa-alueesta, 1.9.2012 alkaen
Alueet ovat anoneet useita uusia virkoja/toimia. Ehdotetaan, että uusia virkoja/toimia ei
perusteta vuoden 2012 talousarvioon jo meneillään olevan toiminnan käyttöön. Vuonna
2012 otetaan käyttöön uusi maksuluettelo, jonka seurauksena asumisyksiköistä saataneen
aiempaa yhtenäisempiä. Ottaen tämä seikka huomioon on henkilöstötiheys inventoitava
ja päätettävä sen määrä asumisyksiköissämme. Ennen kuin tämä työ on saatettu loppuun
ei ole tarkoituksenmukaista perustaa uusia virkoja/toimia jo meneillään olevan toiminnan
käyttöön. Vaatimuksena on toiminnan tehostaminen.
Edelleen on Utterbäckin yksikössä 4.4.2005 alkaen toiminut ohjaajan toimi perustettava.
Tällä tavoin laadittu vuoden 2012 talousarvio sisältää 3,22 %:n (12010 kpl:n) volyymin
kasvun uusina päiväsuoritteina. Kun otetaan huomioon aiemmin budjetoimattomat
avustajapoolin tuotot, toiminnan tuotot kasvavat 8,1 % yhteensä 54 974 210 euroon, ja
toiminnan kustannukset kasvavat 8,0 % yhteensä 54 237 660 euroon. Koska rahoituserien
nettomäärä on 105 100 euroa alijäämäinen, muodostuu vuosikatteeksi 631 450 euroa,
joka kokonaisuudessaan vatsaa suunniteloman mukaisia poistoja ja näin olleen
kuntayhtymän tulos on +/- 0. Suoritteiden keskimääräinen hinta kasvaa 2,9 % eli vuoden
2011 talousarvion määrästä 108,62 euroa vuoden 2012 budjettiesityksen 111,77 euroon.
Suunnittelukauden loppua kohti kasvaa maksujen korotuspaine, ja tämä johtuu
kasvaneista lainanhoitokuluista, suuremmista suunnitelman mukaisista poistoista sekä
lisäksi korotetuista eläkemaksuista. Eläkemaksut ovat korkeamman kuntayhtymälle kuin
Suomessa keskimäärin, mikä johtuu ikärakenteen muutoksesta.
Liite

Talousarvioehdotus ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2012–2014
Ehdotus uusiksi viroiksi/toimiksi jotka sijoittuvat uusiin toimintayksiköihin vuoden 2012
talousarviossa
Kuntien lausunnoista laadittu kooste

Ehdotus:

Hallitus ehdottaa seuraavaa:
- valtuusto vahvistaa talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi
vuosiksi 2012–2014
- kustannukset ja tuotot sidotaan niihin bruttomääriin jotka ilmoitetaan
kulukokonaisuuksittain oheisessa talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2012–2014
- sitovia tavoitteita ovat myös suoritteiden lukumäärä, suoritekohtainen hinta sekä
kunnalliset maksuosuudet jaettuina siten kuin tämän esityslistan seuraavassa
pykälässä esitetään ja siten tarkemmin alueittain jaettuina kuin vuoden 2012
talousarvion liitteen tulosteissa esitetään
- muille kunnille kuin jäsenkunnille tapahtuva myynti pannaan toimeksi erillisten
sopimusten mukaan. Tällöin hinnat ovat korkeammat kuin mitä valtuusto on
jäsenkunnille hyväksynyt.
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Hallitus päättää että kuntayhtymän johtaja saa oikaista joitakin lautakuntien muotoilemia
tavoitteita, kunhan asiasisältö ei muutu.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin lisäyksin:
”- 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.”

Valtuusto 13.10.2011 § 24
Liite

- arviointikertomus
- lautakunnan päätös ja selvitykset joihin viitataan

Päätös:

Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti:
- vahvistaa talousarvioehdotuksen ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2012–
2014
- kustannukset ja tuotot sidotaan niihin bruttomääriin jotka ilmoitetaan
kulukokonaisuuksittain oheisessa talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2012–2014
- sitovia tavoitteita ovat myös suoritteiden lukumäärä, suoritekohtainen hinta sekä
kunnalliset maksuosuudet jaettuina siten kuin tämän esityslistan seuraavassa
pykälässä esitetään ja siten tarkemmin alueittain jaettuina kuin vuoden 2012
talousarvion liitteen tulosteissa esitetään
- muille kunnille kuin jäsenkunnille tapahtuva myynti pannaan toimeksi erillisten
sopimusten mukaan. Tällöin hinnat ovat korkeammat kuin mitä valtuusto on
jäsenkunnille hyväksynyt.
- 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.”
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KARKULLA:70 /2011

§ 26

Kunnallisten maksuosuuksien määrääminen talousarviovuodelle
2012

Hallitus 27.9.2011 § 116
Esittely: Talousjohtaja Martin Nordman
Kårkulla samkommun noudattaa vahvistettuja suoritehintoja, eli kukin jäsenkunta
maksaa kyseisen suoritehinnan siitä palvelusta jonka jäsenkunta kuntayhtymältä
hyödyntää.
Kuntien maksuosuudet
Viitaten talousarvion liitteisiin, jotka koskevat käyttötalouden ja investointitalousarvion
rahoitusta, valtuusto vahvistanee kunnalliset maksuosuudet vuodeksi 2012. Käytön
edellyttämät kunnalliset maksuosuudet nousevat yhteensä 43 620 300 euroon, eli
nousevat 7,8 % verrattuna vuoteen 2011, jolloin kunnalliset maksuosuudet vahvistettiin
40 469 410 euron suuruisiksi. Kokonaiskasvu oli 3 150 890 euro, ja tästä 635 580 euro
liittyy uuteen, henkilökohtaista apua koskevaan toimintamuotoon, ja edelleen n. 1,4 milj.
euroa liittyy muuhun toimintaan sillä suoritteiden määrä kasvaa 3,22 %
(henkilökohtainen apu poisluettuna). Investointitalousarvion loppusumma on 6 600 000
euroa ja tämä rahoitetaan seuraavasti: asuntorahaston tuki 720 000 euroa, kiinteistöjen
myynti 200 000 euroa ja budjettilainaa 5 680 000 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 2011 osallistui 13
jäsenkuntaa ja 12 ei-jäsenkuntaa vuosimaksujärjestelmän mukaisella tavalla toimintaan.
Vuoden 2012 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. Kun vuorokausimaksu vuosimaksua suorittaville kunnille alittaa laskennallisesti 100 euroa
hoitovuorokaudelta, peritään hoitovuorokaudelta 100 euron maksu ylittäviltä
hoitovuorokausilta. Vuoden 2012 talousarvioon on merkitty 50 000 euron määräraha
kokeilulle, jossa Raaseporissa aloitettaisiin toiminta sikäläisessä päihdehuoltoyksikössä.
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 2012 ja taloussuunnitelma 2012–2014).
Valtuusto valtuuttaa hallituksen määräämään vuoden 2012 aikana myös muita tilapäisiä
maksuja, jos kuntayhtymän etu sitä vaatii. Valtuutus koskee myös yksittäisiä kuntia ja
kuntayhtymää, joilta maksun perimisen voi jättää tekemättä, jos on ilmeistä, että sen
periminen olisi kohtuutonta.
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Valtuusto valtuuttaa hallituksen määräämään perusmaksun vuodelle 2012
asumisyksiköiden käyttämättömistä paikoista (koskee sairausvuorokausia).
Valtuusto vahvistaa kuntien maksuosuuksien suuruudet sosiaalihuoltolain mukaisesta
työtoiminnasta syntyvien käyttökustannusten kattamiseksi kuntayhtymälle liitteen
mukaan (Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012–2014).
Valtuusto valtuuttaa hallituksen määräämään myös muita sosiaalihuoltolain mukaiseen
työtoimintaan liittyviä maksuja vuodelle 2012, jos muut rahoittajat (työvoimaviranomaiset, Kela jne.) osallistuvat rahoitukseen.
Valtuusto päättää lisäksi että päihdehuollon maksu vuodelle 2012 niille kunnille, jotka
suorittavat vuosimaksun pysyy 2,70 erossa kutakin kunnassa asuvaa, väestökirjanpidon
mukaan ruotsinkielistä asukasta kohti (tilanne 1.1.2011). Vuosimaksusta on 50 % suoritettava ennen 31.3.2012 ja loppuosuus ennen 30.9.2012. Kun vuorokauden hoitomaksu
vuosimaksun suorittaville kunnille alittaa 100 euroa/hoitovuorokausi, laskutetaan 100
euroa/hoitovuorokausi ylittävien hoitovuorokausien osalta.
Niiltä kunnilta, jotka eivät suorita vuosimaksua veloitetaan 200 euroa hoitovuorokaudelta. Avohoitokäynneistä veloitetaan 80 euroa (vuonna 2011 myös 80 euroa)
kutakin alkavaa vastaanoton 1,25 tuntia kohti (koskee vain niitä kuntia, jotka suorittavat
vuorokausimaksun).
Ryhmäperusteiseen jälkihoitoon osallistuvilta asiakkailta veloitetaan kunnalta 40,00
euroa/asiakas/jälkihoitotilaisuus (vuonna 2011 myös 40,00 euroa).
Valtuusto valtuuttaa hallituksen määräämään maksut kursseista, konsultaatioista ja
erityispalveluista, jotka voivat käydä ajankohtaisiksi vuoden aikana.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

__________________________

Valtuusto 13.10.2011 § 26
Liite:

- kuntien maksuosuudet kehitysvammaisten erityishuollosta syntyvien käyttökustannusten kattamiseksi kuntayhtymälle (Talousarvio ja taloussuunnitelma 2012–2014)
- kuntien maksuosuudet sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnasta syntyvien
käyttökustannusten kattamiseksi kuntayhtymälle (Talousarvio ja taloussuunnitelma
2012–2014)
- kuntien maksuosuudet päihdehuollosta erityishuollosta syntyvien käyttökustannusten
kattamiseksi kuntayhtymälle (Talousarvio ja taloussuunnitelma 2012–2014)

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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KARKULLA:55 /2011

§ 27

Vuoden 2012 palkkiosääntö

Hallitus 27.9.2011 § 97
Esittely: Talousjohtaja Martin Nordman

Valtuusto hyväksyi 15.10.2009 § 39 palkkiosäännön vuosiksi 2010–2011. Palkkioita
suurennettiin 14–20 % verrattuna vuoteen 2009.
Kuntayhtymässä on ollut tapana pitää palkkiot ennallaan koko vaalikauden ajan ja siksi
ei ehdoteta muutoksia palkkiosääntöön vuodelle 2012.
Liite

Palkkiosääntöehdotus 2012

Ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen
palkkiosäännöksi vuodelle 2012.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

______________________________

Valtuusto 13.10.2011 § 27
Liite

Palkkiosääntöehdotus 2012

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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KARKULLA:51 /2011

§ 28

Peruspääomalle maksettava koron määrääminen vuodelle 2012

Hallitus 27.9.2011 § 93
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 2010 tilinpäätöksen mukaan 2,0 % kaikista yhteenlasketuista kunnallisista
maksuosuuksista. Jotta kuntayhtymä suoriutuisi jonkunmääräisen 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 2012 maksettava korko on
1 % peruspääomalle, kuten perussopimuksen 13 §:ssä todetaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

_____________________________

Valtuusto 13.10.2011 § 28
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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KARKULLA:52 /2011

§ 29

Anomus lyhytaikaisen luoton nostamiseksi vuonna 2012

Hallitus 27.9.2011 § 94
Valmistelu: Talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: Kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Viitaten vuoden 2012 talousarvion loppusummaan ja kuntayhtymän taloudelliseen tilanteeseen on perusteltua kuntayhtymän likviditeetin varmistamiseksi antaa hallitukselle
oikeus nostaa lyhytaikaista luottoa, jonka maksimimäärä on 2 000 000 euroa (n. 3,6 %
talousarvion loppusummasta). Hallitukselle myönnettiin oikeus vuoden 2011 aikana
nostaa lyhytaikainen luotto, jonka maksimimäärä on 2 000 000 euroa.
Ehdotus:

Hallitukselle myönnettiin oikeus vuoden 2012 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 13.10.2011 § 29
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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KARKULLA:53 /2011

§ 30

Budjettilainan nostaminen vuonna 2012

Hallitus 27.9.2011 § 95
Esittely: Talousjohtaja Martin Nordman

Perussopimuksen § 18 mukaan kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta
investointikulujen kattamiskesi mm. rahoituslaitoksilta saatavina lainoina.
Kuten investointibudjetista ja rahoitusosuudesta vuodelle 2012 näkyy (taloussuunnitelman taulukko-osa), tulee ilmenemään tarvetta rahoittaa uusia laitos-, asumis- ja
päivätoimintayksiköitä budjettilainoin, joiden yhteissumma on 5 680 000 euroa (3 190
000 euroa vuonna 2011).
Ehdotus:

Valtuusto myönsi hallitukselle oikeuden nostaa pitkäaikaista luottoa, jonka määrä saa
korkeintaan olla 5,7 milj. euroa vuoden 2012 hyväksytyn talousarvion mukaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

_______________________________
Valtuusto 13.10.2011 § 30
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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KARKULLA:54 /2011

§ 31

Kårkulla samkommunin sijoitustoiminta vuonna 2012

Hallitus 27.9.2011 § 96
Valmistelu: Talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: Kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Kunnallislain 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 syytä päättää mikä maksimisumma
voidaan sijoittaa rahoitusomaisuusarvopapereihin, joihin liittyy luottoriski. Tällaisia
arvopapereita ovat mm. osakkeet, osakerahastojen osuudet ja yritystodistukset. Valtuusto
päättää myös niistä periaatteista, joita noudatetaan, kun kuntayhtymän rahavarat sidotaan
sijoitustoimintaan 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 14.10.2010 § 33 että Kårkulla samkommun voi vuoden 2011 aikana
sijoittaa enimmillään 200 000 euroa rahastoihin, joiden volatiliteetti saa olla korkeintaan
12,5 %.
Kårkulla saa sijoittaa 100 000 euroa sataprosenttisesti pääomasuojattuihin indeksilainoihin, joiden tuotto voi vaihdella sen (niiden) indeksin (indeksien) tai lainan mukaan,
johon indeksilaina on sidottu. Kårkulla saa myös sijoittaa muita rahoitusvaroja korkorahastoihin, joukkovelkakirjoihin, lyhytaikaisiin talletuksiin, obligaatiorahastoihin tai
muihin sijoitusrahastoihin, joiden volatiliteetti ei saa ylittää 2,0 %.
Ehdotus:

Valtuusto päättää että seuraavia periaatteita noudatetaan sijoitettaessa Kårkulla
samkommunin rahoitusvaroja vuonna 2012:
- korkeintaan 200.000 euroa voidaan sijoittaa rahastoihin, joiden volatiliteetti on
korkeintaan 12,5 %
- korkeintaan 100.000 euroa voidaan sijoittaa sataprosenttisesti pääomasuojattuihin
indeksilainoihin, joiden tuotto voi vaihdella sen (niiden) indeksin (indeksien) tai
lainan mukaan, johon indeksilaina on sidottu
- muita rahoitusvaroja on lupa sijoittaa korkorahastoihin, joukkovelkakirjoihin,
lyhytaikaisiin talletuksiin, obligaatiorahastoihin tai muihin sijoitusrahastoihin,
joiden volatiliteetti ei saa ylittää 2,0 %
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Näihin valtuutuksiin mahtuvien yksittäisten sijoitusten kohdalla valtuusto päättää siirtää
toimivallan talousjohtajalle, joka johtosäännön § 25 mukaan myös muilta osin vastaa
kuntayhtymän maksuvalmiuden säilymisestä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

____________________________________

Valtuusto 13.10.2011 § 31

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen todistaa oikeaksi

Kokouksen pvm
13.10.2011

Kårkulla samkommun
(Kårkullan kuntayhtymä)
Valtuusto

Sivu 22
Käännös
KARKULLA:99 /2011

§ 32

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 kuulta 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 virnahaltijan vastuulle. Ehdotuksen mukaan osa-alueita
johtaisivat aluekohtaiset 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 työryhmän 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): itäisen Uudenmaan alueellinen päällikkö, keskisen Uudenmaan alueellinen
päällikkö ja läntisen Uudenmaan alueellinen päällikkö. Nämä kolme alueellista
päällikköä toimisivat kuntayhtymän johtajan alaisina. Aluepäälliköiden (regional ledare)
ja yksikköpäälliköiden (enhetsledare) toimenkuvat eivät kokeilun aikana muuttuisi.
Aluepäälliköistä yksi nimettäisiin esittelijäksi Uudenmaan lautakunnalle ja hän esittelisi
kaikki Uuttamaata koskevat asiat.
Ehdotus: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
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Hallitus päättää pyytää valtuuston lupaa kokeilla soveltuvin osin uutta organisaatiomallia
Uudenmaan alueella aikavälillä 1.11.2011 – 30.4.2012.
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.
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KARKULLA:49 /2011

§ 33

Vuoden 2013 talousarvion hinnoitteluperusteet

Hallitus 29.8.2011 § 85
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. Saman
pykälän mukaan on hallituksen asia edeltävästi, edellisen vuoden marraskuun aikana,
vahvistaa suoritteiden yksikköhinnat.
Viime vuosina kuntayhtymän hintapolitiikan uudistaminen on käynyt ajankohtaiseksi,
osittain jotta maksuja olisi helpompi verrata suomenkielisen erityishuollon (etenkin
Etevan) perimiin maksuihin, mutta myös jotta hinnoittelu olisi kuntayhtymän jäsenkunnille nykyistä oikeudenmukaisempi ja läpinäkyvämpi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja uuden hinnaston aikaan saamiseksi vuoden 2013 alusta kuntayhtymän johtaja
Märta Marjamäki asetti 17.11.2010 työryhmän, jonka tehtävänä on ollut kehittää
hinnastoa ja laatia uusi tuote- ja hintaluettelo. Työryhmä on kokoontunut seitsemän
kertaa, ja se on esittänyt ehdotuksensa uusiksi hinnoitteluperiaatteiksi.
”Työryhmän loppuraportti: hinnaston kehittäminen 2013”

Liite:
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2013 talousarvion hinnoitteluperusteet
vahvistetaan loppuraportin ehdotuksen mukaan. Hallitus vahvistaa vuoden 2012 aikana
yksityiskohtaiset ohjeet suoritteiksi ja hinnoiksi vuodelle 2013 johtosäännön § 17
mukaan.

Päätös:

Hallitus keskeytti kokouksen klo 18.30 ja jatkoi kokousta klo 18.40.
Tämän jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________

Hallitus 13.10.2011 § 127
Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
Kun uudet hinnoitteluperusteet ja uusi hinnasto vuodelle 2013 oli esitetty johtoryhmälle,
aluepäälliköille ja neuvoloiden henkilöstölle Tampereella 26. päivänä syyskuuta 2011
pidetyssä tiedotustilaisuudessa, katsottiin yleisesti, että tarvitaan vielä paljon työtä ja
enemmän aikaa kuin mitä tällä erää on käytettävissä, jos halutaan hinnaston astuvan
voimaan jo vuonna 2013 ja jos halutaan käyttöön oton sujuvan menestyksekkäästi.
Koska on tärkeää, että kaikki asiakkaat sijoitetaan heille parhaaksi osoittautuvalla tavalla
oikeisiin yksiköihin, ja koska jäsenkuntien on samalla saatava virheetöntä tietoa uuden
hinnaston talousvaikutuksista, ehdotetaan, että uudet hinnoitteluperusteet otettaisiin
käyttöön vasta vuoden 2014 alusta. Näin toimimalla uuden hinnaston käyttöön otto
helpottuu edelleen, koska siinä vaiheessa uuden johtosäännön mukaiset virkajärjestelyt
ovat selvinneet.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen todistaa oikeaksi

Kårkulla samkommun
(Kårkullan kuntayhtymä)
Valtuusto

Kokouksen pvm
13.10.2011

Sivu 25
Käännös

Ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle muuttaen päätöstään 29.8.2011 § 85, että uudet
hinnoitteluperusteet otetaan käyttöön vasta vuoden 2014 talousarviosta alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Pykälä tarkistettiin heti.

_________________________
Valtuusto 13.10.2011 §
Liite:

Työryhmän loppuraportti: hinnaston kehittäminen 2013

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen todistaa oikeaksi

Kokouksen pvm
13.10.2011

Kårkulla samkommun
(Kårkullan kuntayhtymä)
Valtuusto
§ 34

Sivu 26
Käännös

Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi
Kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki ehdotti valtuustolle, että valtuustolle
järjestettäisiin seminaari Tampereella huhtikuussa 2012. Seminaarissa keskusteltaisiin
kuntayhtymän uudesta johtosäännöstä ja organisaatiosta sekä vireillä olevasta sosiaali- ja
terveyslainsäädännön muuttumisesta ja muista ajankohtaisista asioista.
Valtuusto hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen todistaa oikeaksi

Kokouksen pvm
13.10.2011

Kårkulla samkommun
(Kårkullan kuntayhtymä)
Valtuusto

Sivu 27
Käännös
KARKULLA:121 /2011

§ 35

Vuokraopimus Kårkulla samkommun – Länsi-Turunmaan
kaupunki

Hallitus 12.10.2011 § 121
Esittely: talousjohtaja Martin Nordman
Kårkulla samkommunin valtuusto päätti 15.6.2011, § 11, että Länsi-Turunmaan
kaupungille myönnetään lupa uuden koulun rakentamisen aloittamiseksi kuntayhtymän
Kirjalassa sijaitsevalle hoitokodin tontille. Samassa kokouksessa valtuusto päätti, että
kuntayhtymä vuokraa 40 vuodeksi 3 440 m2 kokoisen tontin Länsi-Turunmaan kaupungilta Bläsnäsin kaupunginosasta vuosittaista 5 200 euron suuruista vuokraa vastaan.
Tontille on tarkoitus rakentaa ARA:n tukema asumisyksikkö. Asian valmistelussa
todetaan, että maa-alueiden vaihto saattaa myöhemmin käydä ajankohtaiseksi.
Koska kuntayhtymän hoitokodin alueen asemakaavan laatimiseen tarvitaan aikaa ja
koska aikataulu on erittäin tiukka, sovittiin tapaamisessa 4.10.2011, johon osallistuivat
kaupungin ja kuntayhtymän virkamiehiä, että kuntayhtymän valtuustolle esitettäisiin että
kuntayhtymä vuokraisi maa-alueensa kaupungille samoin ehdoin joilla kuntayhtymä
vuokraa maa-alueen kaupungilta. Kuntayhtymän maa-alueelle kaupunki rakentaa uuden
koulun.
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että Kårkulla samkommun vuokraa 40 vuodeksi n. 15 000
m2 kokoisen maa-alueen Länsi-Turunmaan kaupungille kuten Kårkulla samkommunin
valtuusto on päättänyt 15.6.2011, § 11, jotta Länsi-Turunmaan kaupunki voi aloittaa
uuden koulun rakentamisen kuntayhtymän Kirjalassa sijaitsevalle hoitokodin alueelle.
Samassa kokouksessa valtuusto päätti, että kuntayhtymä vuokraa 40 vuodeksi 3 440 m2
kokoisen tontin Länsi-Turunmaan kaupungilta Bläsnäsin kaupunginosasta vuosittaista
5 200 euron suuruista vuokraa vastaan. Tontille on tarkoitus rakentaa ARA:n tukema
asumisyksikkö. Asian valmistelussa todetaan, että maa-alueiden vaihto saattaa
myöhemmin käydä ajankohtaiseksi.
Koska kuntayhtymän hoitokodin alueen asemakaavan laatimiseen tarvitaan aikaa ja
koska aikataulu on erittäin tiukka, sovittiin tapaamisessa 4.10.2011, johon osallistuivat
kaupungin ja kuntayhtymän virkamiehiä, että kuntayhtymän valtuustolle esitettäisiin että
kuntayhtymä vuokraisi maa-alueensa kaupungille samoin ehdoin joilla kuntayhtymä
vuokraa maa-alueen kaupungilta. Kuntayhtymän maa-alueelle kaupunki rakentaa uuden
koulun.

Ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että Kårkulla samkommun vuokraa 40 vuodeksi n. 15 000
m2 kokoisen maa-alueen Länsi-Turunmaan kaupungille samoin periaattein, joista
valtuusto on päättänyt 15.6.2011, mutta siten, että Kårkulla samkommun on vuokranantaja ja Länsi-Turunmaan kaupunki on vuokramies. Todetaan, että maa-alueiden
vaihto saattaa myöhemmin käydä ajankohtaiseksi.
Valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään lopullisen sopimuksen, kun täsmällinen
vuokrattava maa-alueen koko, vuokran suuruus ja muut ehdot on selvitetty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

___________________
Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen todistaa oikeaksi

Kårkulla samkommun
(Kårkullan kuntayhtymä)
Valtuusto

Kokouksen pvm
13.10.2011

Sivu 28
Käännös

Fullmäktige 13.10.2011 § 35
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Pykälä tarkistettiin heti.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen todistaa oikeaksi

Kokouksen pvm
13.10.2011

Kårkulla samkommun
(Kårkullan kuntayhtymä)
Valtuusto

Sivu 29
Käännös
KARKULLA:74 /2011

§ 36

Lausunto Kårkulla samkommunin tulevasta asemasta

Hallitus 13.10.2011 § 123
Esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Hallitusohjelmaan on kirjattu maininta siitä, että kuntauudistus toteutetaan, jonka jälkeen
säädetään uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaisuudessa. Niin
sanottu puitelaki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Lain 6 § todetaan: ”Kaksikieliset ja
yksikieliset ruotsinkieliset kunnat ovat lisäksi jäseninä kuntayhtymässä, jonka tehtävänä
on turvata jäsenkuntiensa ruotsinkielisten palvelujen järjestäminen erikseen sovittavan
työnjaon mukaisesti.”
Vahvat peruskunnat ja suuret, yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-alueet ovat
tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon periaatteiden lähtökohtia. Jo nyt 8 suomenkielistä erityishuoltopiiriä 15:stä kuuluu sairaanhoitopiireihin. Koska Kårkulla samkommun kuntayhtymänä toimii laajalla maantieteellisellä alueella, merkitsisi liittyminen
sairaanhoitopiireihin suuria muutoksia kuntayhtymälle.
Puitelaissa viitataan siihen, että väestöpohjan on oltava riittävä ja edellytetään alueellista
yhteistyötä. Suomenruotsalaisesta näkökulmasta nykymuotoinen kuntayhtymä täyttää
nämä edellytykset. Vastaisuudessa kuntayhtymän on valvottava asiakkaittemme oikeutta
omakielisiin palveluihin. On myös tärkeää, että kuntayhtymän erityisosaamispääoma
turvataan myös vastaisuudessa ja että se on asiakkaidemme käytettävissä.
Ennen kuin vahvistetaan uusia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, on tärkeää tuoda
julki kuntayhtymän näkemys siitä, miten tulevaisuudessa huolehdittaisiin maamme
ruotsinkielisten kehitysvammaisen ihmisten hoidosta ja hoivasta. Hallituksen kokouksessa esitetään ehdotus valtuuston lausunnoksi koskien Kårkullan erityishuoltopiirin
asemaa vastaisuudessa. Lausunto on toimitettava kaikille poliittisille puolueille.
Liite:

Lausuntoehdotus

Ehdotus: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto lausuntoehdotuksen pohjalta laatii
lausunnon kuntayhtymän tulevasta asemasta.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

____________________________

Valtuusto 31.10.2011 § 36
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Valtuuston muuttama ja hyväksymä lausunto liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen todistaa oikeaksi

Kårkulla samkommun
(Kårkullan kuntayhtymä)
Valtuusto

§ 37

Kokouksen pvm
13.10.2011

Sivu 30
Käännös

Valitusohjeet
Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen todistaa oikeaksi

Kårkulla samkommun
(Kårkullan kuntayhtymä)
Valtuusto

Kokouksen pvm
13.10.2011

Sivu 31
Käännös

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUS OHJEET
VALITUSKIELTO
Valituskiellon perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Koskee § 24, 25, 32, 34, 36

VALITUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen tai kuntayhtymä sekä kuntayhtymän
jäsenet.
Koskee § 26, 27, 28 – 31, 33, 35

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Osoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4
postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
Kunnallisvalitus, pykälät 26, 27, 28 – 31, 33, 35

Valitusaika
30 vuorokautta

Hallintovalitus, pykälät:

30 vuorokautta

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Valituskirja

Valitus on esitettävä kirjallisesti. Valituskirjassa on ilmoitettava
- nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perusteet.
Jos valituskirjan on laatinut muu henkilö, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja asuinkunta.
Valituskirjassa on myös ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero johon asiaan liittyvät
ilmoitukset voidaan toimittaa valittajalle.
Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava.
Valituskirjaan on liitettävä
päätös, josta valitetaan
todistus siitä päivästä, jolloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisesta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Lisäksi valituskirjelmään on liitettävä valtakirja, mikäli valittaja käyttää asiamiestä.
(Hallintolainkäyttölaki 21 §)

Valitusasiakirjojen jättö

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan umpeutumista.

OIKAISUVAATIMUSAIK
A JA VALITUSAIKA

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta
määräaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä,
jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja asetettu
nähtäville

Otteen todistaa oikeaksi

