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Torstai 11.6.2020 klo 10.45–12.21
Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere / sähköisesti
Teams-alustan kautta

Kokouspaikka:
Läsnä
Jäsenkunta

Äänimäärä

Läsnä

Porvoo

15

x

Maria Väyrynen

x

Anita Spring

x

Bo Grönholm

x

Johanna Aminoff-Winberg

Espoo

20

Kauniainen

4

x

Finn Berg

Hanko

4

x

Kurt Wennerqvist

Helsinki

37

x

Iiro Auterinen

x

Oscar Ohlis

x

Inger Östergård

Huom.

Varajäsen

Inkoo

3

x

Tom Backman

Pietarsaari

11

x

Kaj Nyman

x

Yvonne Druveus

Kokkola

7

x

Roy Brunell

Kaskinen

1

-

Inger Björkqvist

Kemiönsaari

5

x

Niklas Guseff

Varajäsen

Mustasaari

14

x

Annika Ahläng

Varajäsen

x

Ida-Maria Skytte

Korsnäs

2

x

Johanna Juthborg

Kristiinankaupunki

4

x

Christer Rönnlund

Kruunupyy

6

x

Stig Östdahl

Kirkkonummi

7

x

Kurt Ekman

Lapinjärvi

1

-

Rea Svennas

Luoto

5

-

Johanna Björkskog

Lohja

2

x

Roger Weintraub

Loviisa

7

-

Kari Hagfors

Maalahti

5

x

Iris Bäck-Sjökvist

Myrskylä

1

x

Yngve Bergman

Uusikaarlepyy

7

x

Mathias Kass

Närpiö

8

x

Guy Rosenholm

Parainen

9

x

Sverker Engström

x

Mikaela Luoma

x

Helena Berger

x

Greger Forsblom

Pedersöre

10

Pyhtää

1

x

Anne Skoas

Raasepori

18

x

Stefan Högnabba

x

Marianne Isaksson-Heimberg

Sipoo

7

x

Hans-Eric Christiansson

Siuntio

2

x

Hilkka Toivonen

Vantaa

6

x

Carola Bäckström

Vaasa

16

x

Sture Erickson

x

Jukka Eskelinen

Vöyri

6

x

Ann-Britt Backull

Turku

11

x

Jonas Heikkilä

x

Eivor Huldén

Varajäsen

klo 11.10‒12.21, § 6‒13

Varajäsen

Valtuusto

Muut kokouksen seuraajat:
Anna-Lena Karlsson-Finne, hallituksen puheenjohtaja
Sofia Ulfstedt, kuntayhtymän johtaja
Martin Nordman, talouspäällikkö
Minna Näsman, talouspäällikkö
Jeanette Gripenberg, henkilöstöpäällikkö
Otto Domars, toiminnanjohtaja
Susanne Karlsson, Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC:n päällikkö
Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri, kokouksen sihteeri
Irja Bergholm, hallituksen jäsen
Roger Eriksson, hallituksen jäsen
Kjell Grönqvist, hallituksen jäsen
Camilla Sandell, hallituksen jäsen
Jukka Surakka, hallituksen jäsen
Pekka Tiusanen, hallituksen jäsen
Asiat
§1
§2
§3
§ 4–12
§ 13

Kokouksen avaaminen
Nimenhuuto ja äänioikeutettujen luettelon hyväksyminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Käsiteltävät asiat
Valitusosoitus

Allekirjoitukset
Christer Rönnlund, puheenjohtaja

Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri,
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen
Finn Berg on tarkastanut pöytäkirjan
sähköisesti 15.6.2020 (liite)

Marianne Isaksson-Heimberg on
tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti
15.6.2020 (liite)

Pöytäkirja on ollut nähtävänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa www.karkulla.fi
pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 22.6.2020 alkaen.
Todistaa:
18.6.2020
Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§1

Kokouksen avaaminen

Päätös:

Puheenjohtaja Christer Rönnlund julisti valtuuston kokouksen avatuksi.
Kuntayhtymän uusi talouspäällikkö Minna Näsman esittäytyi.

Sivu
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§2

Nimenhuuto ja äänioikeutettujen luettelon hyväksyminen

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet.
Liite:

Jäsenkunnat ja niiden äänimäärät
Jäsenkunnan edustajilla yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta ruotsinkielistä
asukasta kohden. Äänimäärä jakautuu tasan kunnan läsnä olevien
edustajien kesken (perussopimus § 5).
Perussopimuksen §:ssä 3 luetellaan laissa säädetyt jäsenkunnat, jotka
tarjoavat lakisääteistä erityishuoltoa kehitysvammaisille henkilöille. Saman
pykälän 3 momentista käy ilmi, mitkä osittaiset jäsenet ovat päättäneet
osallistua osallisuutta ja työllistymistä edistävään toimintaan.

Ehdotus:

Valtuusto merkitsee läsnä olevat jäsenet ja hyväksyy äänioikeutettujen luettelon
seuraavien osalta
- kehitysvammaisten erityishuolto
- osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta
Äänioikeutettujen luettelo liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Läsnä olevat jäsenet ja varajäsenet merkittiin nimenhuudon jälkeen
liitteen mukaisesti.
Valtuusto hyväksyi äänioikeutettujen luettelon kehitysvammaisten
erityishuollon ja osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan osalta.
Hyväksytty äänioikeutettujen luettelo liitetään pöytäkirjaan.

Sivu
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Valtuusto

§3

Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Sivu
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu valtuuston kokouksiin lähetetään valtuustolle ja hallitukselle sekä
jäsenkuntien kunnanhallituksille vähintään kymmenen kalenterivuorokautta
ennen kokousta (perussopimus § 7).
Perussopimuksen §:n 8 mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3
valtuutetuista on läsnä ja kun he edustavat vähintään puolta kaikkien
valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Näitä säädöksiä sovelletaan myös
niihin asioihin, joiden käsittelyyn kaikki valtuuston jäsenet eivät perussopimuksen
§:n 3 mukaan saa osallistua. Tällöin yhteenlaskettu rajoittamaton äänimäärä
vahvistetaan asioiden käsittelyyn oikeutettujen kuntien valtuutettujen ja
äänimäärien mukaan. Kunnan valtuustoedustajien äänimäärä määräytyy kunnan
tilivuotta edeltäneen vuoden alussa vallinneen asukasluvun mukaan.
Kun käsitellään asiaa, joka koskee yksinomaan perussopimuksen §:ssä 3
mainittua toimintamuotoa, asian käsittelyyn osallistuvat vain ne valtuutetut, jotka
edustavat kyseiseen toimintamuotoon osallistuvaa kuntaa.
Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää,
että vähintään 22 jäsenkuntaa 33 jäsenkunnasta on läsnä kokouksessa ja
että 262 äänen kokonaisäänimäärästä vähintään 131 ääntä on
edustettuna.
Osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa koskeva päätösvaltaisuus
edellyttää, että vähintään 17 jäsenkuntaa 25 jäsenkunnasta on läsnä
kokouksessa ja että 167 äänen kokonaisäänimäärästä vähintään 84 ääntä on
edustettuna.

Ehdotus:

Valtuusto toteaa, että kokous on kutsuttu koolle määräysten mukaisesti ja
että kokous on päätösvaltainen asioissa, jotka koskevat kehitysvammaisten
erityishuoltoa ja osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa.

Päätös:

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle määräysten mukaisesti.
Tämän jälkeen todettiin jäsenkuntien läsnäolo seuraavasti:
1. Kehitysvammaisten erityishuolto: läsnä 28 jäsenkuntaa yhteensä 33
jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 241 yhteensä 262
äänestä.
2. Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta: läsnä 21 jäsenkuntaa
yhteensä 25 jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 153
yhteensä 167 äänestä.
Valtuuston jäsen Roy Brunell (Kokkola) saapui kokoukseen klo 11.10 §:n
6 käsittelyn aikana.
Täten jäsenkunnat olivat edustettuina § 6–12 aikana seuraavasti:
1. Kehitysvammaisten erityishuolto: läsnä 29 jäsenkuntaa yhteensä 33
jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 248 yhteensä 262
äänestä.

Valtuusto

Kokouspäivämäärä
11.6.2020
2. Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta: läsnä 21 jäsenkuntaa
yhteensä 25 jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 153
yhteensä 167 äänestä.
Seuraavista jäsenkunnista ei ollut edustajaa paikalla: Kaskinen, Lapinjärvi,
Luoto ja Loviisa. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja
Anna Lena Karlsson-Finne, kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt, talouspäällikkö
Martin Nordman, talouspäällikkö Minna Näsman, henkilöstöpäällikkö Jeanette
Gripenberg, toiminnanjohtaja Otto Domars ja Asiantuntija- ja kehityskeskus
EUC:n päällikkö Susanne Karlsson sekä hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck
kokouksen sihteerinä.
Lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet Irja Bergholm, Roger
Eriksson, Kjell Grönqvist, Camilla Sandell, Jukka Surakka ja Pekka
Tiusanen.

Sivu
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§4

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Sivu
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§5

Sivu
6

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi valtuuston jäsentä, jotka valitaan tehtävään
erikseen joka kokouksessa, ellei valtuusto ole päättänyt toisin jonkin asian osalta
(johtosääntö § 38).

Ehdotus:

Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi varajäsentä.

Päätös:

Greger Forsblom ehdotti, että Finn Berg (Kauniainen) valitaan
pöytäkirjantarkastajaksi ja että Helena Berger (Pedersöre) valitaan hänen
varalle.
Anita Spring ehdotti, että Marianne Isaksson-Heimberg (Raasepori)
valitaan pöytäkirjantarkastajaksi ja että Inger Östergård (Helsinki) valitaan
hänen varalle.
Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjantarkastajiksi ja varajäseniksi.

Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§6

KSKN/61/02.06.01.03/2020

Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus

Valmistelu: talouspäällikkö Martin Nordman
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi
Kuntalain §:n 113 mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun
loppuun mennessä. Saman säädöksen mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
§:n 114 mukaan kunnan tai kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa
kuntakonsernin, laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
Tilinpäätös on laadittu kuntalain mukaan ja se on liitteenä.
Toimintakertomus pohjautuu alueellisten lautakuntien kertomuksiin.
Tilikauden tuloksen käsittely
Kuntalain §:n 115 mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.
Tilikauden 1.1.–31.12.2019 ylijäämä oli 187 901,84 euroa, mikä on
722 511,84 euroa budjetoitua parempi.
Vuoden tulos ja edellisiltä tilikausilta kertynyt ylijäämä/alijäämä käy ilmi
toimintakertomuksen taulukosta ”Ylijäämä/alijäämä 31.12.2019”. Huom! Vuoden
2019 tilinpäätökseen on tehty arvonalennus pysyviin vastaaviin
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon nro 105 mukaisesti siksi, että
käytäessä läpi pysyvien vastaavien eriä maaliskuussa 2020 löytyi
rakennuksia/rakennelmia, jotka on joko purettu/poistettu käytöstä tai jotka
tullaan pian purkamaan ja joiden tulonodotukset ovat = 0. Tämä yhteensä
1 408 698,67 euron oikaisu on tehty lausunnon mukaisesti tasekirjauksena
”Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille vastatileinä ao. pysyvien
vastaavien hyödykkeiden tilit. Vuoden 2018 ylijäämä oli ennen oikaisua
2 947 178,63 euroa ja oikaisun jälkeen 1 726 381,80 euroa ml. 2019.
Hallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2019 ylijäämä,
187 901,84 euroa, siirretään vapaan oman pääoman tilille, edellisten
tilikausien ylijäämä/alijäämä.
Liite:

Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus

Ehdotus:

(talouspäällikkö)
Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Sivu
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

Hallitus allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja päättää, että
tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille ja tarkastuslautakunnalle.
Hallitus valtuuttaa asianosaiset viranhaltijat tekemään tarvittaessa
vähäisiä korjauksia/täydennyksiä toimintakertomukseen.
Hallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2019 ylijäämä,
187 901,84 euroa, siirretään vapaan oman pääoman tilille, edellisten
tilikausien ylijäämä/alijäämä.
Ehdotus:

(kuntayhtymän johtaja)
Hallitus päättää valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Tilintarkastajat, tarkastuslautakunta, valtuusto, tilitoimisto

Tarkastuslautakunta 4.5.2020 § 5
Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle
tilintarkastuskertomus, jossa esitellään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa
on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille
myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan on hankittava
tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista tilivelvollisten ja
hallituksen selvitys. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin muistutukset
antavat aihetta.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän
valtuustolle tiedoksi ja ottaa kantaa seuraaviin asioihin:
a) vuoden 2019 tilinpäätös hyväksyminen
b) vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019
luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville viranhaltijoille, joiden
vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Päätös:

Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän
valtuustolle ja ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että
a) vuoden 2019 tilinpäätös voidaan hyväksyä
b) vastuuvapaus voidaan myöntää tilikaudelta 1.1.–31.12.2019
luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville viranhaltijoille, joiden
vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Valtuusto 11.6.2020 § 6
Liite:

Vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Sivu
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto
Ehdotus:

Hallitus
Hallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2019 ylijäämä,
187 901,84 euroa, siirretään vapaan oman pääoman tilille, edellisten
tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän
valtuustolle ja ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että
a) vuoden 2019 tilinpäätös voidaan hyväksyä
b) vastuuvapaus voidaan myöntää tilikaudelta 1.1.–31.12.2019
luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville viranhaltijoille, joiden
vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Päätös:

Ehdotukset hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Tilintarkastajat, tarkastuslautakunta, valtuusto, tilitoimisto

Sivu
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§7

KSKN/151/00.03.00/2020

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

Tarkastuslautakunta 4.5.2020 § 7
Lautakunta laatii arviointikertomuksen vuodelle 2019 ja allekirjoittaa sen.
Päätös:

Lautakunta lähettää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja
toimenpiteitä varten.

Valtuusto 11.6.2020 § 7
Liite:

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019

Päätös:

Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

Sivu
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§8

KSKN/98/01.00.02.00/2020

Kuntayhtymän vuoden 2019 henkilöstötilinpäätös

Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Jeanette Gripenberg
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi
Henkilöstötilinpäätöksen tiedot vastaavat tilannetta 31.12.2019 ja ne on
otettu talous- ja henkilöstöhallinnon raportointijärjestelmästä.
Tilinpäätökseen sisältyy tiedot henkilöstömäärästä, palkkakustannuksista,
henkilökunnan sairauspoissaoloista ja eläkkeelle siirtymisistä sekä muita
tilastotietoja.
Henkilöstöraportin tarkoitus on antaa kokonaiskuva Kårkullan kuntayhtymän
henkilöstötilanteesta vuonna 2019.
Liite:

Vuoden 2019 henkilöstötilinpäätös

Ehdotus:

(henkilöstöpäällikkö)
Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän
vuoden 2019 henkilöstötilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

Ehdotus:

(kuntayhtymän johtaja)
Hallitus päättää ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Valtuusto

Valtuusto 11.6.2020 § 8
Liite:

Vuoden 2019 henkilöstötilinpäätös

Ehdotus:

Hallitus
Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän
vuoden 2019 henkilöstötilinpäätöksen esitetyssä muodossa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Sivu
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§9

KSKN/156/00.01.01.00/2020

Sivu
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Kårkullan kuntayhtymän johtosääntöön tehtävät muutokset

Valmistelu ja esittely: sofia.ulfstedt(a)karkulla.fi
Kuntalaki mahdollistaa kokouspaikalla pidettävien varsinaisten kokousten
lisäksi kokousten pitämisen sähköisessä toimintaympäristössä (sähköinen
kokous). Ennen uusien sähköisten päätösmuotojen käyttöönottoa
johtosäännössä on oltava tarvittavat määräykset sähköisistä kokouksista.
Kuntayhtymän johtosäännössä säädetään sähköisistä kokouksista tosin siten,
että kokoukset on sidottu tiettyihin osoitteisiin. Johtosäännön muuttaminen
siten, että sähköiset kokoukset ovat mahdollisia, mutta eivät ole sidottuja
tiettyihin osoitteisiin, tarjoaa jäsenille joustavampia mahdollisuuksia
kokoukseen osallistumiselle.
Johtosäännön mukaan vaalia ei voida toimittaa sähköisessä kokouksessa.
Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa vaalin sähköisissä kokouksissa.
Kuntayhtymän § 59 Osallistuminen kokouksiin sähköisen yhteyden
välityksellä kuuluu seuraavasti:
Kuntayhtymän luottamuselinten jäsenet ja ne henkilöt, joilla on läsnäolo- ja
puheoikeus toimielinten kokouksissa, voivat osallistua kokouksiin sähköisen
yhteyden tai jonkin muun tarkoitukseen soveltuvan teknisen tiedonvälitystavan
avulla. Sähköinen yhteys on siinä tapauksessa järjestettävä siten, että
kokoukseen osallistuvat voivat kuulla ja nähdä toisensa. Kokousta ei voida
järjestää sähköisen yhteyden välityksellä teknisistä syistä, mikäli kokouksessa
on tarkoitus toimittaa vaali.
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokoukseen sähköisen
yhteyden välityksellä osallistuvat henkilöt voivat seurata kokousta ja osallistua
asioiden käsittelyyn koko kokouksen ajan. Puheenjohtajan on välittömästi
keskeytettävä kokous sähköisen yhteyden katketessa.
Osallistuminen kokouksiin sähköisen yhteyden välityksillä tapahtuu Porvoon,
Helsingin, Raaseporin, Pietarsaaren, Vaasan ja Närpiön erityisneuvoloiden ja
Paraisten keskushallinnon tiloista. Kokoushuoneessa saa ainoastaan olla läsnä
toimielimen jäsenet tai henkilöt, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen
kokouksissa.
Toimielimen jäsenen tai henkilön, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus
kokouksessa, on ilmoitettava vähintään kaksi arkipäivää ennen kokousta
puheenjohtajalle ja pöytäkirjanpitäjälle, että haluaa osallistua kokoukseen
sähköisen yhteyden välityksellä.
Jotta kuntayhtymän toimielinten kokoukset voidaan järjestää
joustavammin, ehdotetaan, että johtosäännöstä poistetaan seuraavat
virkkeet:

-

Kokousta ei voida järjestää sähköisen yhteyden välityksellä
teknisistä syistä, mikäli kokouksessa on tarkoitus toimittaa vaali.

Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto
-
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Osallistuminen kokouksiin sähköisen yhteyden välityksillä tapahtuu
Porvoon, Helsingin, Raaseporin, Pietarsaaren, Vaasan ja Närpiön
erityisneuvoloiden ja Paraisten keskushallinnon tiloista.

Johtosääntöön lisätään seuraava virke:
-

Yleisölle on annettava mahdollisuus seurata valtuuston
sähköisiä kokouksia.

Liite:

Ehdotus johtosäännön §:n 59 muuttamiseksi.

Ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän johtosääntöä muutetaan
oheisen ehdotuksen mukaisesti. Johtosäännön muutos tulee voimaan
15.8.2020.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)
Hallitus päättää ehdotuksen mukaisesti.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Valtuusto 11.6.2020 § 9
Liite:

Ehdotus johtosäännön §:n 59 muuttamiseksi.

Ehdotus:

Hallitus
Hallitus ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän johtosääntöä muutetaan
oheisen ehdotuksen mukaisesti. Johtosäännön muutos tulee voimaan 15.8.2020.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§ 10
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KSKN/164/02.00/2020

Anomus lyhytaikaisen lainan ottamiseksi vuonna 2021

Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja sofia.ulfstedt(a)karkulla.fi
Viitaten vuoden 2021 talousarvion loppusummaan ja vuoden aikana tehtäviin
investointeihin lienee perusteltua, että hallitukselle myönnetään oikeus
yhteensä enintään 6 000 000 euron (noin 10 % talousarvion loppusummasta)
lyhytaikaisen velan ottamiseen kuntayhtymän maksuvalmiuden
varmistamiseksi.
Hallitukselle myönnettiin oikeus lyhytaikaisen velan ottamiseen vuonna 2020
niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksia enintään 4 000 000 euron
edestä 2 000 000 euron lyhytaikaisen limiittiluoton lisäksi.
Lyhytaikaisten investointien, kuten kulkuvälineiden ja ensisisustustavaroiden,
rahoitus kuntatodistuksin voi toisinaan olla tarkoituksenmukaisempaa kuin
lainarahoitus, koska kuntatodistusrahoitus on tällä hetkellä yleisesti ottaen
huomattavasti pitkäaikaista lainarahoitusta edullisempaa.
Kuntayhtymä on tällä hetkellä merkinnyt kuntatodistuksia 2 000 000 euron edestä.
Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitus valtuutetaan ottamaan lyhytaikaista velkaa
vuonna 2021 niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksia enintään
4 000 000 euron edestä enintään 2 000 000 euron lyhytaikaisen limiittiluoton
lisäksi.
Lisäksi ehdotetaan, että talouspäällikkö Minna Näsman valtuutetaan
allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä velkasitoumukset 15.6.2020 alkaen.
Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)
Hallitus päättää ehdotuksen mukaisesti.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Kuntayhtymän valtuusto

Valtuusto 11.6.2020 § 10
Ehdotus:

Hallitus
Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitus valtuutetaan ottamaan lyhytaikaista
velkaa vuonna 2021 niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksia enintään
4 000 000 euron edestä enintään 2 000 000 euron lyhytaikaisen limiittiluoton
lisäksi.
Lisäksi ehdotetaan, että talouspäällikkö Minna Näsman valtuutetaan
allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä velkasitoumukset 15.6.2020 alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§ 11

Tiedotusasiat ja valmisteltavat asiat

Päätös:

Kuntayhtymän johtaja informoi perussopimuksen päivittämisestä.
Päivitetty perussopimus lähetetään kuntayhtymän jäsenkunnille kesäkuun
kuluessa jäsenkuntien hyväksyttäväksi.
Valtuusto merkitsi informaation tiedoksi.
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§ 12

Muut myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat
Muut myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat otetaan käsiteltäviksi
sillä edellytyksellä, että valtuuston kaikki läsnä olevat jäsenet kannattavat asiaa.

Päätös:

Todettiin, että kiireellisiksi katsottuja asioita ei ollut.
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto

§ 13

Valitusosoitus

Päätös:

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.
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Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto
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VALITUSOHJEET
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta
•

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja

•

kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä sähköisen viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnanjäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
•
•
•

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan on esitettävä valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
S-postiosoite:
Faksi:
Puhelinnumero:

PL 32, 20101 Turku
Sairashuoneenkatu 2–4, Turku
turku.hao@oikeus.fi
029 56 42414
*029 56 42400

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen palvelun kautta osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kokouspäivämäärä
11.6.2020

Valtuusto
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
•
•
•

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
pyydetään ilmoittamaan sähköpostisoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
•
•
•

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kuntayhtymän kirjaamosta.
Posti- ja käyntiosoite:
S-postiosoite:
Puh.

Kårkulla samkommun, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala
info@karkulla.fi tai etunimi.sukunimi@karkulla.fi
*0247 431 222 tai 0247 431 217 (hallintosihteeri)

Kirjaamon aukioloajat:

ma–pe klo 9–15

