Valtuusto

Pöytäkirja
(käännös)

11.2.2021

Valtuusto
Kokousaika:
Kokouspaikka:
Läsnä
Jäsenkunta
Porvoo
Espoo

Torstai 11.2.2021 klo 12.00–13.50
Sähköisesti Teams-alustan kautta
Äänimäärä
15
20

Läsnä
x
Maria Väyrynen
x

Anita Spring

x

Bo Grönholm

x

Johanna Aminoff-Winberg

Kauniainen

4

x

Finn Berg

Hanko

4

x

Kurt Wennerqvist

Helsinki

37

-

Touko Niinimäki

x

Oscar Ohlis

x

Inger Östergård

x

Margita Nylander

Inkoo

3

Pietarsaari

11

x

Kaj Nyman

-

Yvonne Druveus

Kokkola

7

x

Roy Brunell

Kaskinen

1

-

Inger Björkqvist

Kemiönsaari

5

x

Yngve Engblom

Mustasaari

14

x

Patrik Kanerva

x

Ida-Maria Skytte

Korsnäs

2

-

Johanna Juthborg

Kristiinankaupunki

4

X

Christer Rönnlund

Kruunupyy

6

X

Stig Östdahl

Kirkkonummi

7

X

Kurt Ekman

Lapinjärvi

1

X

Rea Svennas

Luoto

5

-

Johanna Björkskog

Lohja

2

X

Roger Weintraub

Loviisa

7

x

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

Pedersöre

10

x

Helena Berger

x

Greger Forsblom

Pyhtää

1

x

Anne Skoas

Raasepori

18

x

Stefan Högnabba

x

Marianne Isaksson-Heimberg

Sipoo

7

x

Hans-Eric Christiansson

Siuntio

2

x

Kerstin Ekström

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

Huom.

Läsnä §7-11, klo 12.30-13.50

Muut kokouksen seuraajat:
Anna-Lena Karlsson-Finne, hallituksen puheenjohtaja
Hilkka Toivonen, hallituksen jäsen
Annika Ahläng, hallituksen jäsen
Irja Bergholm, hallituksen jäsen
Roger Eriksson, hallituksen jäsen
Kjell Grönqvist, hallituksen jäsen
Kim Lindstedt, hallituksen jäsen
Camilla Sandell, hallituksen jäsen
Jukka Surakka, hallituksen jäsen
Pekka Tiusanen, hallituksen jäsen
Roger Weintraub, hallituksen jäsen
Susanne Karlsson, vt kuntayhtymän johtaja / Asiantuntija- ja
kehityskeskuksen johtaja
Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri, kokouksen sihteeri
Malin Johansson, tiedottaja
Asiat
§1
§2
§3
§ 4-10
§ 11

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
Roy Brunell on tarkastanut pöytäkirjan
(§1-7) sähköisesti 12.2.2021 (liite)

Stefan Högnabba on tarkastanut pöytäkirjan
(§8-11) sähköisesti 13.2.2021 (liite)

Marianne Isaksson-Heimberg on tarkastanut pöytäkirjan (§1-11) sähköisesti
15.2.2021 (liite)
Pöytäkirja on ollut saatavilla kuntayhtymän verkkosivuilla www.karkaulla.fi tarkastamisen
jälkeen 16.2.2021 lähtien.
Päätökset §6-8 ovat olleet nähtävissä kuntayhtymän verkkosivuilla 13.2.2021 lähtien
Vakuudeksi
15.2.2021
Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri

Valtuusto
Kokousaika
Kokouspaikka

Asiasivu
11.02.2021 kl. 12.00
Sähköisesti Teams-alustan kautta
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§1

Kokouksen avaaminen

Päätös:

Puheenjohtaja Christer Rönnlund julisti valtuuston kokouksen avatuksi.

§2

Nimenhuuto ja äänioikeutettujen luettelon hyväksyminen
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet.
Jäsenkunnan edustajilla on 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.

Liite:

Hyväksytty äänioikeutettujen luettelo
Valtuusto hyväksyi äänioikeutettujen luettelon kehitysvammaisten
erityishuollon ja osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan osalta.

§3

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 29 jäsenkuntaa yhteensä 33
jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 249 yhteensä 262
äänestä.
2. Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta: läsnä 21 jäsenkuntaa
yhteensä 25 jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 154
yhteensä 167 äänestä.
Seuraavista jäsenkunnista ei ollut edustajaa paikalla: Kaskinen, Korsnäs,
Luoto ja Maalahti.
Todettiin kokouksen täten olevan päätösvaltainen.
Iris Bäck-Sjöqvist (Maalahti) liittyi kokoukseen §:n 7 käsittelyn aikana, jolloin
myös jäsenkunta Maalahti oli edustettuna:

1. Kehitysvammaisten erityishuolto: läsnä 30 jäsenkuntaa yhteensä 33
jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 254 yhteensä 262
äänestä.
2. Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta: läsnä 22 jäsenkuntaa
yhteensä 25 jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 159
yhteensä 167 äänestä.

§4

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että kokoukselle on tullut valtuustolle esitettäväksi
ilmoitusasia. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että asia otetaan käsittelyyn.
Esityslista ja ilmoitusasia §6 hyväksyttiin.

§5

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

Ehdotus:

Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
varapöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Greger Forsblom ehdotti, että Roy Brunell (Kokkola) valitaan pöytäkirjan
tarkastajaksi ja Stefan Högnabba (Raasepori) hänen varalleen.
Roger Weintraub ehdotti, että Marianne Isaksson-Heimberg (Raasepori)
valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi ja Bo Grönholm (Espoo) hänen varalleen.
Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjantarkastajiksi ja varapöytäkirjantarkastajiksi ja totesi, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Valtuusto valitsi kohtiin §8-11 Stefan Högnabban (Raasepori) pöytäkirjan
tarkastajaksi ja Roy Brunellin (Kokkola) hänen varalleen.

§6

Ilmoitusasia

Liite:

Eroanomuksen ehdollinen soveltaminen

Ehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi kuntayhtymän johtajan eroanomuksen
ehdollisen soveltamisen.
Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Hallituksen puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne esitti kuntayhtymän
johtajan eroanomuksen ehdollisen soveltamisen.
Valtuusto merkitsi kuntayhtymän johtajan eroanomuksen ehdollisen
soveltamisen tiedoksi.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksi:

Kårkullan kuntayhtymän hallitus

§7

Muutos johtajasopimukseen

Valmistelu ja esittely: hallituksen puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi
Kuntayhtymän johtajasopimuksen muutosehdotus.
Kuntayhtymän johtajalla ei ole nykyisessä tilanteessa johtajasopimuksen
mukaan oikeutta erorahaan koska hän vielä nauttii valtuuston luottamusta.
Vielä on kuitenkin luottamuskriisi hänen ja hallituksen välillä eikä tilannetta
saada normalisoitua neuvottelemalla. Tästä johtuen kuntayhtymän johtaja
kokee, ettei hänen jatkamiselleen virassaan ole edellytyksiä.
Juridisten toimenpiteiden välttämiseksi on hänellä sopimusehdotuksen
muutoksen mukaan oikeus erorahaan mikäli hän tässä tilanteessa eroaa
vapaaehtoisesti sillä ehdolla, ettei hallituksella tai kuntayhtymän johtajalla ole
muita vaatimuksia tai ettei asiaa riitauteta. Erokorvaus on virkaan astumisen
ajankohdan mukaisen kahdeksan (8) kuukauden palkkaa vastaava summa
(56 000 euroa).
Ehdotus hallituksen puheenjohtajalta:
Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kuntayhtymän johtajasopimuksen
muutoksen.
Sopimuksessa muutetaan seuraava lause
”Mikäli tulee tilanne, jossa häntä kohtaan vallitsee luottamuskriisi (25§
kuntalaki 365/1995) muotoon
”Mikäli syntyy tilanne, jossa hänen ja valtuuston tai hänen ja hallituksen
välillä on luottamuskriisi...”
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Hallitus päätti, että asia ei ole julkinen.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksi:

Valtuusto

Valtuusto 11.2.2021
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy seuraavan muutoksen
kuntayhtymän johtajasopimuksessa.
Sopimuksessa muutetaan seuraava lause
”Mikäli tulee tilanne, jossa häntä kohtaan vallitsee luottamuskriisi (25§
kuntalaki 365/1995) muotoon
”Mikäli syntyy tilanne, jossa hänen ja valtuuston tai hänen ja hallituksen

välillä on luottamuskriisi...”
Liite:

Johtajasopimus, 26.5.2016

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksi:

Kårkullan kuntayhtymän hallitus

§8

Aloite hallitukselle luottamustehtävän välittömästä
perumisesta

Valmistelu ja esittely: puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne
etunimi.sukunimi(at)karkulla.fi
Neljäsosa Kårkullan kuntayhtymän valtuuston jäsenistä om jättänyt
hallitukselle aloitteen luottamustehtävän peruuttamisesta.
Liite:

Luottamustehtävän peruminen välittömästi

Ehdotus:

Hallitus toteaa, että Kårkullan valtuuston jäsenten aloite on vastaanotettu
Hallitus vie asian Kårkullan kuntayhtymän valtuustolle.
Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksi:

Valtuusto

Valtuusto 11.2.2021
Ehdotus:

Hallitus toteaa, että Kårkullan valtuuston jäsenten tekemä aloite on
vastaanotettu.
Hallitus vie asian Kårkullan kuntayhtymän valtuustolle.

Liite:

Luottamustehtävän peruminen välittömästi

Päätös:

Valtuuston kokousta lykättiin ryhmäkokouksen ajaksi klo 12.40-13.15.
Valtuusto päätti asettaa väliaikaisen valiokunnan, joka valmistelee asian.
Valiokuntaan kuuluvat seuraavat varsinaiset jäsenet ja heidän
henkilökohtaiset varamiehensä:
Varsinainen jäsen
Ida-Maria Skytte
Stig Östdaht
Anita Spring
Jonas Heikkilä
Kari Hagfors

Varamies
Greger Forsblom
Eivor Huldén
Mikael Gerkman
Touko Niinimäki
Bo Grömholm

Valiokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Stig Östdahl ja varapuheenjohtajaksi
Anita Spring.
Valtuusto päätti, että valiokunnan toimikausi on 15.3.2021 asti ja että
valiokunnan tulee selvittää miten hallituksen työ kuntayhtymässä toimii

tulevaisuudessa yhteistyössä valtuuston ja kuntayhtymän johtavien
virkamiesten kanssa.
Päätös tarkastettiin välittömästi.
Tiedoksi:

Kårkullan kuntayhtymän hallitus, valiokunnan jäsenet ja varamiehet

§9

Tiedotusasiat ja valmisteltavat asiat
Todettiin, että tiedotusasioita ja valmisteluasioita ei ole.

§ 10

Muut mahdolliset myöhemmin kuulutetut tai kiireelliset
asiat

Päätös

Todettiin, että kiireellisiä käsittelyä ja ratkaisua tarvitsevia asioita ei ole.

§ 11

Valitusosoitus

Päätös:

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan

