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Jäsenkunta
Porvoo

Äänimäärä
15

Espoo

21

Kauniainen
Hanko
Helsinki

4
4
37

Inkoo
Pietarsaari

3
11

Kokkola
Kaskinen
Kemiönsaari
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6
1
5
14
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Kristiinankaupunki

2
4

Kruunupyy
Kirkkonummi
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Maalahti
Myrskylä
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5
7
1
5
2
6
5
1
7
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Pedersöre

10

Pyhtää
Raasepori

1
18

Sipoo
Siuntio
Vantaa
Vaasa

7
2
6
16

Vöyri
Turku

6
11

Läsnä
X Maria Väyrynen
X Anita Spring
X Bo Grönholm
X Johanna Aminoff-Winberg
X Nina Colliander-Nyman
X Kurt Wennerqvist
X Touko Niinimäki
X Oscar Ohlis
X Inger Östergård
X Margita Nylander
X Kaj Nyman
X Yvonne Druveus
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Inger Björkqvist
Yngve Engblom
X Patrik Kanerva
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X Johanna Juthborg
X Åsa Blomstedt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Stig Östdahl
Kurt Ekman
Rea Svennas
Agneta Sandvik
Roger Weintraub
Kari Hagfors
Iris Bäck-Sjökvist
Yngve Bergman
Mathias Kass
Guy Rosenholm
Sverker Engström
Mikaela Luoma
Helena Berger
Greger Forsblom
Anne Skoas
Stefan Högnabba
Marianne Isaksson-Heimberg
Hans-Eric Christiansson
Kerstin Ekström
Carola Bäckström
Sture Erickson
Jukka Eskelinen
Ann-Britt Backull
Jonas Heikkilä
Eivor Huldén

Huom.

§17-20, klo 10.44-11.49

Varajäsen, §21-24, klo
11.03-12.49

§22-24 klo 12.45-12.49

Puheenjohtaja

Valtuusto
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
Eeva Bergman, hallituksen varajäsen
Camilla Sandell, hallituksen jäsen
Jukka Surakka, hallituksen jäsen
Pekka Tiusanen, hallituksen jäsen
Susanne Karlsson, vt. kuntayhtymän johtaja /
Asiantuntija- ja kehityskeskus EUC:n päällikkö
Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä
Malin Johansson, tiedottaja
Paul Söderholm, it-tuki
Peter Grönberg, it-tuki, kokoustekniikkavastaava
Marcus Jensen, Mercuri Urval, § 21, klo 10.55–11.39
Asiat
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15–23
§ 24

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

Allekirjoitukset
Jonas Heikkilä, puheenjohtaja

Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri,
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Sture Erickson on tarkastanut
pöytäkirjan sähköisesti 11.5.2021
(liite)

Marianne Isaksson-Heimberg on
tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti
12.5.2021 (liite)

Pöytäkirja on ollut nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla www.karkulla.fi pöytäkirjan
tarkastamisen jälkeen 13.5.2021 alkaen.
Todistaa:
12.5.2021
Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri
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Valtuusto

§ 12

Kokouksen avaaminen

Päätösehdotus:

I varapuheenjohtaja Jonas Heikkilä avasi kokouksen.
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Kokouspäivämäärä
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Valtuusto

§ 13

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.
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§ 14

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 säännöksiä 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 260 äänen kokonaisäänimäärästä vähintään 130 ääntä on
edustettuna.
Osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa koskeva päätösvaltaisuus
edellyttää, että vähintään 17 jäsenkuntaa 25 jäsenkunnasta on läsnä
kokouksessa ja että 165 äänen kokonaisäänimäärästä vähintään 83 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 244 yhteensä 260
äänestä.
2. Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta: läsnä 20 jäsenkuntaa
yhteensä 25 jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 149
yhteensä 165 äänestä.
Jäsenkunnat Kaskinen, Kemiönsaari, Kristiinankaupunki, Maalahti ja
Myrskylä eivät olleet edustettuina kokouksessa.
Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.
Åsa Blomstedt (Kristiinankaupunki) liittyi kokoukseen §:n 17 käsittelyn aikana,
joten tästä alkaen myös Kristiinankaupunki oli edustettuna kokouksessa.
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Kokouspäivämäärä
07.05.2021
1. Kehitysvammaisten erityishuolto: läsnä 29 jäsenkuntaa yhteensä 33
jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 248 yhteensä 260
äänestä.
2. Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta: läsnä 21 jäsenkuntaa
yhteensä 25 jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 153
yhteensä 165 äänestä.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Iris Bäck-Sjökvist (Maalahti) liittyi kokoukseen klo
12.45, joten Maalahti oli edustettuna kokouksessa §:n 22–24 käsittelyn
aikana.
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§ 15

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin.
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§ 16

Siv
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa 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 Sture Erickson (Vaasa) valitaan
pöytäkirjantarkastajaksi ja että Stig Östdahl (Kruunupyy) valitaan hänen
varalle.
Anita Spring ehdotti, että Marianne Isaksson-Heimberg (Raasepori)
valitaan pöytäkirjantarkastajaksi ja että Jukka Eskelinen (Vaasa) valitaan
hänen varalle.
Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjantarkastajiksi ja
varapöytäkirjantarkastajiksi ja totesi, että pöytäkirjantarkastajat toimivat
myös ääntenlaskijoina.

Kokouspäivämäärä
07.05.2021

Valtuusto

§ 17

KSKN/33/00.00.01/2021

Hallitukselle esitetty aloite luottamustehtävän välittömästä
perumisesta

Hallitus 28.1.2021
Valmistelu ja esittely: puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi
Neljäsosa Kårkullan kuntayhtymän valtuutetuista on tehnyt hallitukselle
aloitteen luottamustehtävän välittömästä perumisesta.
Liite:

Aloite luottamustehtävän välittömästä perumisesta

Ehdotus:

Hallitus toteaa, että se on vastaanottanut Kårkullan valtuuston jäsenten
tekemän aloitteen.
Hallitus saattaa asian Kårkullan kuntayhtymän valtuustolle.
Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksi:

Valtuusto

Valtuusto 11.2.2021
Ehdotus:

Hallitus toteaa, että se on vastaanottanut Kårkullan valtuuston jäsenten
tekemän aloitteen.
Hallitus saattaa asian Kårkullan kuntayhtymän valtuustolle.

Liite:

Aloite luottamustehtävän välittömästä perumisesta

Päätös:

Valtuuston kokous keskeytettiin ryhmäkokouksien ajaksi klo 12.40–13.15.
Valtuusto päätti asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa.
Valiokuntaan valittiin seuraavat varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet:
Varsinainen jäsen
Ida-Maria Skytte
Stig Östdahl
Anita Spring
Jonas Heikkilä
Kari Hagfors

Henkilökohtainen varajäsen
Greger Forsblom
Eivor Huldén
Mikael Gerkman
Touko Niinimäki
Bo Grönholm

Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Stig Östdahl ja varapuheenjohtajaksi
Anita Spring.
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Valtuusto

Valtuusto päätti, että valiokunnan toimikausi päättyy 15.3.2021 ja että
valiokunnan on tehtävä selkoa siitä, miten kuntayhtymän hallitustyöskentelyn on
tarkoitus toimia tulevaisuudessa yhteistyössä valtuuston ja kuntayhtymän
johtavien viranhaltijoiden kanssa.
Päätös tarkastettiin välittömästi.
Tiedoksi:

Kårkullan kuntayhtymän hallitus, valiokunnan jäsenet ja varajäsenet

Valtuusto 7.5.2021
Ehdotus:

Valtuusto merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa, ettei asia anna aihetta
toimenpiteisiin.

Liite:

Valiokunnan pöytäkirja 12.3.2021

Päätös:

Valiokunnan puheenjohtaja Stig Östdahl esitteli valiokunnan työtä.
Valtuusto merkitsi selvityksen tiedoksi ja totesi, ettei asia anna aihetta
toimenpiteisiin lisättynä sillä, että otetaan huomioon valiokunnan suositukset
valiokunnan pöytäkirjan §:n 4 mukaan.
Ponsi
RKP:n ryhmä teki seuraavan ponsiehdotuksen: jaettaessa
luottamuspaikkoja tulevaisuudessa tulee huomioida kaksoisroolien
välttäminen.
Valtuusto hyväksyi ponsiehdotuksen yksimielisesti.
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§ 18

Kårkullan palkkiosääntö vuosille
2021-2024

KSKN/219/00.01.01.00/2021

Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Jeanette Gripenberg
Esittely: Asiantuntija- ja kehityskeskuksen päällikkö / vt. kuntayhtymän johtaja Susanne
Karlsson
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi
Kårkullan kuntayhtymän vuosien 2017–2020 palkkiosääntöä on käytetty vuosien
2021–2024 uudistetun palkkiosäännön pohjana. Palkkioita ei ole korotettu
kuntayhtymän taloudellisen tilanteen takia. Tekstiä on tarkennettu siltä osin, mitä
tulee viranhaltijoiden oikeuteen saada kokouspalkkioita.
Liite

Palkkiosääntö

Ehdotus:

(henkilöstöpäällikkö)
Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen vuosien 2021–2024
palkkiosäännöksi esitetyssä muodossa.
(vt. kuntayhtymän johtaja)
Hallitus päättää ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Valtuusto

Valtuusto 7.5.2021
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen vuosien 2021–2024
palkkiosäännöksi esitetyssä muodossa.

Liite:

Palkkiosääntö

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto

§ 19

Vapautus luottamustehtävästä

KSKN/211/00.00.01/2021

Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck
Esittely: Asiantuntija- ja kehityskeskuksen päällikkö / vt. kuntayhtymän johtaja Susanne
Karlsson
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi
Hallituksen jäsen Kim Lindstedt on 11.4.2021 jättänyt anomuksen
vapautuksesta luottamustehtävästään kuntayhtymän hallituksen jäsenenä.
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että Kim Lindstedtille myönnetään vapautus
luottamustehtävästä kuntayhtymän hallituksen jäsenenä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Valtuusto

Valtuusto 7.5.2021
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että Kim Lindstedtille myönnetään vapautus
luottamustehtävästä kuntayhtymän hallituksen jäsenenä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Asianosaiset

Siv
u10

Kokouspäivämäärä
07.05.2021
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§ 20

KSKN/212/00.00.00/2021

Uuden jäsenen valinta
hallitukseen

Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck
Esittely: Asiantuntija- ja kehityskeskuksen päällikkö / vt. kuntayhtymän johtaja Susanne
Karlsson
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi
Hallituksen jäsen Kim Lindstedt on 11.4.2021 jättänyt anomuksen
vapautuksesta luottamustehtävästään kuntayhtymän hallituksen jäsenenä.
Hallituksen kokoonpano kaudella 2017–2020
Varsinainen jäsen
Karlsson-Finne Anna Lena, pj.
Toivonen Hilkka, varapuheenjohtaja
Ahläng Annika
Bergholm Irja
Eriksson Roger
Grönqvist Kjell
Lindstedt Kim
Sandell Camilla
Surakka Jukka
Tiusanen Pekka
Weintraub Roger

Henkilökohtainen varajäsen
Backström Anders
Närvä Tuula
Kronlund Roger
Lundgren Frank
Lithén Carola
Wenman Mikaela
Bergman Eeva
Nylund Jimmy
Nordström Egon
Forsbäck Mikael
Anttila Sara

Ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee uuden jäsenen hallitukseen Kim
Lindstedtin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Valtuusto

Valtuusto 7.5.2021
Ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee uuden jäsenen hallitukseen Kim
Lindstedtin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Roger Weintraub ehdotti, että Eeva Bergman valitaan hallituksen varsinaiseksi
jäseneksi ja Maija Elenius varajäseneksi.
Valtuusto päätti valita Eeva Bergmanin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja
Maija Eleniuksen varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi:

Asianosaiset
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§ 21

Kuntayhtymän johtajan
valinta

KSKN/218/01.01.01.00/2021

Valmistelu ja esittely: hallituksen puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi
Kårkullan kuntayhtymän hallitus on 11.2.2021 §:ssä 23 valtuuttanut vt.
kuntayhtymän johtajan aloittamaan uuden kuntayhtymän johtajan rekrytoinnin.
Tehtävän kelpoisuusehdot ovat virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
sekä hyvä hallinnollinen taito ja perehtyneisyys tehtävän alaan. Kuntayhtymän
kielisäännön mukaan johtavalta viranhaltijalta edellytetään erinomaista ruotsin
kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää suomen kielen suullista ja
kirjallista taitoa. Rekrytointi tehdään yhteistyössä ulkoisen
rekrytointipalveluyrityksen, Mercuri Urvalin, kanssa.
Kårkullan kuntayhtymä hallitus valitsi 25.3.2021 §:ssä 43 seuraavat henkilöt
työryhmään, joka sai tehtäväksi haastatella hakijat kuntayhtymän johtajan
tehtävään: valtuuston puheenjohtaja Christer Rönnlund, valtuuston I
varapuheenjohtaja Jonas Heikkilä, valtuuston II varapuheenjohtaja Inger
Östergård, hallituksen puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne, hallituksen
varapuheenjohtaja Hilkka Toivonen, hallituksen jäsenet Kjell Grönqvist, Roger
Eriksson, Camilla Sandell ja Roger Weintraub sekä henkilöstön edustajana
pääluottamusmies Hans Rosenberg.
Tehtävä oli haettavana 18.2.2021–15.3.2021. Kuntayhtymän johtajan tehtävää
hakivat määräaikaan mennessä Heidi Abrahamsson, Torbjörn Stoor, Nina Alice
af Hällström, Anders Kjellman, Otto Ilmonen, Annina Alexandersson ja Jarkko
Pirttiperä. Seitsemästä hakijasta kuusi täytti kelpoisuusehdot.
Hakemusasiakirjojen perusteella rekrytointiryhmä laati kokonaisarvion
hakemuksista ottaen huomioon hakijoiden muodollisen kelpoisuuden,
olennaisen työkokemuksen ja monivuotisen johtajakokemuksen. Mercuri Urval
esittelee kokouksessa 22.4.2021 rekrytointiryhmän ehdokkaat.
Ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa.
Ehdotus annetaan kokouksessa. (puheenjohtaja)
Kårkullan kuntayhtymän hallitus ehdottaa Kårkullan kuntayhtymän valtuustolle,
että kuntayhtymän johtajaksi valitaan Otto Ilmonen. Hallitus ehdottaa, että
Annina Alexandersson valitaan varalle.

Päätös:

Marcus Jensen Mercuri Urvalista esitteli rekrytointiryhmän ehdokkaat:
Annina Alexandersson, Otto Ilmonen ja Jarkko Pirttiperä.
Keskustelun kuluessa Egon Nordström ehdotti, että Annina Alexandersson
asetetaan ensimmäiselle sijalle. Roger Weintraub kannatti Egon Nordströmin
ehdotusta.
Jäsen Hilkka Toivonen ehdotti, että Jarkko Pirttiperä asetetaan varalle.
Ehdotusta ei kannatettu.
Puheenjohtaja ehdotti, että hallitus äänestää, kenet hakijoista asetetaan
ensimmäiselle sijalle. Äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä.
Hallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen äänestysmenettelyksi.
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Äänestyksen tulos:
Otto Ilmonen 6 ääntä
Annina Alexandersson 5 ääntä
Puheenjohtaja ehdotti tämän jälkeen, että hallitus äänestää, kenet hakijoista
asetetaan varalle.
Äänestyksen tulos:
Annina Alexandersson 10 ääntä
Jarkko Pirttiperä 1 ääni
Liite:

Äänestyspöytäkirja 1
Äänestyspöytäkirja 2
Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan ehdotuksesta tuli hallituksen ehdotus.
Kårkullan kuntayhtymän hallitus päätti täten, että Kårkullan kuntayhtymän hallitus
ehdottaa Kårkullan kuntayhtymän valtuustolle, että kuntayhtymän johtajaksi valitaan Otto
Ilmonen.
Hallitus ehdottaa, että Annina Alexandersson valitaan varalle.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Tiedoksi:

Valtuusto

Valtuusto 7.5.2021
Ehdotus:

Kårkullan kuntayhtymän hallitus ehdottaa Kårkullan kuntayhtymän valtuustolle,
että kuntayhtymän johtajaksi valitaan Otto Ilmonen. Hallitus ehdottaa, että
Annina Alexandersson valitaan varalle.

Päätös:

Marcus Jensen Mercuri Urvalista esitteli rekrytointiryhmän ehdokkaat.
Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa lisäystä hallituksen ehdotukseen:
kuntayhtymän johtaja aloittaa tehtävässään 1.8.2021 tai sopimuksen
mukaan. Palkka KVTES:n mukaan, tehtävässä on kuuden kuukauden
koeaika. Valtuusto valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan aloittamaan
neuvottelut johtajasopimuksesta.
Roger Weintraub ehdotti, että kuntayhtymän johtajaksi
valitaan Annina Alexandersson.
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto valitsee kuntayhtymän johtajan
suljetulla lippuäänestyksellä.
Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
Otto Ilmonen 200,5 ääntä
Annina Alexandersson 42,5 ääntä

Liite:

Äänestystulos
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli valinnut Otto Ilmosen
kuntayhtymän johtajaksi.

Kokouspäivämäärä
07.05.2021

Valtuusto

Muilta osin hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus.
Valtuusto päätti täten valita Otto Ilmosen kuntayhtymän johtajaksi 1.8.2021
alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkka KVTES:n mukaan, tehtävässä on
kuuden kuukauden koeaika. Valtuusto päätti valtuuttaa hallituksen
puheenjohtajan aloittamaan neuvottelut johtajasopimuksesta.
Valtuusto päätti lisäksi valita Annina Alexanderssonin varalle siltä varalta, että
Otto Ilmonen ei ota tehtävää vastaan.
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Valtuusto

§ 22

Tiedotusasiat ja valmisteltavat asiat

Päätös:

Todettiin, ettei ollut tiedotusasioita eikä valmisteltavia asioita.
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Valtuusto

§ 23

Kokouspäivämäärä
07.05.2021

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 käsiteltäväksi tai
päätettäväksi.
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§ 24

Valitusosoitus

Päätös:

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.
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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:
PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:
Sairashuoneenkatu 2–
4, Turku S-postiosoite:turku.hao@oikeus.fi
Faksi:
029 56 42414
Puhelinnumero:
*029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen palvelun kautta
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kokouspäivämäärä
07.05.2021

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:
postiosoite:
Puh.

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