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Kokousaika: Torstaina 14.10.2021 klo 11.00–12.20  

Kokouspaikka:  Sähköisesti Teams-alustan kautta 

Läsnä 

Jäsenkunta Äänimäärä Läsnä Huom. 

Porvoo 15 X Maria Väyrynen  

X Anita Spring  

Espoo 21 X Bo Grönholm  

X Johanna Aminoff-Winberg  

Kauniainen 4 X Nina Colliander-Nyman  

Hanko 4 X Kurt Wennerqvist  

Helsinki 37 - Touko Niinimäki  

X Oscar Ohlis  

X Inger Östergård  

Inkoo 3 X Tom Backman varajäsen 

Pietarsaari 11 X Kaj Nyman  

X Yvonne Druveus  

Kokkola 6 - Roy Brunell  

Kaskinen 1 - Inger Björkqvist  

Kemiönsaari 5 X Yngve Engblom  

Mustasaari 14 - Patrik Kanerva  

X Ida-Maria Skytte  

Korsnäs 2 X Johanna Juthborg  

Kristiinankaupunki 4 X Christer Rönnlund puheenjohtaja  

Kruunupyy 5 X Ossian Wassborr varajäsen 

Kirkkonummi 7 X Kurt Ekman  

Lapinjärvi 1 X Rea Svennas  

Luoto 5 X Agneta Sandvik  

Lohja 2 X Roger Weintraub  

Loviisa 6 X Kari Hagfors  

Maalahti 5 X Iris Bäck-Sjökvist  

Myrskylä 1 - Yngve Bergman  

Uusikaarlepyy 7 X Mathias Kass  

Närpiö 8 X Birgitta Udd varajäsen 

Parainen 9 X Sverker Engström  

X Mikaela Luoma  

Pedersöre 10 - Helena Berger  

X Christian Dahlin varajäsen 

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 varajäsen 

Vantaa 6 X Carola Bäckström  

Vaasa 16 X Sture Erickson  

X Jukka Eskelinen  

Vöyri 6 X Ann-Britt Backull  

Turku 11 X Jonas Heikkilä §39-46,klo 11.00-12.08 

X Eivor Huldén  

 

 



 

Muut kokouksen seuraajat: 

Anna Lena Karlsson-Finne, hallituksen puheenjohtaja 

Roger Kronlund, varajäsen 

Irja Bergholm, hallituksen jäsen 

Roger Eriksson, hallituksen jäsen 

Kjell Grönqvist, hallituksen jäsen 

Eeva Bergman, hallituksen jäsen 

Jukka Surakka, hallituksen jäsen 

Pekka Tiusanen, hallituksen jäsen 

Otto Ilmonen, kuntayhtymän johtaja 

Minna Näsman, talouspäällikkö 

Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri, pöytäkirjan pitäjä 

Malin Johansson, tiedottaja 

Peter Grönberg, it-tuki, kokoustekniikkavastaava 

Asiat 
§ 39 Kokouksen avaaminen 

§ 40 Nimenhuuto ja äänioikeutettujen luettelon hyväksyminen 

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

§ 42–55 Käsiteltävät asiat  

Valitusosoitus 

Allekirjoitukset 

 
 Christer Rönnlund, puheenjohtaja Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri, 

pöytäkirjan pitäjä 

Pöytäkirjan tarkastaminen 

Sverker Engström on tarkastanut pöytäkirjan  Mikaela Luoma on tarkastanut pöytäkirjan 

sähköisesti 20.10.2021 (liite).  sähköisesti 18.10.2021 (liite). 

Pöytäkirja on ollut nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla www.karkulla.fi pöytäkirjan 

tarkastamisen jälkeen 21.10.2021 alkaen. Todistaa: 

 
 20.10.2021 Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri 

 

http://www.karkulla.fi/
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 Kokouspäivämäärä Sivu 

 

§ 39 Kokouksen avaaminen 

Päätös: Puheenjohtaja Christer Rönnlund julisti kokouksen avatuksi.  

Valtuusto 
14.10.2021  1 



 Kokouspäivämäärä Sivu 

 

§ 40  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. 

  

Valtuusto 
14.10.2021  2 



 Kokouspäivämäärä Sivu 

 14.10.2021  3 

 

Valtuusto 

§ 41 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 30 jäsenkuntaa yhteensä 33 

jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 252 yhteensä 260 

äänestä. 

2. Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta: läsnä 23 jäsenkuntaa yhteensä 

25 jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 163 yhteensä 165 

äänestä. 

Seuraavat jäsenkunnat eivät olleet edustettuina kokouksessa: Kokkola, Kaskinen 

ja Myrskylä.  

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen. 



 Kokouspäivämäärä Sivu 

 

§ 42 Esityslistan hyväksyminen 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.  

Valtuusto 
14.10.2021  4 
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Valtuusto 

§ 43 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: Sture Eriksson ehdotti, että Sverker Engström (Parainen) valitaan 

pöytäkirjantarkastajaksi ja että Christian Dahlin (Pedersöre) valitaan hänen 

varalle. 

Anita Spring ehdotti, että Mikaela Luoma (Parainen) valitaan 

pöytäkirjantarkastajaksi ja että Inger Östergård (Helsinki) valitaan hänen varalle. 

Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjantarkastajiksi ja 

varapöytäkirjantarkastajiksi ja totesi, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös 

ääntenlaskijoina. 



 
Valtuusto 
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KSKN/449/02.02.02/2021 

§ 44 Vuoden 2021 talousarvion ylittyminen 

Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu: talouspäällikkö Minna Näsman 

Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Elokuun alustavan tuloslaskelman mukaan näyttää siltä, että vuoden lopputulos 

koko kuntayhtymän osalta tulee olemaan huonompi kuin budjetoitu nollatulos. 

Tilanne näyttää nyt kuitenkin paremmalta kuin elokuussa, ja viimeisimmän 

ennusteen mukaan alijäämä tulee olemaan -300 000–500 000 euroa. Ennusteen 

paranemiseen on vaikuttanut osakehuoneiston ja rakennuksen myynnistä saatu 

myyntivoitto, purkamiseen varatun määrärahan poistaminen talousarviosta sekä 

vuoden lopussa jaksotettavien henkilöstökulujen tarkistaminen.  

Näyttää siltä, että ylivoimaisesti suurin ylitys toteutuisi asumistoiminnassa, mutta 

ennusteen mukaan myös EUC:n toiminta on alijäämäistä. Päivätoiminnassa 

toteuma vaikuttaa ennusteen mukaan sen sijaan budjetoitua paremmalta. 

Asumis- ja päivätoiminnan osalta ylitys voi olla ennusteen mukaan jopa 500 000 

euroa. Ylitys aiheutuu ensisijaisesti henkilöstökorvaustileistä, jotka oli budjetoitu 

liian pieniksi. Työtunnit, jotka on tehty henkilöstötarpeiden kattamiseksi 

(vuosilomat, sairauslomat, täyttämättä olleet työsuhteet, uusi 

työaikalainsäädäntö ja valvomisyöt), ovat tulleet kalliimmiksi. EUC:n osalta ylitys 

tulee olemaan ennusteen mukaan noin 400 000 euroa. Suurin osa alijäämästä 

liittyy vasta valmistuneen kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuskeskuksen (KUR) 

toimintaan, johon pandemia on vaikuttanut suuresti.  

Pykälässä kuvattu ylitys viittaa vuodeksi 2021 vahvistettuun talousarvioon. 

Hallitus on 17.12.2020 §:ssä 168 ja 169 hyväksynyt Triangelin palveluyksikön 

siirtämisen ja Saktiksen palveluyksikön työsuhteiden siirtämisen avohoitoon. 

Seuraukset, jotka näillä siirroilla on vahvistettuun talousarvioon sekä EUC:n ja 

asumis- ja päivätoiminnan sitovuustasoihin, kuvataan kokouksessa toisessa 

pykälässä.  

Kuntalain 110 §:ssä edellytetään, että talousarviossa osoitetaan, miten 

rahoitustarve katetaan talousarviomuutoksissa. Kuntayhtymällä on taseessa 

arvopapereita, jotka voidaan myydä, minkä lisäksi kuntayhtymä on myymässä 

Strandtorpin kiinteistöä Paraisilla. 

  

Liite:  Kuntayhtymän ennuste 9.9.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että asumis- ja päivätoiminnalle myönnetään 

enintään 500 000 euron ylitysoikeus ja että EUC:lle myönnetään enintään 

400 000 euron ylitysoikeus. Ehdotetaan, että ylitykset rahoitetaan 

arvopapereiden ja kiinteistöjen myynnistä saatavilla voitoilla.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: 

 

Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 
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Valtuusto 

Valtuusto 14.10.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että asumis- ja päivätoiminnalle myönnetään 

enintään 500 000 euron ylitysoikeus ja että EUC:lle myönnetään enintään 

400 000 euron ylitysoikeus. Ehdotetaan, että ylitykset rahoitetaan 

arvopapereiden ja kiinteistöjen myynnistä saatavilla voitoilla.  

Liite:  Kuntayhtymän ennuste 9.9.2021 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
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KSKN/444/02.05.05.00/2021 

§ 45 Anomus kuntayhtymän arvopapereiden myymiseksi 

Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu: talouspäällikkö Minna Näsman 

Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää talouden, rahoituksen ja 

sijoitustoiminnan perusteista sekä lainan ottamisesta ja antamisesta talousarvion 

ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Hallituksella on lainan 

ottamista ja sijoitustoimintaa koskeva toimeenpano- ja ratkaisuvalta. Hallitus voi 

hallintosäännön mukaan siirtää lainan ottamista ja sijoitustoimintaa koskevaa 

ratkaisuvaltaansa.  

Kuntayhtymän taseeseen sisältyy Evlin rahoitusosuuksia sekä Elisan ja Sammon 

osakkeita. Lisäksi kuntayhtymä omistaa Aktian ja Nordean osakkeita, joita ei ole 

kirjattu taseeseen. Nämä arvopaperit eivät liity testamentteihin, perintöihin tai 

lahjoituksiin. Tämän osakesalkun yhteenlaskettu arvo oli 425 518,79 euroa 

30.6.2021.  

Kuntayhtymän taloudellinen tila ja maksuvalmius ovat heikentyneet 

koronapandemian takia. Kuntayhtymän tase osoittaa vuoden 2020 jälkeen 

yhteensä -685 949 euron kertynyttä alijäämää. Erotuksena kuntiin ja 

sairaanhoitopiireihin valtio ei ole korvannut kuntayhtymille koronapandemian 

aiheuttamia ylimääräisiä kuluja ja tulojen poisjääntiä. 

  

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallituksella on oikeus päättää edellä 

mainittujen arvopapereiden myynnistä, joiden arvo oli 425 518,79 euroa 

30.6.2021, ja käyttää myynnistä saatava voitto kertyneen alijäämän kattamiseen, 

kassatilanteen vahvistamiseen ja lyhytaikaisten lainojen ottamisen 

vähentämiseen.  

 

Hallitus ehdottaa myös, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan panemaan 

päätös toimeen.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: Kårkullan kuntayhtymän valtuusto  

 

Valtuusto 14.10.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallituksella on oikeus päättää edellä 

mainittujen arvopapereiden myynnistä, joiden arvo oli 425 518,79 euroa 

30.6.2021, ja käyttää myynnistä saatava voitto kertyneen alijäämän kattamiseen, 

kassatilanteen vahvistamiseen ja lyhytaikaisten lainojen ottamisen 

vähentämiseen.  

Hallitus ehdottaa myös, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan panemaan 

päätös toimeen.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 



 
Valtuusto 
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438/02.02.00/2021 

§ 46 Asiantuntija- ja kehityskeskuksen (EUC) sekä 

asumispalvelujen ja osallisuutta ja työllistymistä edistävän 

toiminnan vuoden 2021 sitovuustasojen muuttaminen 

Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu ja esittely: Asiantuntija- ja kehityskeskuksen päällikkö Susanne Karlsson 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kuntayhtymän valtuusto vahvisti 14.10.2020 käyttötalousarvion ulkoiset 

toimintakulut vuodelle 2021 neljälle vastuualueelle jaettuina ja vahvisti samalla 

myös kuntien odotettavissa olevat maksuosuudet jäsenkunnittain. 

EUC:n laitoshoidon purkamista koskevien tavoitteiden mukaisesti Triangelin 15-

paikkainen palveluyksikkö siirrettiin avohoitoon 1.3.2021 alkaen. Tämä 

organisaatiomuutos vaikuttaa kahden vastuualueen budjetoituihin nettokuluihin, 

ja valtuuston on vahvistettava niiden sitovuustasot. 

EUC:n osalta siirto merkitsee sitä, että nettokulut vähenevät 975 001 eurolla, kun 

taas asumispalvelujen ja osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan kulut 

kasvavat 975 001 eurolla. Tältä pohjalta EUC:n uudet budjetoidut nettokulut ovat 

-540 101 euroa vuodelle 2021, ja asumispalvelujen ja osallisuutta ja 

työllistymistä edistävän toiminnan nettokulut ovat 12 588 311 euroa. 

 

Liite:  Sitovuustason muutos 2021 

Ehdotus:  Hallitus ehdottaa valtuustolle Asiantuntija- ja kehityskeskuksen (EUC) sekä 
asumispalvelujen ja osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan vuoden 
2021 budjetoitujen sitovuustasojen muuttamista.  
EUC:n uudet budjetoidut nettokulut ovat -540 101 euroa vuodelle 2021, ja 

asumispalvelujen ja osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan nettokulut 

ovat 12 588 311 euroa. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 

 

Valtuusto 14.10.2021 

Ehdotus:  Hallitus ehdottaa valtuustolle Asiantuntija- ja kehityskeskuksen (EUC) sekä 

asumispalvelujen ja osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan vuoden 

2021 budjetoitujen sitovuustasojen muuttamista.  

EUC:n uudet budjetoidut nettokulut ovat -540 101 euroa vuodelle 2021, ja 

asumispalvelujen ja osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan nettokulut 

ovat 12 588 311 euroa. 

Liite:  Sitovuustason muutos 2021 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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KSKN/223/02.02.00/2021 

§ 47 Kuntayhtymän budjetti- ja taloussuunnittelu 2022–2024 

Hallitus 22.4.2021 

Esittely: Asiantuntija- ja kehityskeskuksen päällikkö / vt. kuntayhtymän johtaja Susanne 

Karlsson 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Hallitusta informoidaan budjettityöskentelyn nykytilasta. 

Ehdotus: Hallitus merkitsee informaation tiedoksi. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Hallitus päätti jatkaa keskustelua hallituksen 

ylimääräisessä kokouksessa 3.5.2021 klo 14.00. 

Hallitus 3.5.2021 

Esittely: Asiantuntija- ja kehityskeskuksen päällikkö / vt. kuntayhtymän johtaja Susanne 

Karlsson 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Hallitusta informoidaan budjettityöskentelyn nykytilasta.   

Ehdotus:  Hallitus merkitsee informaation tiedoksi ja tekee mahdollisen päätöksen 

vastuualueensa pohjalta (hallintosäännön 47 § 2 mom.). 

Päätös:  Hallitus merkitsee informaation tiedoksi ja antaa palautetta johdolle vuoden 2022 

talousarvioehdotuksen laatimista varten. 

Hallitus 27.5.2021 

Valmistelu: talouspäällikkö Minna Näsman 

Esittely: Asiantuntija- ja kehityskeskuksen päällikkö / vt. kuntayhtymän johtaja Susanne 

Karlsson 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Vuoden 2022 talousarvioehdotus on laadittu hallituksen 28.1.2021 §:ssä 11 

hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista koskevan aikataulun 

mukaisesti. Aikataulun mukaan hallituksen on tarkoitus hyväksyä budjettikehys 

ja alustavat hinnoitteluperusteet 27.5.2021 sen jälkeen, kun alueelliset 

lautakunnat, kiinteistöjaosto ja yhteistyötoimikunta ovat käsitelleet ehdotuksia, 

niin että ehdotukset voidaan esittää jäsenkunnille toukokuun aikana 

perussopimuksen §:n 15 mukaisesti.  

Suunnitelmakauden 2022–2024 tavoitteet on laadittu hallituksen 25.2.2021 §:ssä 

28 hyväksymien yleistavoitteiden pohjalta. Hallinnon, asumispalvelujen, 

osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan, asiantuntija- ja 
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kehityskeskuksen sekä kiinteistöhuollon tavoitteet on muokattu yleistavoitteiden 

pohjalta.  

Asumispalvelujen ja osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan tavoitteita 

on muokattu sisältö- ja laatuasioiden yhteistyöelimessä, ja tavoitteet ovat 

yhteiset kaikille alueille.  

Nykyinen kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–

28.2.2022. Sopimuskauden aikana palkkoja on korotettu kahdessa 

yleiskorotuksessa (vähintään 1,22 % 1.8.2020 ja 1,0 % 1.4.2021). 

Sopimuskauteen sisältyi myös paikallinen järjestelyerä, joka oli 0,8 % KVTES:n 

palkkasummasta ja joka maksettiin 1.4.2021. Tässä vaiheessa on vaikea 

ennustaa, millaiset ovat yleiset palkankorotukset vuonna 2022, mutta 

kuntayhtymä on arvioinut, että palkankorotukset ovat noin 2 %.  

Kerättyjen tietojen mukaan Kårkullan kuntayhtymän hoitajien palkkataso on 

matalampi verrattuna julkiseen sektoriin yleisesti, mikä on yhtenä syynä 

hoitohenkilöstön rekrytointivaikeuksiin. Tilanteen parantamiseksi 

talousarvioehdotukseen sisältyy hoitajien kuukausipalkan korottaminen 70 

eurolla, minkä seurauksena henkilöstökulut kasvavat reilulla miljoonalla eurolla 

vuoden 2022 talousarviossa. Summassa on otettu huomioon lisä- ja sivukulut. 

Lisäksi talousarvioehdotukseen sisältyy asiakkaiden työterveyshuollon 

järjestämiseen varattu määräraha sekä yhden tai kahden asiakkaan 

palkkaaminen osa-aikaiseen työhön kuntayhtymän palvelukseen sopeutettuihin 

työtehtäviin. Henkilöstökulujen kasvu edellisvuosien talousarvioihin verrattuna 

johtuu myös tarpeesta palkata hallintojuristi kuntayhtymän palvelukseen. Tarve 

on noussut esiin esimerkiksi ulkoisessa auditoinnissa.  

Talousarvioehdotuksen mukaiset kuntien maksuosuudet pohjautuvat 

kuraattorien kevään aikana keräämiin tietoihin koskien yksittäisten kuntien 

palvelutarpeita. Alustavien tietojen mukaan kuntien maksuosuudet kasvaisivat 

1 459 957 euroa, mikäli hinnat pysyvät ennallaan. Summaan sisältyy 

suunnitelma, jonka mukaan syksyllä 2021 avataan 4-paikkainen lasten 

asumisyksikkö sekä uusi 9-paikkainen nuorisoasumisyksikkö Länsi-

Uudellemaalle. Myös niiden asiakkaiden hinnoitteluperiaatteita on tarkistettu, 

jotka eivät sovi nykyisiin asiakaskategorioihin. Heidän osaltaan noudatetaan 

vuodesta 2022 alkaen vakioitua erikoishintojen laskemista koskevaa lomaketta.  

Erotuksena kuntiin ja sairaanhoitopiireihin valtio ei ole korvannut kuntayhtymille 

koronapandemian aiheuttamia ylimääräisiä kuluja ja tulojen vähenemistä. 

Kuntayhtymän kertynyt alijäämä oli -685 949 euroa 31.12.2020, alijäämä 

katetaan suunnitelmakaudella 2022–2024. Sen varmistamiseksi, että alijäämä 

katetaan suunnitelmakaudella, vuoden 2022 talousarvioehdotus osoittaa 

260 545 euron ylijäämää, mikä on tarkoitus rahoittaa lisääntyvillä tuotoilla. Tätä 

varten ehdotetaan kuntien maksuosuuksiin 3,5 %:n, kuntoutussuunnitelmiin 10 

%:n ja lääkäripalveluihin 15 %:n yleiskorotusta. Kuntoutussuunnitelmien ja 

lääkäripalvelujen suhteellisen pienet osuudet kokonaisuudesta on syytä pitää 

mielessä. Hinnankorotus vuoden 2022 volyymeihin nähden on yhteensä 3,3 %. 

Talousarvioehdotus pohjautuu kuntayhtymän osalta 99 %:n, mutta kuntien osalta 

100 %:n käyttöasteeseen, mikä on perusteltua, jotta talousarvioehdotuksesta 

saadaan kuntayhtymän kannalta realistisempi.  
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 Liitteet:  Tavoitteet 2022–2024 

Ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi 

Jäsenkunnille osoitettu kirjeluonnos 

Ehdotus: (talouspäällikkö) 

Hallitus päättää, että vuoden 2022 talousarvioehdotus laaditaan siltä pohjalta, 

että 260 545 euron ylijäämä rahoitetaan kuntien maksuosuuksiin 3,5 %:n, 

kuntoutussuunnitelmiin 10 %:n ja lääkäripalveluihin 15 %:n yleiskorotuksella. 

Ehdotus: (vt. kuntayhtymän johtaja) 

  

Hallitus päättää ehdotuksen mukaisesti. 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  

Hallitus päätti, että jäsenkunnille osoitettuun kirjeeseen 

sisällytetään lisäys koronapandemian vaikutuksista 

kuntayhtymän toimintaan ja talouteen.  

Tiedoksi: Johtavat viranhaltijat 

 

Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu: talouspäällikkö Minna Näsman  

Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kevään 2021 kuntakirje laadittiin hallituksen 27. toukokuuta hyväksymien 

periaatteiden pohjalta eli siltä pohjalta, että kunnilta perittäviä hintoja nostetaan 

3,5 % vuoteen 2021 verrattuna. Esitetyssä talousarvioehdotuksessa on 

huomioitu kesän aikana ja aina 3.9.2021 asti esitetyt näkökulmat suurista 

volyymimuutoksista, etenkin vielä syksyllä 2021 avattavat uudet asumisyksiköt. 

Talousarvioehdotus pohjautuu olettamaan, jonka mukaan toiminta tulee 

asteittain normalisoitumaan vuonna 2022 koronapandemian vaikutusten 

lieventyessä. 

Kårkullan omistajakunnat ovat omissa Kårkullan talousarviota ja 

taloussuunnitelmaa koskevissa lausunnoissaan kommentoineet mm. yleistä 3,5 

%:n hintojen korotusta, hoitajien suunniteltua palkankorotusta ja 

investointitalousarvion laajuutta. Omistajakunnat ovat huomauttaneet, että 

Kårkullan tulisi olla pidättyväisempi palkankorotusten suhteen ja perustaa uusia 

vakansseja tuleva sote-uudistus huomioon ottaen. Myös uusia investointeja tulee 

harkita tarkkaan samaa taustaa vasten. 

Omistajakuntien kommentit ovat perusteltuja ja ymmärrettäviä kuntien 

näkökulmista sekä tuleva sote-uudistus huomioon ottaen. Samaan aikaan 

rekrytointitilanne on useilla alueilla hankala, ja vertailevien tllastotietojen 

perusteella Kårkullan lähihoitajien palkat eivät ole sellaisella tasolla, että 

voitaisiin taata kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön tyydyttävä saatavuus.  
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Investointitalousarvion laajuutta on pystytty pienentämään mm. lykkäämällä 

hankkeita ja pienentämällä irtaimistohankintojen laajuutta. Lainopillisen 

asiantuntijan merkityksen odotetaan kasvavan vuonna 2022 sote-uudistuksen 

toteuttamisen seurauksena, ja tästä syystä rekrytointia katsotaan olevan 

perusteltua jatkaa. 

Kaikkien kunnallisten työehtosopimusten sopimuskausi on 1.4.2020–28.2.2022. 

Uusia sopimuksia koskevia neuvotteluja käydään talvella 2022, ja tässä 

tilanteessa neuvottelujen tulosta on vaikea ennustaa. Kuntayhtymä on ottanut 

huomioon yleisen 2 prosenttiyksikön palkankorotuksen 

talousarvioehdotuksessaan. 

Kuntatyönantajien ennusteen (17.6.2021) sosiaalivakuutusmaksut ovat 

vuonna 2022 seuraavanlaiset: sairausvakuutusmaksut 1,35 % (1,53 % v. 

2021) ja työttömyysvakuutusmaksut 1,90 % (1,90 % v. 2021).  

Saman ennusteen mukaan työnantajien kustannukset laskevat 24,00 %:iin 

(24,45 % v. 2021). 

Investointitalousarvioehdotus, jonka loppusumma on 2 075 000 euroa vuonna 

2022, pohjautuu investointitarpeisiin, joita on kertynyt eri alueilla vuoden mittaan. 

Investointitalousarviota on - kuten edellä on mainittu - tarkistettu alaspäin tulevan 

sote-uudistuksen johdosta. Suunniteltuja hankkeita ei ole poistettu 

investointisuunnitelmasta, vaan hankkeita on lykätty vuodella eteenpäin. Vuonna 

2022 pääpaino on korjauksissa ja saneerauksissa uudistuotannon sijaan.  

Vuoden 2022 talousarvioehdotus on seuraavanlainen vuoden 2021 

talousarvioon verrattuna:  

- Ulkoiset toimintatuotot vähenevät 6,43 % eli 3,99 miljoonaa euroa 65,97 

miljoonaan euroon. 

- Ulkoiset toimintakulut kasvavat 6,36 % eli 3,79 miljoonaa euroa 63,45 

miljoonaan euroon. 

- Kuntien maksuosuudet kasvavat talousarvioehdotuksen mukaisesti yhteensä 

4,3 miljoonaa euroa eli 7,8 % 59,9 miljoonaan euroon. Kasvu johtuu 

suoritteiden määrän noususta ja uudesta toiminnasta sekä kaikkiin hintoihin 

tehtävästä 3,5 %:n korotuksesta. 

- Talousarvioehdotuksen mukaisesti tulokseksi on odotettavissa 475 668 euron 

ylijäämä. 

- Talousarvioehdotus pohjautuu kuntayhtymän osalta 99,2 %:n, mutta kuntien 

osalta 100 %:n käyttöasteeseen, mikä on perusteltua, jotta 

talousarvioehdotuksesta saadaan kuntayhtymän kannalta realistisempi. 

Vuoden 2021 tulosta koskeva viimeisin ennuste (7.9.2021) osoittaa noin  

-320 000 euron arvioitua alijäämää, mikä aiheutuu koronapandemian kielteisistä 

vaikutuksista kuntien maksuosuuksiin talousarvioon verrattuna (-4,3 % tai -2,4 

miljoonaa euroa). Toimintakustannusten arvioidaan vähenevän -3,9 % eli -2,3 

miljoonaa euroa.  

Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee 

kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 

vuoden alusta lukien. Saman pykälän 6 momentin mukaan alijäämän 

kattamisvelvollisuus koskee myös kuntayhtymiä, ja kuntayhtymien 
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perussopimuksissa voi olla säännöksiä alijäämän kattamisesta tai ylijäämän 

palauttamisesta. Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan 

suuret ylijäämät tai alijäämät on arvioitava etukäteen ja ne on huomioitava 

suoritteiden hinnoittelussa tilikauden aikana, niin että yksikköhinnat tarkistetaan 

vastaamaan todellisia kustannuksia. 

Tilinpäätösvuoden 2021 jälkeen kertyneen alijäämän ennustetaan olevan noin  

-1,0 miljoonaa euroa. Kårkullan kuntayhtymän on tasapainotettava summasta  

-685 949 euroa voimassa olevan taloussuunnitelman 2022–2024 kaudella. 

Kårkullan johto on tarkastellut vuoden 2022 talousarvioehdotusta huolellisesti 

tunnistaakseen säästömahdollisuuksia ja lisätuloja tuottavia mahdollisuuksia. 

Vuoden 2022 aikana on erittäin vaikea toteuttaa sellaisia säästötoimia tai 

sellaista toiminnan uudelleenjärjestelyä, joilla olisi merkittävä vaikutus 

kuntayhtymän talouteen joulukuun 2022 loppuun asti. Tämä merkitsee sitä, että 

Kårkullan kuntayhtymällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin korottaa hintojaan 

suunnitellulla 3,5 %:lla. 

 

Liite:  Yhteeveto jäsenkuntien lausunnoista  

Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2023–2024 

taloussuunnitelmaehdotus mukaan lukien vuosien 2022–2024 

investointitalousarvioehdotus 

Ehdotus: 
Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän 

talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024. 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 

 

Valtuusto 14.10.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kårkullan kuntayhtymän 

talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024. 

Liite:  Yhteenveto jäsenkuntien lausunnoista  

Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2023–2024 

taloussuunnitelmaehdotus mukaan lukien vuosien 2022–2024 

investointitalousarvioehdotus 

Päätös:  Keskustelun kuluessa valtuuston jäsen Kari Hagfors (Loviisa) ehdotti, että 

valtuusto ei hyväksy vuoden 2022 talousarviota eikä vuosien 2023–2024 

taloussuunnitelmaa esitetyssä muodossa.  

Puheenjohtaja totesi, että Kari Hagfors oli esittänyt vastaehdotuksen, mutta 

ehdotus ei saanut kannatusta ja siten se raukesi. 

Valtuusto hyväksyi Kårkullan kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2022 ja 

taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 ehdotuksen mukaisesti. 

Valtuuston jäsen Kari Hagfors ilmoitti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. 
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KSKN/448/02.05.00.03/2021 

§ 48 Kuntien maksuosuuksien vahvistaminen 

talousarviovuodelle 2022 

Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu: talouspäällikkö Minna Näsman 

Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kårkullan kuntayhtymän suoritehinnat ovat kiinteät, toisin sanoen kaikki 

jäsenkunnat maksavat tämän suoritehinnan ostamistaan palveluista.  

Viitaten talousarvion liitteisiin koskien käyttötalouden ja investointitalousarvion 

rahoitusta valtuuston tulee vahvistaa kuntien maksuosuudet vuodelle 2022. 

Kuntien käyttötalouden maksuosuudet nousevat yhteensä 59 907 844 euroon 

(55 595 340 euroa vuonna 2021), mikä merkitsee 4 312 504 euron eli 7,8 %:n 

kasvua vuoteen 2021 verrattuna. Kasvusta noin 4,2 % eli 2,3 miljoonaa euroa 

johtuu suoritemäärien kasvusta ja uusista toiminnoista, kun taas loput, noin 2,0 

miljoonaa euroa, johtuu kaikkien hintojen 3,5 %:n korotuksesta.  

Todetaan, että investointitalousarvio, jonka bruttosumma on kuntayhtymän 

osalta 2 075 000 euroa, rahoitetaan yhteensä 2,075 miljoonan euron 

budjettilainalla.  

 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää 

- vahvistaa jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymän käyttökustannuksista 

liitteen mukaisesti (vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 

taloussuunnitelma) 

- valtuuttaa hallituksen vahvistamaan vuonna 2022 myös muita maksuja, jos 

kuntayhtymän etu sitä vaatii tai jos maksun laskuttamisen voidaan katsoa 

olevan ilmeisen kohtuutonta yksittäiselle kunnalle tai kuntayhtymälle 

- valtuuttaa valtuuston vuonna 2022 vahvistamaan maksut, joiden 

rahoitukseen osallistuu muita rahoittajia (työvoimaviranomaiset, Kela jne.) 

 

- valtuuttaa hallituksen vahvistamaan maksut kursseista, konsultaatioista ja 

muista erityispalveluista ja tavaroista, jotka voivat olla ajankohtaisia 

johtosäännön 120 ja 121 §:n mukaisesti. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 
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Valtuusto 14.10.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää 

- vahvistaa jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymän käyttökustannuksista 

liitteen mukaisesti (vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 

taloussuunnitelma) 

- valtuuttaa hallituksen vahvistamaan vuonna 2022 myös muita maksuja, jos 

kuntayhtymän etu sitä vaatii tai jos maksun laskuttamisen voidaan katsoa 

olevan ilmeisen kohtuutonta yksittäiselle kunnalle tai kuntayhtymälle 

- valtuuttaa valtuuston vuonna 2022 vahvistamaan maksut, joiden 

rahoitukseen osallistuu muita rahoittajia (työvoimaviranomaiset, Kela jne.) 

- valtuuttaa hallituksen vahvistamaan maksut kursseista, konsultaatioista ja 

muista erityispalveluista ja tavaroista, jotka voivat olla ajankohtaisia 

johtosäännön 120 ja 121 §:n mukaisesti.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  



 
Valtuusto 

Kokouspäivämäärä Siv

u 14.10.2021   17 

KSKN/447/02.05.04.00/2021 

§ 49 Budjettilainan nostaminen vuonna 2022 

Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu: talouspäällikkö Minna Näsman 

Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Perussopimuksen 18 §:n mukaan kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta 

investointimenoihin mm. ottamalla lainaa rahoituslaitoksista.  

Valtuusto päätti 14.10.2020 §:ssä 23, että hallitukselle myönnetään oikeus ottaa 

enintään 3,65 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa vuonna 2021. Hallitus vahvisti 

keväällä 2021 kiinteistöpoliittisen ohjelman kiinteistöhallinnon ohjausta varten 

vuosina 2021–2022. Ohjelman mukaan kiinteistöhuolto hoidetaan siten, että 

toiminta voidaan taata, toiminta on turvallista eikä uusia uudisrakennushankkeita 

käynnistetä. Tästä johtuen kuntayhtymän ei ole tarvinnut ottaa uutta lyhytaikaista 

lainaa vuonna 2021.  

Kuten taloussuunnitelman numero-osuudesta käy ilmi, peruskorjausten ja 

kunnostusten rahoittamiseen tarvitaan yhteensä 2 075 000 euron budjettilaina 

vuonna 2022.  

 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden nostaa yhteensä 

enintään 2 075 000 euron pitkäaikainen laina vuodeksi 2022 hyväksytyn 

talousarvion mukaisesti.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 

 

Valtuusto 14.10.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden nostaa yhteensä 

enintään 2 075 000 euron pitkäaikainen laina vuodeksi 2022 hyväksytyn 

talousarvion mukaisesti.  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KSKN/445/02.05.04.00/2021 

§ 50 Anomus lyhytaikaisen lainan ottamiseksi vuonna 2022 

Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu: talouspäällikkö Minna Näsman 

Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Viitaten vuoden 2022 talousarvion loppusummaan ja vuoden aikana tehtäviin 

investointeihin lienee perusteltua, että hallitukselle myönnetään oikeus yhteensä 

enintään 8 000 000 euron (noin 8,2 % talousarvion loppusummasta) 

lyhytaikaisen velan ottamiseen kuntayhtymän maksuvalmiuden varmistamiseksi. 

Hallitukselle myönnettiin oikeus lyhytaikaisen velan ottamiseen vuonna 2021 

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 3,0 miljoonan euron edestä. 

 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitus valtuutetaan ottamaan lyhytaikaista 
velkaa vuonna 2022 niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksia 
enintään 6 000 000 euron edestä enintään 2 000 000 euron lyhytaikaisen 
limiittiluoton lisäksi. 

Lisäksi ehdotetaan, että talouspäällikkö Minna Näsman valtuutetaan 

allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä tämän päätöksen nojalla tehdyt 

velkasitoumukset vuonna 2022. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 

 

Valtuusto 14.10.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitus valtuutetaan ottamaan lyhytaikaista 

velkaa vuonna 2022 niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksia enintään 

6 000 000 euron edestä enintään 2 000 000 euron lyhytaikaisen limiittiluoton 

lisäksi. 

Lisäksi ehdotetaan, että talouspäällikkö Minna Näsman valtuutetaan 

allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä tämän päätöksen nojalla tehdyt 

velkasitoumukset vuonna 2022. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KSKN/441/02.02.00/2021 

§ 51 Peruspääoman koron vahvistaminen vuodelle 2022 

Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu: talouspäällikkö Minna Näsman 

Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Jokainen jäsenkunta omistaa osuuden Kårkullan kuntayhtymän 

peruspääomasta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille 

maksetaan peruspääomasta vuotuinen korko. Valtuusto vahvistaa koron 

vuosittain seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä, ja korko 

maksetaan budjettivuoden joulukuussa. 

Jäsenkunnan maksamaan hintaan kuntayhtymän palveluista sisältyy palautus 

peruspääomasta maksettavan koron muodossa, toisin kuin niiden kuntien 

maksamaan hintaan, jotka eivät ole kuntayhtymän jäsenkuntia. 

Jäsenkunnat ostavat suurimman osan kaikesta toiminnasta, muille kuin 

jäsenkunnille myytävien palvelujen osuus oli vuoden 2020 tilinpäätöksen 

mukaan vain 1,8 % kaikista kuntien maksuosuuksista. Jotta kuntayhtymä voisi 

maksaa korot vuoden lopussa, sen on perittävä tarvittava summa vuoden 

aikana korotettujen maksujen muodossa. 

Valtuusto päätti, että vuonna 2021 sovelletaan 0,25 %:n korkokantaa matalasta 

korkotasosta johtuen. Koska korot ovat edelleen hyvin alhaiset ja niiden 

odotetaan keskipitkällä aikavälillä myös pysyvän matalina, vuoden 2022 

talousarvioehdotus on laadittu 0,25 %:n korkokannan pohjalta. 

Kuntayhtymän peruspääoma on tällä hetkellä 8 802 607,95 euroa, joten 

pääomasta maksettava 0,25 %:n korko on 22 006 euroa vuonna 2022. 

 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että peruspääomalle maksetaan 

perussopimuksen 13 §:n mukaisesti vuonna 2022 korkoa 0,25 %:n 

korkokannan mukaan. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 

 

Valtuusto 14.10.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että peruspääomalle maksetaan 

perussopimuksen 13 §:n mukaisesti vuonna 2022 korkoa 0,25 %:n korkokannan 

mukaan. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 



 
Valtuusto 

Kokouspäivämäärä Siv
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KSKN/446/02.07.00/2021 

§ 52 Pysyvien vastaavien varojen ostaminen ja myyminen 

vuonna 2022 

Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu: talouspäällikkö Minna Näsman 

Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 

etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kuntayhtymän johtosäännön 117 §:ssä säädetään, että hallitus päättää pysyvien 

vastaavien varojen ostamisesta ja myymisestä valtuuston hyväksymien 

perusteiden mukaisesti ja saman johtosäännön 49 §:n 3 kohdassa sanotaan, 

että hallitus päättää kiinteän tai irtaimen omaisuuden ostamisesta, myymisestä 

tai vaihtamisesta valtuuston vuosittain vahvistaman ylärajan puitteissa. 

Valtuusto vahvisti 14.10.2020 §:ssä 25, että hallituksella on oikeus vuonna 2021 

päättää pysyvien vastaavien varojen ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta 

enintään 1 000 000 euron edestä. 

Voimassa olevan johtosäännön 117 §:n mukaan hallitus voi siirtää pysyvien 

vastaavien varojen ostamista, myymistä ja vaihtamista koskevan päätösvallan 

toiselle toimielimelle ja viranhaltijoille. 

 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallituksella on oikeus vuonna 2022 päättää 

pysyvien vastaavien varojen ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta 

enintään 1 000 000 euron edestä. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 

 

Valtuusto 14.10.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallituksella on oikeus vuonna 2022 päättää 

pysyvien vastaavien varojen ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta enintään 

1 000 000 euron edestä. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 



 Kokouspäivämäärä Sivu 

 

§ 53 Tiedotusasiat ja valmisteltavat asiat 

Päätös: Kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen informoi sote-uudistusta koskevasta työstä.  
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Valtuusto 

§ 54 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.  



 Kokouspäivämäärä Sivu 

 

§ 55 Valitusosoitus 

Päätös: Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.  
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Valtuusto 

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 tai  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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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  ja 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: Kårkulla samkommun, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala 
 S-postiosoite: info@karkulla.fi tai etunimi.sukunimi@karkulla.fi 
 Puh.                                       *0247 431 222 tai 0247 431 217 (hallintosihteeri) 

Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 9–15 

Valtuusto 
14.10.2021  25 


