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Valtuusto 
Maanantai 8.11.2021 klo 10.45–12.55, kokous keskeytettiin 

Kokousaika: neuvottelujen takia klo 11.27–11.33 
Kokouspaikka: Tampere-talo, Tampere, sähköisesti Teams-alustan kautta 
Läsnä: 
Jäsenkunta Äänimäärä Läsnä   Huom. 
Porvoo 15 X Annette Forsblom   
  

 
X Ove Blomqvist   

Espoo 21 X Bo Grönholm   
  

 
X Mari Pennanen   

Kauniainen 4 - Nina Colliander-Nyman   
Hanko 4 X Mathias Bilenberg   
Helsinki 37 X Inger Östergård   
  

 
X Arja Karhuvaara   

  
 

X Touko Niinimäki   
Inkoo 3 - Patricia Wessman   
Pietarsaari 11 - Kaj Nyman   
  

 
X Ann-Helen Boqvist   

Kokkola 6 X Lisa Ström   
Kaskinen 1 X Marjo Sjöblom   
Kemiönsaari 5 X Ghita Edmark   
Mustasaari 14 X Karolina Virta   
  

 
X Patrik Kanerva varajäsen 

Korsnäs 2 X Johanna Juthborg   
Kristiinankaupunki 4 X Christer Rönnlund   
Kruunupyy 5 X Ossian Wassborr varajäsen 
Kirkkonummi 7 X Kurt Ekman   
Lapinjärvi 1 - Marina Silfvast   
Luoto 5 X Ingegerd Enqvist   
Lohja 2 X Roger Weintraub   
Loviisa 6 X Thomas Rosenberg   
Maalahti 5 X Marie-Louis Berglund   
Myrskylä 1 - Jesse Mårtensson   
Uusikaarlepyy 7 X Mathias Kass   
Närpiö 8 X Marja Forsén   
Parainen 9 X Regina Koskinen   
  

 
X Karl Åkerman   

Pedersöre 10 X Greger Forsblom   
  

 
X Lina Sjöskog   

Pyhtää 1 X Anne Skoas   
Raasepori 18 X Mikael Borgman   
  

 
X Marianne Isaksson-

 
  

Sipoo 7 X Bodil Weckström   
Siuntio 2 X Kerstin Ekström   
Vantaa 6 X Hanna Höglund varajäsen 
Vaasa 16 X Jukka Eskelinen   



  
 

X Aija Ström   
Vöyri 6 X Ann-Britt Backull   
Turku 11 - Panda Eriksson   
  

 
X Camilla Sandell   

 
Muut kokouksen seuraajat: 

Anna Lena Karlsson-Finne, hallituksen puheenjohtaja 
Roger Kronlund, hallituksen varajäsen, § 62–76, klo 11.25–12.55 
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 
Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä 
Paul Söderholm, it-tuki  

Asiat 
§ 56 Kokouksen avaaminen 
§ 57 Nimenhuuto ja äänioikeutettujen luettelon hyväksyminen 
§ 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 59–76 Käsiteltävät asiat  

Valitusohjeet 
 

Allekirjoitukset 
 

 
 Inger Östergård, puheenjohtaja § 56–62 Christer Rönnlund, puheenjohtaja § 63–76 

___________________________________ __________________________________  
Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri,  Otto Ilmonen, kuntayhtymän johtaja, 
pöytäkirjanpitäjä § 56–62, § 64–76  pöytäkirjanpitäjä § 63 
 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Anne Skoas on tarkastanut pöytäkirjan  Marianne Isaksson-Heimberg on tarkastanut 
sähköisesti 10.11.2021 (liite)  pöytäkirjan sähköisesti 13.11.2021 (liite) 

 
Pöytäkirja on ollut nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla www.karkulla.fi pöytäkirjan 
tarkastamisen jälkeen 15.11.2021 alkaen. 
Todistaa: 

15.11.2021 
 

Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri 

Valtuusto 
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 Kokouspäivämäärä Sivu 

§ 56 Kokouksen avaaminen 
Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, 
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 

Päätös: Kokouksen avasi jäsen Inger Östergård (Helsinki).  

Valtuusto 
8.11.2021  1 



 Kokouspäivämäärä Sivu 

§ 57 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 
- osallisuus ja työllistymistä edistävän 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 
8.11.2021  2 



 
Valtuusto 

Kokouspäivämäärä Sivu 
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§ 58 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 29 jäsenkuntaa yhteensä 33 
jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 251 yhteensä 260 
äänestä. 

2. Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta: läsnä 22 jäsenkuntaa yhteensä 
25 jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 160 yhteensä 165 
äänestä. 

Seuraavat jäsenkunnat eivät olleet edustettuina kokouksessa: Kauniainen, 
Inkoo, Lapinjärvi ja Myrskylä. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen. 



 Kokouspäivämäärä Sivu 

§ 59 Esityslistan hyväksyminen 

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.  

Valtuusto 
8.11.2021  4 
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§ 60 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 Anne Skoas (Pyhtää) valitaan 
pöytäkirjantarkastajaksi ja että Aija Ström (Vaasa) valitaan hänen varalle. 

Ove Blomqvist ehdotti, että Marianne Isaksson-Heimberg (Raasepori) valitaan 
pöytäkirjantarkastajaksi ja että Ove Blomqvist (Porvoo) valitaan hänen varalle. 

Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjantarkastajiksi ja 
varapöytäkirjantarkastajiksi ja totesi, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös 
ääntenlaskijoina. 
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KSKN/381/00.00.00/2021 
§ 61 Jäsenten nimeäminen valtuuston vaalilautakuntaan 2021–2025 
Hallitus 2.9.2021 

Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck 
Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

 Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 30 mukaan valtuusto valitsee 
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. 
Vaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen 
varajäsen. 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnalle puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

Hallintosäännön mukaan lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston 
pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee toimikaudelleen vaalilautakunnan, johon 
valitaan viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto 
nimeää jäseniksi valituista lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: valtuusto 
 
Valtuusto 8.11.2021 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee toimikaudelleen vaalilautakunnan, johon 
valitaan viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto 
nimeää jäseniksi valituista lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Päätös: Jäsen Greger Forsblom ehdotti seuraavia henkilöitä vaalilautakunnan jäseniksi 
ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi valtuuston toimikaudelle 2021–2025: 

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Mikael Borgman  RKP  Mathias Kass  RKP 
Marianne Isaksson-Heimberg SDP  Ove Blomqvist  SDP 
Touko Niinimäki   Vihr.  Veera Rajala  Vihr. 
Roger Weintraub  Kok.   Arja Karhuvaara  Kok.  
Ann-Helen Boqvist   KD  Ingegerd Enqvist  KD 
 

Ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto nimesi Mikael Borgmanin puheenjohtajaksi ja 
Marianne Isaksson-Heimbergin varapuheenjohtajaksi. 

Tiedoksi:  valitut, palkanlaskenta 
 
 



 
Valtuusto 

Kokouspäivämäärä Sivu 
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KSKN/380/00.00.00/2021 
§ 62 Valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan 

valitseminen 2021–2025 
Hallitus 2.9.2021 

Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck 
Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kuntalaki § 18: 
”Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän 
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.  

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
kunnanhallituksen kokouksessa.” 

Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 3 mukaan valitaan puheenjohtajisto, 
jossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Toimikausi on neljä vuotta. 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee puheenjohtajan ja kaksi 
varapuheenjohtajaa valtuuston toimikaudeksi 2021–2025. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: valtuusto 
 
Valtuusto 8.11.2021 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee puheenjohtajan ja kaksi 
varapuheenjohtajaa valtuuston toimikaudeksi 2021–2025. 
 

Päätös: Jäsen Greger Forsblom ehdotti, että Christer Rönnlund valitaan 
puheenjohtajaksi. 

Jäsen Ove Blomqvist ehdotti, että Inger Östergård valitaan ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi. 

Jäsen Touko Niinimäki ehdotti, että Touko Niinimäki valitaan toiseksi 
varapuheenjohtajaksi. 

Valtuusto päätti valita Christer Rönnlundin puheenjohtajaksi valtuuston 
toimikaudeksi 2021–2025, sekä Inger Östergårdin ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi ja Touko Niinimäen toiseksi varapuheenjohtajaksi. 



  
Valtuusto 

Kokouspäivämäärä Sivu 
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Inger Östergård luovutti tämän jälkeen puheenjohtajuuden valtuuston 
puheenjohtajalle Christer Rönnlundille.  

Tiedoksi: valitut, palkanlaskenta 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
  



 
Valtuusto 
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KSKN/415/00.00.00/2021 
§ 63 Valtuuston sihteerin valitseminen 
Hallitus 2.9.2021 

Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 
 
Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön § 3: ”Valtuuston kokousten 
pöytäkirjanpitäjänä toimii valtuuston tehtävään valitsema viran- tai toimenhaltija. 
Pöytäkirjanpitäjä huolehtii myös muista sihteerin tehtävistä.” 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäckin 
valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi toimikaudeksi 2021–2025. 

Päätös: Hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck ilmoitti esteellisyydestä ja poistui 
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: valtuusto 
 
Valtuusto 8.11.2021 
 
Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäckin 

valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi toimikaudeksi 2021–2025. 
 
Päätös: Nina Taxell-Ahlbäck ilmoitti esteellisyydestä. 
 
  Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Otto Ilmonen §:n 63 käsittelyn ajaksi. 
 
  Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi:  valittu 
  



  
Valtuusto 
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KSKN/377/00.01.01.00/2021 
§ 64 Valtuuston pöytäkirjojen tarkastaminen 2021–2025 
Hallitus 2.9.2021 

Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck  
Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen  
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 
 

Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 38 mukaan valtuuston pöytäkirjan 
tarkastaa kaksi valtuuston jäsentä, jotka valitaan tehtävään erikseen joka 
kokouksessa, ellei valtuusto ole päättänyt toisin jonkin asian osalta. 

Pöytäkirjat tarkastetaan kuntayhtymän toimielimen päättämällä tavalla. 
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan pöytäkirjat voidaan tarkastaa myös 
sähköisesti. Tällöin pöytäkirjantarkastajille toimitetaan sähköisesti 
puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän hyväksymä pöytäkirja. 
Pöytäkirjantarkastajat ilmoittavat sähköisesti hyväksyvänsä pöytäkirjan tai 
esittävät muutoksensa pöytäkirjaan. Kun pöytäkirjan sisällöstä on sovittu, 
puheenjohtaja ja sihteeri vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksillaan. 
Pöytäkirjantarkastajien hyväksynnät liitetään pöytäkirjaan.  
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuston pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti siten, 
että pöytäkirjantarkastajille toimitetaan puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän 
hyväksymä pöytäkirja viimeistään seitsemän päivää valtuuston kokouksen 
jälkeen.  

Pöytäkirja lähetetään postitse pöytäkirjantarkastajalle, mikäli tämä ilmoittaa 
toivovansa saavan pöytäkirjan postitse tarkastamista varten. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: valtuusto 
 

Valtuusto 8.11.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuston pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti siten, että 
pöytäkirjantarkastajille toimitetaan puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän 
hyväksymä pöytäkirja viimeistään seitsemän päivää valtuuston kokouksen 
jälkeen.  

Pöytäkirja lähetetään postitse pöytäkirjantarkastajalle, mikäli tämä ilmoittaa 
toivovansa saavan pöytäkirjan postitse tarkastamista varten. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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KSKN/393/00.01.01.00/2021 
§ 65 Valtuuston pöytäkirjojen tiedoksi antaminen 2021–2025 
Hallitus 2.9.2021 

Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck 
Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kuntalaki § 140: 
”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen 
jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, 
pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian 
käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta 
välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava 
tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Kunnan ja 
kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja 
pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo 
sen tarpeelliseksi. 

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen 
päätöksestä  
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa.” 

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan valtuuston, hallituksen ja 
aluelautakuntien pöytäkirjat niihin liitettyine valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivulla siten kuin 
kuntalain 140 §:ssä säädetään. 

Tarkastuslautakunnan ja muiden viranomaisten pöytäkirja annetaan vastaavalla 
tavalla tiedoksi, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävillä 
kuntayhtymän verkkosivulla tarkastamisen jälkeen kuntalain määräysten 
mukaisesti. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: valtuusto 
 

Valtuusto 8.11.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuuston pöytäkirjat pidetään nähtävillä kuntayhtymän 
verkkosivulla tarkastamisen jälkeen kuntalain määräysten mukaisesti. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 



  
Valtuusto 

Kokouspäivämäärä Sivu 
8.11.2021   12 

KSKN/382/00.00.00/2021 
§ 66 Kårkullan kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenten ja 
henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 2021–2025 

Hallitus 2.9.2021 

Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck 
Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kuntalain §:n 30 mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja 
tarkastuslautakunta. 

Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen §:n 12 mukaan kuntayhtymän 
valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan, jossa on puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä kaikkien henkilökohtaiset varajäsenet. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuuston jäseniä. 

Valinnassa on sovellettava sekä suhteellisuusperiaatetta kuntalain mukaisesti 
että tasa-arvolakia. 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Kårkullan kuntayhtymän 
tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen 
varajäsenen sekä nimeää valittujen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuuston jäseniä. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: valtuusto 
 

Valtuusto 8.11.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Kårkullan kuntayhtymän 
tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen 
varajäsenen sekä nimeää valittujen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuuston jäseniä. 

Päätös: Jäsen Greger Forsblom ehdotti seuraavia henkilöitä tarkastuslautakunnan 
jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi: 
Jäsen  Henkilökohtainen 

varajäsen 
 

Bo Grönholm Kok. Emilia Becker Kok. 
Bengt Kronqvist SDP Ann-Charlotte Portman SDP 
Panda Eriksson Vihr. Erika Halonen Vihr. 
Tuula Weckman RKP Thomas Sundström RKP 
Riitta Tamminen-Tallgren Kok. Christian Järnefelt Kok. 
 



 
Valtuusto 
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Ehdotus hyväksyttiin. Valtuusto nimesi Bo Grönholmin puheenjohtajaksi ja Bengt 
Kronqvistin varapuheenjohtajaksi. 

 
Tiedoksi: valitut, palkanlaskenta  



  
Valtuusto 
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KSKN/417/00.00.00/2021 
§ 67 Kårkullan kuntayhtymän hallituksen jäsenmäärän 

vahvistaminen toimikaudeksi 2021–2025 
Hallitus 2.9.2021 

Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen  
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen §:n 10 mukaan valtuusto 
nimeää toimikaudekseen hallituksen, joka koostuu 7–11 jäsenestä ja 
kunkin jäsenen henkilökohtaisesta varajäsenestä. Valtuusto nimeää 
valittujen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Hallituksen tehtävänä on valvoa kuntayhtymän etuja, edustaa kuntayhtymää ja 
käyttää kuntayhtymän puhevaltaa, mikäli kyseinen oikeus ei hallintosäännön 
määräysten nojalla kuulu toiselle toimielimelle tai viranhaltijalle. 

Hallitus käyttää sille lain ja hallintosäännön määräysten mukaisesti kuuluvaa 
päätösvaltaa. 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää vahvistaa kuntayhtymän hallituksen 
jäsenmääräksi 11 jäsentä. Henkilökohtaisten varajäsenten määrä on sama eli 
11. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: valtuusto 
 

Valtuusto 8.11.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää vahvistaa kuntayhtymän hallituksen 
jäsenmääräksi 11 jäsentä. Henkilökohtaisten varajäsenten määrä on sama eli 
11. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

  



 
Valtuusto 
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KSKN/383/00.00.00/2021 
§ 68 Kårkullan kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja 
henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 2021–2025 
 
Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck 
Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 
 

Valtuusto päättää 14.10.2021 hallituksen jäsenmäärästä toimikaudella 2021–
2025. Hallituksen päätösehdotuksen mukaan hallituksessa on 11 jäsentä ja 11 
henkilökohtaista varajäsentä. Yksi valituista nimetään puheenjohtajaksi ja yksi 
varapuheenjohtajaksi. 

Kuntayhtymän muiden toimielinten kokoonpano, lukuun ottamatta jäsenkuntien 
valitsemaa toimielintä (valtuusto), on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa 
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa 
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti (kuntalaki § 58). 
Valinnassa tulee myös huomioida tasa-arvolain määräykset toimielinten 
kokoonpanosta. 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Kårkullan kuntayhtymän hallituksen 
jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet vahvistetun jäsenmäärän 
mukaisesti sekä nimeää valittujen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: valtuusto 
 

Valtuusto 8.11.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Kårkullan kuntayhtymän hallituksen 
jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet vahvistetun jäsenmäärän 
mukaisesti sekä nimeää valittujen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 

Päätös: Jäsen Greger Forsblom ehdotti seuraavia henkilöitä Kårkullan kuntayhtymän  
hallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi: 

Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen  
Nina af Hällström RKP Mathias Bilenberg RKP 
Kjell Grönqvist SDP Carita Henriksson SDP 
Hilkka Toivonen Vihr. Klaus Kojo  Vihr. 
Roger Eriksson RKP Patrik Kanerva RKP 
Roger Weintraub Kok. Camilla Garchi Kok. 
Kristian Karlsson PS Sonja Perttula PS 
Irja Bergholm  Vas. Frank Lundgren Vas. 
Camilla Bergman-Kärpijoki Kok. Markku Orell  Kok. 
 Elin Härmälä  SDP Roger Kronlund SDP 



  
Valtuusto 
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Tuula Närvä   Vihr. Iida Laurila   Vihr.  
Conny Granqvist  RKP  Elina Sagne-Ollikainen  RKP 
 
Ehdotus hyväksyttiin. 

Valtuusto nimesi Nina af Hällströmin puheenjohtajaksi ja Kjell Grönqvistin 
varapuheenjohtajaksi. 

Tiedoksi:  valitut, palkanlaskenta  



 
Valtuusto 
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KSKN/384/00.00.00/2021  
§ 69 Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen 
Uudenmaan aluelautakuntaan 2021–2025 
 
Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck 
Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen §:n 11 mukaan valtuusto asettaa 
toimikaudekseen kolme aluelautakuntaa seuraavia alueita varten: 

Uudenmaan aluelautakunta: kunnat Porvoo, Espoo, Kauniainen, Hanko, 
Helsinki, Inkoo, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Pyhtää, 
Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vantaa. 

Turunmaan aluelautakunta: kunnat Kemiönsaari, Parainen ja Turku. 

Pohjanmaan aluelautakunta: kunnat Pietarsaari, Kokkola, Kaskinen, 
Mustasaari, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, 
Uusikaarlepyy, Närpiö, Pedersöre, Vaasa ja Vöyri. 

Jokaiseen lautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista 
varajäsentä sekä nimetään lautakuntaan valittujen keskuudesta puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava kuntayhtymän 
hallituksen jäsen (kuntayhtymän hallintosääntö § 50). 

Kuntayhtymän muiden toimielinten kokoonpano, lukuun ottamatta jäsenkuntien 
valitsemaa toimielintä (valtuusto), on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa 
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa 
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti (kuntalaki § 58). 
Valinnassa tulee myös huomioida tasa-arvolain määräykset toimielinten 
kokoonpanosta. 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Uudenmaan aluelautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valittujen 
jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: 
Valtuusto 
 

  
Valtuusto 8.11.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Uudenmaan aluelautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valittujen 
jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Päätös: Jäsen Greger Forsblom ehdotti seuraavia henkilöitä Uudenmaan 
aluelautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi: 
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Kokouspäivämäärä Sivu 
8.11.2021   18 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Roger Weintraub Kok. Camilla Garchi Kok. 
Lulu Waselius Vihr. Karl Nilsson Vihr. 
Mikael Gerkman SDP Marianne Isaksson-Heimberg SDP 
Ingeborg Malm Kok. Kim Karlsson Kok. 
Matti Soirinsuo PS Sinikka Hussi PS 
Anna Lena Karlsson-Finne RKP Alexandr Foy RKP 
Eliel Kilpelä Vas. Ann-Marie Lindqvist Vas. 
 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valtuusto nimesi Roger Weintraubin puheenjohtajaksi ja Lulu Waseliuksen 
varapuheenjohtajaksi. 

Tiedoksi: valitut, palkanlaskenta  



 
Valtuusto 
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KSKN/385/00.00.00/2021  
§ 70 Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten 
valitseminen Turunmaan aluelautakuntaan 2021–2025 

 
Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck  
Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

 

Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen §:n 11 mukaan valtuusto asettaa 
toimikaudekseen kolme aluelautakuntaa seuraavia alueita varten: 

Uudenmaan aluelautakunta: kunnat Porvoo, Espoo, Kauniainen, Hanko, 
Helsinki, Inkoo, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Pyhtää, 
Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vantaa. 

Turunmaan aluelautakunta: kunnat Kemiönsaari, Parainen ja Turku. 

Pohjanmaan aluelautakunta: kunnat Pietarsaari, Kokkola, Kaskinen, 
Mustasaari, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, 
Uusikaarlepyy, Närpiö, Pedersöre, Vaasa ja Vöyri. 

Jokaiseen lautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista 
varajäsentä sekä nimetään lautakuntaan valittujen keskuudesta puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava kuntayhtymän 
hallituksen jäsen (kuntayhtymän hallintosääntö § 50). 

Kuntayhtymän muiden toimielinten kokoonpano, lukuun ottamatta jäsenkuntien 
valitsemaa toimielintä (valtuusto), on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa 
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa 
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti (kuntalaki § 58). 
Valinnassa tulee myös huomioida tasa-arvolain määräykset toimielinten 
kokoonpanosta. 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Turunmaan aluelautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valittujen 
jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: valtuusto 
 

Valtuusto 8.11.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Turunmaan aluelautakuntaan seitsemän 
jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valittujen jäsenten 
keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 



  
Valtuusto 

Kokouspäivämäärä Sivu 
8.11.2021   20 

Päätös: Jäsen Greger Forsblom ehdotti seuraavia henkilöitä Turunmaan 
aluelautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi: 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen  

Camilla Bergman-Kärpijoki Kok. Markku Orell Kok. 
Ann-Marie Kulla SDP Jari Lehtivaara SDP 
Esko Antikainen Vas. Nina-Maria Nyman Vas. 
Jan Valli Vihr. Maria Sten Vihr. 
Satu Söderström PS Nico Ojala PS 
Rami Ojala Kok. Karoliina Abrahamsson Kok. 
Regina Koskinen RKP Markus Blomquist RKP 
 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valtuusto nimesi Camilla Bergman-Kärpijoen puheenjohtajaksi ja Ann-Marie 
Kullan varapuheenjohtajaksi. 

Tiedoksi: valitut, palkanlaskenta 



 

Valtuusto 
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KSKN/386/00.00.00/2021  
§ 71 Jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten 
valitseminen Pohjanmaan aluelautakunta 2021–2025 

Hallitus 2.9.2021 

Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck 
Esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kårkullan kuntayhtymän perussopimuksen §:n 11 mukaan valtuusto asettaa 
toimikaudekseen kolme aluelautakuntaa seuraavia alueita varten: 

Uudenmaan aluelautakunta: kunnat Porvoo, Espoo, Kauniainen, Hanko, Helsinki, 
Inkoo, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Pyhtää, Raasepori, 
Sipoo, Siuntio ja Vantaa. 

Turunmaan aluelautakunta: kunnat Kemiönsaari, Parainen ja Turku. 

Pohjanmaan aluelautakunta: kunnat Pietarsaari, Kokkola, Kaskinen, Mustasaari, 
Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, Uusikaarlepyy, Närpiö, 
Pedersöre, Vaasa ja Vöyri. 

Jokaiseen lautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista 
varajäsentä sekä nimetään lautakuntaan valittujen keskuudesta puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava kuntayhtymän 
hallituksen jäsen (kuntayhtymän hallintosääntö § 50). 

Kuntayhtymän muiden toimielinten kokoonpano, lukuun ottamatta jäsenkuntien 
valitsemaa toimielintä (valtuusto), on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa 
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa 
ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti (kuntalaki § 58). 
Valinnassa tulee myös huomioida tasa-arvolain määräykset toimielinten 
kokoonpanosta. 
 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Pohjanmaan aluelautakuntaan 
seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valittujen 
jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: valtuusto 

  
Valtuusto 8.11.2021 

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Pohjanmaan aluelautakuntaan seitsemän 
jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää valittujen jäsenten 
keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 



 
Valtuusto 
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Päätös: Jäsen Greger Forsblom ehdotti seuraavia henkilöitä Pohjanmaan aluelautakunnan 
jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi: 

Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen  

Roger Eriksson RKP Christel Granholm-Hagen RKP 
Carola Lithén RKP Patrik Kanerva RKP 
Aija Ström RKP Mathias Kass RKP 
Stina Österbro SDP Janina Hannus SDP 
Yngve Storsved RKP Marja Forsén RKP 
Marlene Östersund  PS Micael Westerholm PS 
Peter Remahl Kok. Raija Kujanpää Kok. 
 

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valtuusto nimesi Roger Erikssonin puheenjohtajaksi ja Carola Lithénin 
varapuheenjohtajaksi. 

Tiedoksi:  valitut, palkanlaskenta  



  

Valtuusto 
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KSKN/443/00.01.01.00/2021 
§ 72 Kårkullan kuntayhtymän hallintosääntöön tehtävät muutokset 
Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Kuntalain §:n 90 (muutettu 21.5.2021) mukaan kunnan hallintosäännössä on oltava 
seuraavat tiedot:  

- sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sopimusten hallinta  
- tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen. 

Lain voimaantulosäännösten mukaan hallintosääntöä on muokattava vastaamaan 
lain §:ää 90 vuoden 2021 loppuun mennessä. Kuntalain §:n 64 mukaan §:n 90 
säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymiin. 

Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 47 mukaan hallituksen tehtävänä on 

- 12. vastata ”kuntayhtymän arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta Kårkullan 
kuntayhtymän arkistotoimen ja asiakirjahallinnosta annetun ohjeen mukaisesti”.  

Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 49 mukaan hallitus päättää 
  
- ”18. arkistoinnin ja asiakirjahallinnon ohjeista”. 

Edellä mainittuja kuvauksia on päivitettävä vastaamaan muutetun kuntalain 
säännöksiä. 

Hallintosäännössä ei ole erityisiä määräyksiä sopimusten hallinnasta, ja tältä osin 
hallintosääntöä on täydennettävä. 

Ehdotus pohjautuu Kuntaliiton hallintosääntömalliin. 

Ehdotus: 
1. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 47 kohtaa 12 hallituksen tehtävistä 

muutetaan seuraavasti: 

Vanha sanamuoto: ”Vastaamaan kuntayhtymän arkistotoimesta ja 
asiakirjahallinnosta Kårkullan kuntayhtymän arkistotoimen ja asiakirjahallinnosta 
annetun ohjeen mukaisesti”. 

Uusi sanamuoto: ”Vastuu siitä, että kuntayhtymälle on vahvistettu tiedonhallintalain 
4 §:n 2 momentissa tarkoitetut vastuut, käytännöt ja valvonta ja että arkistotoimelle 
on vahvistettu vastuut, käytännöt ja valvonta.” 

2. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 49 kohtaa 18 koskien hallituksen 
ratkaisuvaltaa muutetaan seuraavasti (lisätty sana ”tiedonhallinnan”): 
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”arkistoinnin, tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon ohjeista” 

3. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 47 koskien hallituksen tehtäviä 
täydennetään seuraavalla kohdalla: 

”16. vastuu sopimusten hallinnasta ja valvonnasta, sopimusten hallintaa koskevien 
tarkempien ohjeiden antaminen ja sopimuksista vastaavien henkilöiden 
määrittäminen toiminta-alueellaan” 

4. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 52 koskien aluelautakuntien 
ratkaisuvaltaa täydennetään seuraavalla kohdalla: 

”5. sopimuksista vastaavien määrittäminen toiminta-alueellaan” 

5. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 54 koskien kiinteistöjaoston 
ratkaisuvaltaa täydennetään seuraavalla kohdalla:  

”9. sopimuksista vastaavien määrittäminen toiminta-alueellaan” 

Ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. 

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että: 

1. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 47 kohtaa 12 hallituksen tehtävistä 
muutetaan seuraavasti: 

Vanha sanamuoto: ”Vastaamaan kuntayhtymän arkistotoimesta ja 
asiakirjahallinnosta Kårkullan kuntayhtymän arkistotoimen ja asiakirjahallinnosta 
annetun ohjeen mukaisesti” 

Uusi sanamuoto: ”Vastuu siitä, että kuntayhtymälle on vahvistettu tiedonhallintalain 
4 §:n 2 momentissa tarkoitetut vastuut, käytännöt ja valvonta ja että arkistotoimelle 
on vahvistettu vastuut, käytännöt ja valvonta.” 

2. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 49 kohtaa 18 koskien hallituksen 
ratkaisuvaltaa muutetaan seuraavasti (lisätty sana ”tiedonhallinnan”): 

”arkistoinnin, tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon ohjeista” 

3. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 47 koskien hallituksen tehtäviä 
täydennetään seuraavalla kohdalla: 

”16. vastuu sopimusten hallinnasta ja valvonnasta, sopimusten hallintaa koskevien 
tarkempien ohjeiden antaminen ja sopimuksista vastaavien henkilöiden 
määrittäminen toiminta-alueellaan” 

4. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 52 koskien aluelautakuntien 
ratkaisuvaltaa täydennetään seuraavalla kohdalla: 

”5. sopimuksista vastaavien määrittäminen toiminta-alueellaan” 
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5. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 54 koskien kiinteistöjaoston 
ratkaisuvaltaa täydennetään seuraavalla kohdalla:  

”9. sopimuksista vastaavien määrittäminen toiminta-alueellaan” 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi: Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 

Valtuusto 8.11.2021 

Ehdotus:    Hallitus ehdottaa valtuustolle, että: 

1. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 47 kohtaa 12 hallituksen tehtävistä 
muutetaan seuraavasti: 

Vanha sanamuoto: ”Vastaamaan kuntayhtymän arkistotoimesta ja 
asiakirjahallinnosta Kårkullan kuntayhtymän arkistotoimen ja asiakirjahallinnosta 
annetun ohjeen mukaisesti” 

Uusi sanamuoto: ”Vastuu siitä, että kuntayhtymälle on vahvistettu tiedonhallintalain 
4 §:n 2 momentissa tarkoitetut vastuut, käytännöt ja valvonta ja että arkistotoimelle 
on vahvistettu vastuut, käytännöt ja valvonta.” 

2. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 49 kohtaa 18 koskien hallituksen 
ratkaisuvaltaa muutetaan seuraavasti (lisätty sana ”tiedonhallinnan”): 

”arkistoinnin, tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon ohjeista” 

3. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 47 koskien hallituksen tehtäviä 
täydennetään seuraavalla kohdalla: 

”16. vastuu sopimusten hallinnasta ja valvonnasta, sopimusten hallintaa koskevien 
tarkempien ohjeiden antaminen ja sopimuksista vastaavien henkilöiden 
määrittäminen toiminta-alueellaan” 

4. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 52 koskien aluelautakuntien 
ratkaisuvaltaa täydennetään seuraavalla kohdalla: 

”5. sopimuksista vastaavien määrittäminen toiminta-alueellaan” 

5. Kårkullan kuntayhtymän hallintosäännön §:n 54 koskien kiinteistöjaoston 
ratkaisuvaltaa täydennetään seuraavalla kohdalla:  

”9. sopimuksista vastaavien määrittäminen toiminta-alueellaan” 

Päätös:  Jäsen Mikael Borgman ehdotti, että uuden sanamuodon 1. kohdan ruotsinkielisestä 
versiosta poistetaan ”de”. Uusi sanamuoto on täten: 
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”svara för att [de] ansvar, praxis och övervakning som avses i 4 § 2 mom. i 
informationshanteringslagen har fastställts i samkommunen samt för att ansvar, 
praxis och övervakning har fastställts för arkivfunktionen” 

Valtuusto hyväksyi ehdotuksen Borgmanin ehdottamalla muutoksella. 
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KSKN/430/00.01.03/2021 
§ 73 Kårkullan kuntayhtymän palvelunkäyttäjästrategian päivittäminen 

2022–2025 
 

Hallitus 16.9.2021 

Valmistelu ja esittely: Asiantuntija- ja kehityskeskuksen päällikkö Susanne Karlsson 
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

Aikaisempaa vuodelta 2017 peräisin olevaa asiakasstrategiaa on päivitetty, ja 
samalla sen nimi on vaihdettu palvelunkäyttäjästrategiaksi. 
Palvelunkäyttäjästrategian ehdotetaan olevan voimassa 2022–2025. 
  
Uusi palvelunkäyttäjästrategia on laadittu vastaavalla tavalla kuin aikaisempi 
strategia. Strategiassa on yleinen osa, jossa kuvataan Kårkullan arvopohjaa, ja 
toimintaohjelma, jossa on kuvattu tavoitteet ja mittarit. Lisäksi strategiassa on lyhyt 
kuvaus siitä, miten Kårkulla seuraa toimintaohjelman toteutumista. Tavoitteet 
pohjautuvat YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja 
kansallisiin asumista ja osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa koskeviin 
laatukriteereihin. Tavoitteena on ollut luoda helposti ymmärrettävä ja konkreettinen 
strategia. 

Asumistoiminnan sekä päivä- ja työtoiminnan kehittäjät ovat vastanneet 
strategian päivittämisestä. Kehittäjillä on ollut apunaan viiteryhmä, jossa on ollut 
jäseniä eri toimintayksiköiden henkilöstöstä ja palvelunkäyttäjistä. Viiteryhmä 
antoi palautetta ja teki muutosehdotuksia. Ryhmän panos oli tärkeä strategian 
päivittämisessä. Asiakasneuvostot ovat käsitelleet ehdotusta 
palvelunkäyttäjästrategiaksi ja antaneet siitä kommentteja. Yhteistyössä LL-
centretin kanssa palvelunkäyttäjästrategiasta tehdään selkokielinen versio, jossa 
on vähemmän tekstiä ja selkokielisyydestä kertova LL-merkki. Strategiasta 
tehdään myös kuvaversio ja puhuttu versio, jotta mahdollisimman moni 
palvelunkäyttäjä pystyy tutustumaan strategiaan itselleen sopivalla tavalla. 
 

Liite:  Palvelunkäyttäjästrategia 2022–2025 

Ehdotus:  Hallitus hyväksyy päivitetyn palvelunkäyttäjästrategian vuosille 2022–
2025. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi:  Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 
 

Valtuusto 8.11.2021 

Ehdotus:  Valtuusto merkitsee päivitetyn palvelunkäyttäjästrategian vuosille 2022–2025 
tiedoksi. 

Liite:  Palvelunkäyttäjästrategia 2022–2025 
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Päätös:  Jäsen Mikael Borgman toivoi, että asiakirjasta käytetään yhdenmukaista nimitystä. 

Jäsen Bodil Weckström huomautti, että taulukosta puuttuvat mittarit seuraavan 
kohdan osalta: Työ, työtoiminta tai päivittäiset askareet henkilökohtaisten tarpeiden 
mukaan. 
 
Valtuusto merkitsi päivitetyn palvelunkäyttäjästrategian tiedoksi ja antaa 
hallitukselle edellä mainitut kommentit tiedoksi.   
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 08.11.2021  29 

Valtuusto 

§ 74 Tiedotusasiat ja valmisteltavat asiat 

Päätös: Kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen esitteli Kårkullan kuntayhtymän tilannetta 
käynnissä olevaa sote-uudistusta silmällä pitäen. 

Uusille luottamushenkilöille suunnitellaan seminaaria tammikuussa 2022.  



 Kokouspäivämäärä Sivu 

 

§ 75 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.  

Valtuusto 
8.11.2021  30 



  

 

§ 76 Valitusohjeet 

Päätös: Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.  

Valtuusto 
8.11.2021  31 
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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 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 

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

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 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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