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Valtuusto  

 
 
 
 
Kokousaika: Tiistai 15.2.2022 klo 12.30–13.30 
Kokouspaikka: Sähköisesti Teams-alustan kautta 
 
Läsnä 

 

Jäsenkunta Äänimäärä Läsnä Huomautus 

Porvoo 15 x Annette Forsblom   
x Ove Blomqvist   

Espoo 20 x Bo Grönholm   
x Mari Pennanen   

Kauniainen 4 x Nina Colliander-Nyman   
Hanko 4 x Peter Baarman varajäsen 

Helsinki 37 
x Inger Östergård   
x Arja Karhuvaara   
x Touko Niinimäki   

Inkoo 3 x Patricia Wessman   

Pietarsaari 11 x 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   
- Ida Grandér   

Korsnäs 2 x Johanna Juthborg   
Kristiinankaupunki 4 x Christer Rönnlund puheenjohtaja 
Kruunupyy 5 x Anne-Mie Ranta   
Kirkkonummi 7 x Kurt Ekman   
Lapinjärvi 1 x Marina Silfvast   
Luoto 5 x Ingegerd Enqvist   
Lohja 2 x Roger Weintraub   
Loviisa 6 - Thomas Rosenberg   
Maalahti 5 x Marie-Louise 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-Heimberg   

Sipoo 7 x Bodil Weckström   
Siuntio 2 x Kerstin Ekström   
Vantaa 6 - Hanna Holmberg-Soto   

Vaasa 16 x Jukka Eskelinen   
x Aija Ström   

Vöyri 6 x Ann-Britt Backull   

Turku 11 x Erika Halonen varajäsen 
x Camilla Sandell   



Valtuusto  

 

 
 

Muut kokouksessa läsnä olleet: 
 

Nina af Hällström, hallituksen puheenjohtaja  
Kjell Grönqvist, hallituksen varapuheenjohtaja  
Hilkka Toivonen, hallituksen jäsen 
Roger Eriksson, hallituksen jäsen  
Christian Karlsson, hallituksen jäsen 
Irja Bergholm, hallituksen jäsen, läsnä § 6–10, klo 13.19–13.30  
Markku Orell, hallituksen varajäsen 
Elin Härmälä, hallituksen jäsen  
Tuula Närvä, hallituksen jäsen 

 
Otto Ilmonen, kuntayhtymän johtaja 
Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri, kokouksen sihteeri  
Mikael Östman, tiedottaja 
Peter Grönberg, it-tuki, kokoustekniikkavastaava 

 
Asiat 
§ 1 Kokouksen avaaminen 
§ 2 Nimenhuuto ja äänioikeutettujen luettelon hyväksyminen 
§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 4–10 Käsiteltävät asiat 

Valitusosoitus 
 
 
 

Allekirjoitukset 
 
 

Christer Rönnlund, puheenjohtaja Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri, 
kokouksen sihteeri 

 
Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

Annette Forsblom on tarkastanut 
pöytäkirjan sähköisesti 17.2.2022 (liite) 

Jukka Eskelinen on tarkastanut 
pöytäkirjan sähköisesti 16.2.2022 (liite) 

 
 

Pöytäkirja on ollut nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla www.karkulla.fi pöytäkirjan 
tarkastamisen jälkeen 18.2.2022 alkaen. § 6 on ollut nähtävänä 16.2.2022. 

 
Todistaa: 

 
 

17.2.2022 
 

Nina Taxell-Ahlbäck, hallintosihteeri 

http://www.karkulla.fi/
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§ 1 Kokouksen avaaminen  

Päätös: Puheenjohtaja Christer Rönnlund julisti kokouksen avatuksi. 
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§ 2 Nimenhuuto ja äänioikeutettujen luettelon hyväksyminen  
 

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. 
 

Jäsenkunnan edustajilla on yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta ruotsinkielistä 
asukasta kohden. Äänimäärä jakautuu tasan kunnan läsnä olevien 
edustajien kesken (perussopimus § 5). 

 
Perussopimuksen §:ssä 3 luetellaan laissa säädetyt jäsenkunnat, jotka 
tarjoavat lakisääteistä erityishuoltoa kehitysvammaisille henkilöille. Saman 
pykälän 3 momentista käy ilmi, mitkä osittaiset jäsenet ovat päättäneet 
osallistua osallisuutta ja työllistymistä edistävään toimintaan. 

 

Ehdotus:  Valtuusto merkitsee läsnä olevat jäsenet ja hyväksyy äänioikeutettujen 
luettelon seuraavien osalta 
- kehitysvammaisten erityishuolto 
- osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta 

Äänioikeutettujen luettelo liitetään pöytäkirjaan. 

Päätös: Läsnä olevat jäsenet ja varajäsenet merkittiin nimenhuudon jälkeen 
liitteen mukaisesti. 

 
Liite: Hyväksytty äänioikeutettujen luettelo 

 
Valtuusto hyväksyi äänioikeutettujen luettelon kehitysvammaisten 
erityishuollon ja osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan osalta. 
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§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Kutsu valtuuston kokouksiin lähetetään valtuustolle ja hallitukselle sekä 
jäsenkuntien kunnanhallituksille vähintään kymmenen kalenterivuorokautta 
ennen kokousta (perussopimus § 7). 

 
Perussopimuksen §:n 8 mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 
valtuutetuista on läsnä ja kun he edustavat vähintään puolta kaikkien 
valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Näitä 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 259 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 246 yhteensä 259 
äänestä. 

 
2. Osallisuutta ja työllistymistä edistävä toiminta: läsnä 22 jäsenkuntaa 

yhteensä 25 jäsenkunnasta, läsnä olevien jäsenkuntien äänimäärä 152 
yhteensä 165 äänestä. 

 
Seuraavat jäsenkunnat eivät olleet edustettuina kokouksessa: Loviisa, 
Myrskylä ja Vantaa. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen. 
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§ 4 Esityslistan hyväksyminen  
 
 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 
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§ 5 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 Annette Forsblom (Porvoo) 

valitaan pöytäkirjantarkastajaksi ja että Lina Sjöskog 
(Pedersöre) valitaan hänen varalleen. 

 
Inger Östergård ehdotti, että Jukka Eskelinen (Vaasa) valitaan 
pöytäkirjantarkastajaksi ja että Marianne Isaksson-Heimberg (Raasepori) 
valitaan hänen varalleen. 

 
Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjantarkastajiksi ja 
varapöytäkirjantarkastajiksi ja totesi, että pöytäkirjantarkastajat toimivat 
myös ääntenlaskijoina. 
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KSKN/32/03.03/2022 
§ 6 Yhteenveto Kårkullan kuntayhtymän varallisuudesta, 

veloista ja sitoumuksista 
 

Hallitus 27.1.2022 
 
Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

 
Laki hyvinvointialueesta (611/2021) ja laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja 
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) tulivat voimaan 1. kesäkuuta 2021. 
Toimeenpanolain 40 §:n mukaisesti 20 §:ssä tarkoitettu varallisuus, velat ja 
sitoumukset siirtyvät sille hyvinvointialueelle, johon kuntayhtymän jäsenkunnat 
maantieteellisesti kuuluvat. 

 
Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat eri hyvinvointialueisiin, on varallisuus, 
velat ja sitoumukset jaettava hyvinvointialueiden kesken suhteessa 
jäsenkuntien omistusosuuksiin. Hyvinvointialueet voivat sopia varallisuuden, 
velkojen ja sitoumuksien jakamisesta toisella tavalla. 

 
20 §:ssä tarkoitettujen sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on tehtävä 
viimeistään 28. helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 1) kuntayhtymän 
omaisuudesta, 2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista 
sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista sekä 3) sellaisista olennaisissa 
omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista 
muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene 
viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä. 

 
Siirto tullaan toteuttamaan universaalisuksessiona. Voimassa olevan tulkinnan 
mukaan tulee selvitystä siirtyvistä omaisuuseristä, sopimuksista ja vastuista 
käsitellä luovuttavan organisaation (Kårkullan kuntayhtymä) toimivaltaisessa 
toimielimessä, joka tekee asiassa myös päätöksen. Kårkullan kuntayhtymän 
hallintosäännön mukaan asia olisi tulkittavissa siten, että kuntayhtymän hallitus 
voisi hyväksyä toimeenpanolain 21 §:n mukaisen selvityksen. Selvityksen ja 
päätöksen periaatteellinen luonne puhuu kuitenkin sen puolesta, että asiaa tulee 
käsitellä kuntayhtymän valtuustossa. Myös se seikka, että valtuusto vastaa 
kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntayhtymän toiminnasta ja 
taloudesta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti puhuu sen puolesta, että 
selvitystä tulee käsitellä valtuustossa. 

 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan uudistuksen kiireisestä 
valmisteluaikataulusta johtuen olisi tarkoituksenmukaista, että kuntayhtymän 
valtuusto valtuuttaisi kuntayhtymän hallituksen hyväksymään 
toimeenpanolain (616/2021) 21 §:n mukaisen selvityksen lopullisen version. 

 
Liite: Selvitys 

BDO Laadunvalvonta 
 
Ehdotus: Hallitus ehdottaa 

1. että kuntayhtymän valtuusto käsittelee Kårkullan kuntayhtymän 
toimeenpanolain (616/2021) 21 §:n mukaista selvitystä ja 
2. että kuntayhtymän valtuusto valtuuttaa hallituksen täydentämään 
selvitystä ja hyväksymään selvityksen lopullisen version. 
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Lisäksi ehdotetaan, että valtuusto toteaa päätöksen välittömästi 

tarkastetuksi. Päätös tarkastettiin välittömästi. 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 

Päätös tarkastettiin välittömästi. 
 
Tiedoksi: Valtuusto 

 
 
Valtuusto 15.2.2022 

 
Ehdotus: Hallitus ehdottaa 

1. että kuntayhtymän valtuusto käsittelee Kårkullan kuntayhtymän 
toimeenpanolain (616/2021) 21 §:n mukaista selvitystä ja 
2. että kuntayhtymän valtuusto valtuuttaa hallituksen täydentämään 
selvitystä ja hyväksymään selvityksen lopullisen version. 

 
Lisäksi ehdotetaan, että valtuusto toteaa päätöksen välittömästi tarkastetuksi. 

 
Liite: Selvitys 

BDO Laadunvalvonta 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

Päätös tarkastettiin välittömästi. 
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KSKN/42/00.00.00/2022 
§ 7 Uuden jäsenen valinta Pohjanmaan aluelautakuntaan 

 

Hallitus 27.1.2022 
 
Valmistelu: hallintosihteeri Nina Taxell-Ahlbäck Esittely: 
kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen 
etunimi.sukunimi(a)karkulla.fi 

 
Varsinainen jäsen Yngve Storsved menehtyi syksyllä 2021. 

 
Pohjanmaan aluelautakunnan kokoonpano on kaudella 2021–2025 
seuraava: 

 
Jäsen Henkilökohtainen varajäsen 
Roger Eriksson Christel Granholm-Hagen 
Carola Lithén Patrik Kanerva 
Aija Ström Mathias Kass 
Stina Österbro Janina Hannus 
Yngve Storsved Marja Forsén 
Marlene Östersund Micael Westerholm 
Peter Remahl Raija Kujanpää 

 
Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää uuden varsinaisen jäsenen 

Pohjanmaan aluelautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 

 
Tiedoksi: Kårkullan kuntayhtymän valtuusto 

 
 
Valtuusto 15.2.2022 

 
Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää uuden varsinaisen jäsenen 

Pohjanmaan aluelautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Ehdotus: Greger Forsblom ehdotti, että Roy Wilson nimetään Pohjanmaan 

aluelautakunnan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

 
Valtuusto päätti nimetä Roy Wilsonin Pohjanmaan aluelautakunnan 
uudeksi varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
Tiedoksi: valittu, Pohjanmaan aluelautakunta 
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§ 8 Tiedotusasiat ja valmisteltavat asiat  
 
 
 
Päätös: Todettiin, ettei ollut tiedotusasioita eikä valmisteltavia asioita. 
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§ 9 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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§ 10 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. 

mailto:turku.hao@oikeus.fi
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 
• 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 

mailto:info@karkulla.fi
mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@karkulla.fi
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