VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017

YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS

Esityslista 1/2017

Kokousaika
Kokouspaikka
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

30.5.2017 kello 17.30
Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11, Salo
Hallintotoimisto 15.6.2017 kello 9.00 – 15.30, kuntayhtymän
internet-sivut

Kunta

Jäsen

Kaarina

Rantala Marjatta
Adel Helena
Salo Jarmo
Rantanen Mika
Tuhkanen Jarmo
Eskelinen Veikko
Kemppe Hanna
Uusi-Pietilä Riikka
Polso Marika
Hautala Isabella
Rannikko Sari
Jätinvuori Marita
Paatos Hanna
Mäki-Imppula Janne
Sorsavirta Seija
Puoskari Niina
Salomaa Olli
Saarinen Sanna
Keto-oja Risto
Nikkinen Kari
Leivonen Sanna
Tamminen Heikki
Lindstedt Marja-Liisa
Havia Liisa

Kaarina
Kaarina
Naantali
Naantali
Paimio
Raisio
Raisio
Salo
Salo
Salo
Salo

Lisäksi:

Läsnä

Läsnä

Salokannel Reijo
Santalahti Samuli
Virtanen Veli-Matti
Heinonen Hannu

Poissa

Huom.

jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
1. varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
puheenjohtaja
varajäsen
2. varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
varajäsen

Poissa

Huom.

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä
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VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017

Yhtymävaltuusto

30.5.2017

Käsiteltävät asiat
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10 §

Liite

Kokouksen avaaminen
Nimenhuuto, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokousasioiden esittelyjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävänä pito
Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös
Vuoden 2016 arviointikertomus
Hallintosääntö
Valtuustoryhmän tai valtuutettujen aloitteet
Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20
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6

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Yhtymävaltuusto 1 §

Ehdotus

30.5.2017

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
NIMENHUUTO, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymävaltuusto 2 §

30.5.2017

Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 13 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja
valtuutettujen henkilökohtaiset varajäsenet todetaan nimenhuudolla, joka
toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut
ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymävaltuuston kokouksessa. Perussopimuksen 4 § määrää, että kukin jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon
kunnallisvaalikaudeksi jäseniä seuraavasti:
Asukasluku edellisen
vuoden alussa

Edustajien määrä

- 14 999
15 000 - 29 999
30.000 - 44 999
45 000 -

1
2
3
4

Perussopimuksen 6 §:ssä määrätään jäsenten äänivallasta seuraavasti:
Jäsenkunnan äänimäärä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan siten, että
kunnan äänten kokonaismäärä on valtuustokauden alussa laskettu kunnan
asukasluku jaettuna tuhannella. Äänimäärä on lähimpään kokonaislukuun
pyöristetty lukumäärä. Yhden kunnan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään
yksi kolmasosa (1/3) edellä olevalla perusteella lasketusta kaikkien kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Jäsenkunnan äänimäärä jakaantuu tasan yhtymävaltuuston kokouksessa saapuvilla olevien kunnan edustajien kesken. Sen
lisäksi, mitä yhtymävaltuuston työjärjestyksessä mainitaan, kuntayhtymän kokonaisuuden kannalta merkittävä päätös, kuten laitoksen perustaminen tai
lakkauttaminen, voi yhtymävaltuustossa tulla hyväksytyksi vain, jos vähintään
puolet ( ½) saapuvilla olevien jäsenkuntien edustajista sitä kannattaa ja asiaa
kannattavien edustajien yhteinen äänimäärä on vähintään kaksi kolmasosaa
(2/3) kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Jäsenkunnat ovat toimittaneet hallitukselle pöytäkirjanotteet tai muut viralliset
ilmoitukset valitsemistaan yhtymävaltuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään kaudelle 2013 – 2017, joista tehty yhdistelmä henkilökohtaisine äänimäärineen on esityslistan liitteessä 1.
Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on vähintään kymmenen (10) päivää ennen lähetettävä kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. SamanaiPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
kaisesti kokouskutsu on lähetettävä tiedoksi jäsenkuntien hallituksille. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä ja kolme viidesosaa
(3/5) jäsenkunnista on edustettuina kokouksessa. Jäsenkunta on edustettuna
kun yksikin edustaja on paikalla.
Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 18.5.2017 postilähetyksenä yhtymävaltuuston jäsenille sekä jäsenkuntien hallituksille.
Ehdotus

Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä toimittaa nimenhuudon ja puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
KOKOUSASIOIDEN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymävaltuusto 3 §

30.5.2017
Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on
lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.
Työjärjestyksen 16 §:n mukaan asiat esitellään yhtymävaltuustolle esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, ellei yhtymävaltuusto toisin päätä.

Ehdotus

Puheenjohtaja
Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä kokousasioiden esittelyjärjestykseksi yhtymävaltuuston kokouskutsun yhteydessä toimitetun esityslistan mukaisen
esittelyjärjestyksen.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Yhtymävaltuusto 4 §

30.5.2017
Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän hallintotoimistossa Halikon perhetukikeskuksessa 15.6.2016 kello 9.00 -15.30.

Ehdotus

Puheenjohtaja
Yhtymävaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
Hallitus 16.3.2017 § 5
Tarkastuslautakunta 11.5.2017 § 7
Yhtymävaltuusto 30.5.2017 § 5
VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
Hall 5 §

16.3.2017
Esityslistan liitteenä 1 jaetaan tilinpäätös, joka sisältää vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietoineen.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja
Hallitus päättää
-

hyväksyä vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteen 1
mukaisena, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilit tilintarkastajan tarkastettavaksi,

sekä päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
-

Päätös

hyväksyy vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hallituksen
esittämässä muodossa.

Hallitus
Hyväksyttiin.

Tark ltk 7 §

11.5.2017
Tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastaja on antanut kertomuksensa vuodelta 2016.

Ehdotus

Puheenjohtaja
Lautakunta ehdottaa tilintarkastuskertomukseen perustuen, että yhtymävaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen, hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden yhtymähallituksen jäsenille ja kuntayhtymän
johtajille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.
Tilintarkastuskertomus liitetään pöytäkirjan liitteeksi 4.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
Yhtymävaltuusto 5 §

30.5.2017
Tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1. – 31.12.2016 on liitteessä 3 ja tilintarkastuskertomus liitteessä 4.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta
Yhtymävaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen, hyväksyy
tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja kuntayhtymän johtajille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
Tarkastuslautakunta 11.5.2017 § 8
Yhtymävaltuusto 30.5.2017 § 6
VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS
Tark ltk 7 §

12.5.2016
Puheenjohtajan toimeksiannon mukaisesti tilintarkastaja on valmistellut
lautakunnalle pohjaehdotuksen arviointikertomukseksi.

Ehdotus

Puheenjohtaja
Lautakunta laatii arviointikertomuksen, ja lautakunnan jäsenet allekirjoittavat
sen. Arviointikertomus liitetään pöytäkirjan liitteeksi 5.
Lisäksi lautakunta päättää esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Hyväksyttiin

Yhtymävaltuusto 6 §

30.5.2017

Tarkastuslautakunnan antama arviointikertomus vuodelta 2016 on liitteessä 5.
Ehdotus

Tarkastuslautakunta
Yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
Hallitus 20.4.2017 § 15
Yhtymävaltuusto 30.5.2017 § 7
HALLINTOSÄÄNTÖ
Hall. 15 §

20.4.2017
Hallintosääntö on kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §.
Nykyinen kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Voimassa olevan kuntalain lähtökohtana on, että
kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei
tarvita muita johtosääntöjä. Uuteen hallintosääntöön onkin otettu määräykset, jotka aiemmin olivat yhtymävaltuuston työjärjestyksessä ja tarkastussäännössä.
Uusi hallintosääntö on tehty kuntaliiton laatiman hallintosääntömallin pohjalta. Sisältöä on tarvittavilta osin muokattu kuntayhtymän toimintaympäristöön
sopivaksi. Uuden hallintosäännön vaikutus kuntayhtymän toimintaan jää vähäiseksi, sillä muutokset ovat suurimmaksi osaksi luonteeltaan lähinnä teknisiä.
Sisällöllisesti suurimmat muutokset liittyvät esityslistojen sähköiseen lähettämiseen, sähköiseen kokous- ja päätöksentekomenettelyyn sekä esityslistojen
ja pöytäkirjojen sähköiseen nähtävänäpitoon. Esityslistojen sähköinen lähettäminen on ollut tosiasiallisesti osittain käytössä jo nyt, joten muutos ei tältä
osin ole suuri. Kuntayhtymällä ei tällä hetkellä ole sähköisen kokous- ja päätöksentekomenettelyn edellyttämää välineistöä, joten hallintosääntö ei tältä
osin tule välittömästi osaksi käytäntöä. Pöytäkirjojen sähköinen nähtävänäpito
otetaan käyttöön hallintosäännön mukaisesti viimeistään 1.6.2017.
Uudessa hallintosäännössä nostetaan kuntayhtymän johtajan hankintarajaa
30 000 euroon. Aikaisempi hankintaraja (10 000 €) on osoittautunut toiminnan kannalta alhaiseksi ja lisännyt jäykkyyttä hankintaprosesseihin. Voimassa
oleva hankintaraja on myös alhainen verrattuna kunnissa yleisesti käytössä
oleviin hankintarajoihin.
Liite 1: Hallintosääntö

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä
olevan hallintosäännön kuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi 1.6.2017 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä
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VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
Päätös

Hallitus
Hallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen seuraavin muutoksin:
-

Hallintosäännön pykälään 20 lisättiin seuraava teksti: Hallituksen alaisen
viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään ottokelpoisista
päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeutta.

-

Kuntayhtymän johtajan päätösvaltaa irtaimen omaisuuden myynnin osalta
korotettiin 10 000 eurosta 15 000 euroon. Muutokset tehtiin pykäliin 21 ja
51.

Yhtymävaltuusto 7 §

30.5.2017

Ehdotus

Hallitus
Yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön (liite 6) kuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi 1.6.2017 alkaen.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Yhtymävaltuusto 8 §

30.5.2017
Työjärjestyksen 5 § kuuluu seuraavasti:
”Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä
tai valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja
hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloitetta ei heti oteta käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Yhtymävaltuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä miten asia on valmisteltava.
Hallituksen on vuosittain lokakuun loppuun mennessä esitettävä yhtymävaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita yhtymävaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta
on ryhdytty. Yhtymävaltuusto voi todeta, mitkä aloitteet on käsitelty loppuun.

Ehdotus

Puheenjohtaja
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja ottaa aloitteet vastaan ja yhtymävaltuusto
päättää käydäänkö aloitteista lähetekeskustelu siitä, miten asiaa on valmisteltava.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
KUTSUSSA MAINITSEMATON TAI VALMISTELEMATON ASIA
Yhtymävaltuusto 9 §

30.5.2017
Kuntalaki 95 § 2 momentti:
”Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen,
vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös
asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.”

Ehdotus

Puheenjohtaja
Yhtymävaltuusto toteaa, onko kiireellisesti esille otettavia asioita.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Yhtymävaltuusto 10 §

30.5.2017
Kokous julistetaan päättyneeksi ja annetaan seuraava valitusosoitus:
Kokouksen päätöksiin, mikäli ne eivät ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu hakemaan muutosta jokainen sillä perusteella, että hänen oikeuttaan on loukattu, kuntayhtymään kuuluva kunta
ja kuntayhtymään kuuluvan kunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka menee yhtymävaltuuston
toimivaltaa ulommaksi taikka on muutoin vastainen Länsi-Suomen lääninoikeudelta taikka niissä tapauksissa, joissa päätös on alistettava valtion viranomaisen vahvistettavaksi, alistusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka
valittajan on itsensä tai hänen laillisesti valtuuttamansa asiamiehen annettava tai postitse lähetettävä tai lähetin välityksellä toimitettava valitusviranomaiselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.
Määräaika luetaan, jos päätös koskee jotakuta henkilöä yksityisesti, tiedoksisaamisesta tai jos päätös on säädetyllä tavalla asetettu nähtäväksi, siitä päivästä, jona se on tapahtunut, jolloin tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona
päätös on asetettu nähtäväksi ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, arkilauantai tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa
on keskeytettävä, saa tehtävänä suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Määräajan viimeisenä päivänä tehtäköön muutoksenhaku ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituksen mukana tulee olla pöytäkirjanpitäjän oikeaksi todistama ote sen
päätöksen kohdalta, josta valitetaan sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika edellisen mukaan on laskettava.

Päätös

Yhtymävaltuusto

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä
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VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
YHTYMÄVALTUUSTON ÄÄNIMÄÄRÄLUETTELO

Asukasluku
31.1.2013

Edustajien
lukumäärä

Liite nro 1

Kunnan
äänimäärä

Kaarina

31 379

3

31

Naantali

18 818

2

19

Paimio

10 587

1

11

Raisio

24 573

2

25

Salo

54 873

4

47*

YHTEENSÄ

140 230

12

133
(140)

Varsinainen jäsen
(henkilökohtainen äänimäärä)

Henkilökohtainen varajäsen

Marjatta Rantala(10,33)
Jarmo Salo(10,33)
Jarmo Tuhkanen (10,33)
Hanna Kemppe (9,5)
Marika Polso (9,5)

Helena Adel
Mika Rantanen
Veikko Eskelinen
Riikka Uusi-Pietilä
Isabella Hautala

Sari Rannikko(11)

Marita Jätinvuori

Hanna Paatos(12,5)
Seija Sorsavirta(12,5)
Olli Salomaa (11,75)
Risto Keto-oja (11,75)
Sanna Leivonen(11,75)
Marja-Liisa Lindstedt(11,75)

Janne Mäki-Imppula
Niina Puoskari
Sanna Saarinen
Kari Nikkinen
Heikki Tamminen
Liisa Havia

(133)

*Asukaslukujen mukaan laskettu kokonaisäänimäärä on 140 ääntä, josta Salon kaupungin osuus on 1/3 eli
47 ääntä (perussopimus 5 §).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä
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VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 30.5.2017
ÄÄNESTYKSET
Kunta
KAARINA

Liite nro 2
Pykälä

Jäsen / varajäsen
Marjatta Rantala (10,33 ääntä)

31 ääntä

Helena Adel
Jarmo Salo (10,33 ääntä)
Mika Rantanen
Jarmo Tuhkanen (10,33 ääntä)
Veikko Eskelinen

NAANTALI

Hanna Kemppe (9,5 ääntä)

19 ääntä

Riikka Uusi-Pietilä
Marika Polso (9,5 ääntä)
Isabella Hautala

PAIMIO

Sari Rannikko (11 ääntä)

11 ääntä
RAISIO

Marita Jätinvuori
Hanna Paatos (12,5 ääntä)

25 ääntä

Janne Mäki-Imppula
Seija Sorsavirta (12,5 ääntä)
Niina Puoskari

SALO

Olli Salomaa (11,75 ääntä)

47 ääntä

Sanna Saarinen
Risto Keto-oja (11,75 ääntä)
Kari Nikkinen
Sanna Leivonen (11,75 ääntä)
Heikki Tamminen
Marja-Liisa Lindstedt (11,75 ääntä)
Liisa Havia

Pykälä

Jaa

Ei

Jaa









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen

YHTEENSÄ
133 ääntä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä
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