VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018

YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS
Kokousaika
Kokouspaikka
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Kunta

Jäsen

Kaarina

Riikka Kosola

PÖYTÄKIRJA 2/2018
25.10.2018 kello 17.00-18.20
Halikon perhetukikeskus, toimintatalo, Juustomestarintie 11,
24910 Halikko as.
Kuntayhtymän internetsivut

Läsnä

Poissa

x

Huom.

jäsen

Pentti Kallio
Kaarina

Toni Toivonen

varajäsen
x

jäsen

Jari Tulonen
Kaarina

Sofia Virta

Naantali

Mirva Maine

varajäsen
x
x

Christina Klingenberg
x

jäsen
varajäsen
jäsen

Sari Jokinen
Naantali

Marika Tuimala

varajäsen
x

jäsen

x

jäsen

Isabella Hautala
Paimio

Sari Rannikko

Raisio

Hanna Paatos

Raisio

Niina Puoskari

varajäsen

Marita Jätinvuori
x
Satu Hakanurmi
x
x

Merja Niemi
Salo

Risto Keto-oja

x
Kari Nikkinen

Salo
Salo
Salo

Sari Pesonen
Sanna Merikallio-Tepponen
Johanna Riski
Tarja Lehtovirta
Reijo Salokannel
Lauri Havia

Lisäksi:

x
x
x

Läsnä

Heinonen Hannu

varajäsen
2. varapj.
varajäsen
1. varapj.
varajäsen
puheenjohtaja
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen

Poissa

x

Huom.

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä
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VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018

Yhtymävaltuusto

25.10.2018

Käsiteltävät asiat
12 §
13 §
14 §
15 §
16 §
17 §
18 §
19 §
20 §
21 §
22 §
23 §

Liite

Kokouksen avaaminen
Nimenhuuto, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokousasioiden esittelyjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävänä pito
Vuosien 2019–2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Vuoden 2019 suoritteiden hinnoitteluperusteiden vahvistaminen
Vuoden 2019 talousarvion sitovuudesta päättäminen
Sidonnaisuudet
Valtuustoryhmän tai valtuutettujen aloitteet
Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia
Yhtymävaltuuston jäsenyys
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20
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VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018

KOKOUKSEN AVAAMINEN
Yhtymävaltuusto 12 §

25.10.2018

Ehdotus

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Yhtymävaltuuston puheenjohtajan Risto Keto-oja avasi kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018

NIMENHUUTO, KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymävaltuusto 13 §

25.10.2018
Kuntayhtymän hallintosäännön 78 §: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 5 § 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 pöytäkirjanotteet tai muut viralliset ilmoitukset
valitsemistaan yhtymävaltuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään kaudelle 2017 – 2021, joista tehty yhdistelmä henkilökohtaisine äänimäärineen on esityslistan liitteessä 1.
Kuntayhtymän hallintosäännön 71 §:n mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on vähintään kymmenen (10) päivää ennen lähetettävä kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
Samanaikaisesti 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 11.10.2018 mennessä 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
Pöytäkirjanpitäjä toimitti nimenhuudon. Puheenjohtaja totesi, että valtuutetut
Niina Puoskari ja Sofia Virta olivat ilmoittaneet esteestä saapua kokoukseen.
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaikki jäsenkunnat olivat kokouksessa edustettuina ja että kokouskutsu oli toimitettu yhtymävaltuuston
työjärjestyksen määräyksen mukaisesti.
Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
KOKOUSASIOIDEN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymävaltuusto 14 §

25.10.2018

Kuntayhtymän hallintosäännön 72 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on
lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.
Hallintosäännön 83 §: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
Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti etukäteen toimitetun esityslistan lisäksi
ottaa käsittelyyn yhtymävaltuuston jäsenyyttä koskevan asian. Asia merkkiin
pykäläksi 22 ja kokouksen päättäminen merkittiin pykäläksi 23.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Yhtymävaltuusto 15 §

25.10.2018

Kuntayhtymän hallintosäännön 92 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän internetsivuilla.
Ehdotus

Puheenjohtaja
Yhtymävaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Pesonen ja Johanna Riski.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
Hallitus 13.9.2018 § 36
Yhtymävaltuusto 25.10.2018 § 16
VUOSIEN 2019–2021 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
Hall 36 §

13.9.2018
Esityslistan liitteenä on ehdotus vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (liite 6) sekä vuoden 2018 talousarvioksi (liite 7).

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja
Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy
esityslistan liitteiden 6 ja 7 mukaisen ehdotuksen vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2019 talousarvioiksi.
Hallitus päättää toimittaa vuoden 2019 alustavan talousarvion (liite 7) tiedoksi
jäsenkunnille.

Päätös

Hallitus
Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 16 §

25.10.2018

Ehdotus

Hallitus
Yhtymävaltuusto hyväksyy esityslistan liitteiden 3 ja 4 mukaisen ehdotuksen
vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2019 talousarvioiksi.

Päätös

Yhtymävaltuusto
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
Hallitus 13.9.2018 § 38
Yhtymävaltuusto 25.10.2018 § 17
VUODEN 2019 SUORITTEIDEN HINNOITTELUPERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN
Hall 38 §

13.9.2018
Perussopimuksen 18 §:n mukaan suoritehinnoittelun perusteena on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset, rahoituskulut ja pääomakustannukset. Yhtymävaltuusto vahvistaa suoritteiden hinnoitteluperusteet talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja
Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että vuonna 2019 kuntayhtymän
palveluista perittävän hinnan perustana olevat kustannukset muodostuvat toimintojen välittömistä kustannuksista sekä hallinto-, rahoitus- ja pääomakustannuksista. Toiminnan välittömien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 89 %, hallinnon kustannusten osuus on 7,3 %, rahoitus- ja pääomakustannusten 3,7 %.

Päätös

Hallitus
Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 17 §

25.10.2018

Ehdotus

Hallitus
Yhtymävaltuusto päättää, että vuonna 2019 kuntayhtymän palveluista perittävän hinnan perustana olevat kustannukset muodostuvat toimintojen välittömistä kustannuksista sekä hallinto-, rahoitus- ja pääomakustannuksista. Toiminnan välittömien kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 89 %, hallinnon kustannusten osuus on 7,3 %, rahoitus- ja pääomakustannusten 3,7 %.

Päätös

Yhtymävaltuusto
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
Hallitus 13.9.2018 § 37
Yhtymävaltuusto 25.10.2018 § 18
VUODEN 2019 TALOUSARVION SITOVUUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Hall 37 §

13.9.2018

Ehdotus

Kuntayhtymän johtaja
Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy
vuoden 2019 talousarvion sitovuuden seuraavasti:
Sitovuus yhtymävaltuustoon nähden
• kuntayhtymän talousarvion tulojen ja menojen erotus on sitova.
Sitovuus hallitukseen nähden
• talousarvion tulojen ja menojen erotus on erikseen sitova lastensuojelupalveluiden (joihin sisältyy Halikon perhetukikeskus, Halikon perheyksikkö,
Kaarinan perhetukikeskus, Raision perhetukikeskus ja lastensuojelun yhteiset palvelut) ja hallinnon osalta.
Hallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman, jota voidaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä muuttaa, mikäli sitovuus hallitukseen nähden säilyy.

Päätös

Hallitus
Hyväksyttiin.

Yhtymävaltuusto 18 § 25.10.2018
Ehdotus

Hallitus
Hallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy
vuoden 2019 talousarvion sitovuuden seuraavasti:
Sitovuus yhtymävaltuustoon nähden
• kuntayhtymän talousarvion tulojen ja menojen erotus on sitova.
Sitovuus hallitukseen nähden
• talousarvion tulojen ja menojen erotus on erikseen sitova lastensuojelupalveluiden (joihin sisältyy Halikon perhetukikeskus, Halikon perheyksikkö,
Kaarinan perhetukikeskus, Raision perhetukikeskus ja lastensuojelun yhteiset palvelut) ja hallinnon osalta.
Hallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman, jota voidaan kuntayhtymän johtajan päätöksellä muuttaa, mikäli sitovuus hallitukseen nähden säilyy.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018

Päätös

Yhtymävaltuusto
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
Tarkastuslautakunta 18.1.2018 § 8
Tarkastuslautakunta 11.4.2018 § 18
Yhtymävaltuusto 25.10.2018 § 19
SIDONNAISUUDET
Tark. ltk. 8 §

18.1.2018
Kuntalain 121 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä
on valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Kuntayhtymän luottamushenkilöistä sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee
hallituksen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja jäseniä sekä hallituksen
varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa, ensimmäistä ja toista varapuheenjohtajaa sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.
Virkamiehistä sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee
• kuntayhtymän johtajaa
Sidonnaisuusilmoituksen teko koskee kuntayhtymässä 15 henkilöä.
Tarkastuslautakunta tarkastaa kuntayhtymän rekisteriselosteen ja käy läpi toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja niistä tehdyn yhteenvedon.

Ehdotus

Puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta käsittelee kuntayhtymälle toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Lautakunta
hyväksyi 13 sidonnaisuusilmoitusta ja päätti toimittaa ne valtuustolle tiedoksi.
Kaksi ilmoitusvelvollista ei ollut toimittanut sidonnaisuusilmoitusta. Tarkastuslautakunta valtuutti kuntayhtymän johtajaa pyytämään puuttuvat ilmoitukset
seuraavaan kokoukseen.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja poistui kokouksesta esteellisenä oman
ilmoituksensa käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajan sijaisena toimi asian käsittelyn
ajan tarkastuslautakunnan jäsen Martti Halme.
Kuntayhtymän johtaja Hannu Heinonen poistui kokouksesta esteellisenä oman
ilmoituksen käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018

Tark. ltk. 18 §

11.4.2018
Kuntalain 121 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä
on valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Kuntayhtymän luottamushenkilöistä sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee
hallituksen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja jäseniä sekä hallituksen
varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa, ensimmäistä ja toista varapuheenjohtajaa sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.
Virkamiehistä sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee
• kuntayhtymän johtajaa
Sidonnaisuusilmoituksen teko koskee kuntayhtymässä 15 henkilöä.
Yksi luottamushenkilö on toimittanut kuntayhtymälle sidonnaisuusilmoituksen

Ehdotus

Puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta käsittelee kuntayhtymälle toimitetun sidonnaisuusilmoituksen ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneen sidonnaisuusilmoituksen ja päätti toimittaa sen valtuustolle tiedoksi.
Yksi ilmoitusvelvollinen ei ole toimittanut sidonnaisuusilmoitusta kehotuksista
huolimatta. Tarkastuslautakunta valtuutti kuntayhtymän johtajaa pyytämään
puuttuvan ilmoituksen seuraavaan kokoukseen.

Yhtymävaltuusto 19 §
Ehdotus

25.10.2018
Tarkastuslautakunta
Yhtymävaltuusto merkitsee liitteessä 5 olevan sidonnaisuusrekisterin tiedokseen.

Päätös

Yhtymävaltuusto
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä

20

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
VALTUUSTORYHMÄN TAI VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Yhtymävaltuusto 20 §

25.10.2018

Kuntayhtymän hallintosäännön 103 §:n mukaan Kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä hallituksen valmisteltavaksi.
Yhtymävaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta
käydään lähetekeskustelu.
Hallituksen on vuosittain toukokuun 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 aloitteista on käsitelty loppuun.
Ehdotus

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

Päätös

Yhtymävaltuusto
Puheenjohtajan ilmoituksen mukaan hallintosäännön 103 §:n mukaisia aloitteita ei ole tehty, minkä vuoksi yhtymävaltuusto totesi, ettei asia anna aihetta
enempiin toimenpiteisiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
Salossa
/
Pöytäkirjanpitäjä
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VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
KUTSUSSA MAINITSEMATON TAI VALMISTELEMATON ASIA
Yhtymävaltuusto 21 §

25.10.2018

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
Yhtymävaltuusto täydensi asialistaa pykälän 14 käsittelyn yhteydessä. Muita
kiireellisesti esille otettavia asioita ei ollut.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Yhtymävaltuusto 25.10.2018
YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENYYS
Yhtymävaltuusto 22 §

25.10.2018
Raision kaupunkia yhtymävaltuustossa edustanut Minna Urpo on pyytänyt
eroa yhtymävaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Raision kaupunginvaltuusto on myöntänyt Urpolle eron 15.10.2018 pidetyssä kokouksessaan. Uudeksi jäseneksi yhtymävaltuustoon Raision kaupunginvaltuusto valitsi Niina Puoskarin.
Liite 6: Raision kaupunginvaltuuston päätös
Minna Urpo on ollut nimettynä yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi
sekä Reijo Pajun varajäseneksi kuntayhtymän hallitukseen. Eron myötä vapautuviin tehtäviin tulisi nimetä uudet henkilöt.

Ehdotus

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen, että Raision kaupunginvaltuusto on
valinnut Niina Puoskarin yhtymävaltuuston uudeksi jäseneksi.
Yhtymävaltuusto valitsee uuden henkilön 1. varapuheenjohtajaksi.
Yhtymävaltuusto valitsee Reijo Pajulle uuden varajäsenen kuntayhtymän hallitukseen.

Päätös

Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuusto merkitsi tiedokseen, että Niina Puoskari edustaa valtuustokauden loppuun Raision kaupunkia yhtymävaltuustossa.
Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti Niina Puoskarin yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi.
Yhtymävaltuusto valitsi yksimielisesti Reijo Pajun varajäseneksi kuntayhtymän
hallitukseen Niina Puoskarin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Yhtymävaltuusto 23 §

25.10.2018
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
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUKUNTAYHTYMÄ
Yhtymävaltuusto 25.10.2018
Liite nro 1
YHTYMÄVALTUUSTON ÄÄNIMÄÄRÄLUETTELO

Asukasluku
31.8.2017

Edustajien lukumäärä

Kunnan
äänimäärä

Kaarina

32 987

3

31

Naantali

19 124

2

19

Paimio

10 695

1

11

Raisio

24 340

2

25

Salo

53 188

4

47*

YHTEENSÄ

140 334

12

133
(140)

Varsinainen jäsen
(henkilökohtainen äänimäärä)

Henkilökohtainen varajäsen

Riikka Kosola (10,33)
Toni Toivonen (10,33)
Sofia Virta (10,33)
Mirva Maine (9,5)
Marika Tuimala (9,5)

Pentti Kallio
Jari Tulonen
Christina Klingenberg
Sari Jokinen
Isabella Hautala

Sari Rannikko (11)

Marita Jätinvuori

Hanna Paatos (12,5)
Minna Urpo (12,5)
Risto Keto-oja (11,75)
Sari Pesonen (11,75)
Johanna Riski (11,75)
Reijo Salokannel (11,75)

Satu Hakanurmi
Merja Niemi
Kari Nikkinen
Sanna Merikallio-Tepponen
Tarja Lehtovirta
Lauri 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
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Yhtymävaltuusto 25.10.2018

ÄÄNESTYKSET
Kunta
KAARINA

Liite nro 2
Pykälä

Jäsen / varajäsen

Jaa

Ei

Jaa









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen













jäsen









jäsen

Isabella Hautala









varajäsen










jäsen

Marita Jätinvuori











jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen









jäsen









varajäsen

Riikka Kosola (10,33 ääntä)

31 ääntä

Pentti Kallio
Toni Toivonen (10,33 ääntä)
Jari Tulonen
Sofia Virta (10,33 ääntä)
Christina Klingenberg

NAANTALI

Mirva Maine (9,5 ääntä)

19 ääntä

Sari Jokinen
Marika Tuimala (9,5 ääntä)

PAIMIO

Sari Rannikko (11 ääntä)

11 ääntä
RAISIO

Hanna Paatos (12,5 ääntä)

25 ääntä

Satu Hakanurmi
Minna Urpo (12,5 ääntä)
Merja Niemi

SALO

Pykälä

Risto Keto-oja (11,75 ääntä)

47 ääntä

Kari Nikkinen
Sari Pesonen(11,75 ääntä)
Sanna Merikallio-Tepponen
Johann Riski (11,75 ääntä)
Tarja Lehtovirta
Reijo Salokannel (11,75 ääntä)
Lauri Havia

YHTEENSÄ
133 ääntä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Hallitus

Tarkastuslautak.

Yhtymävaltuusto
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Ei

varajäsen

varajäsen

