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Läsnäolo kokouksessa ja kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 106
Puheenjohtaja toteaa kunnanhallituksen jäsenet ja muut läsnäolijat sekä
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1
todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2
että hallintojohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen
häneltä tarvitsemia tietoja ja laatii ennakkotiedon sekä pöytäkirjan päätöksistä
3
että talousjohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen
häneltä tarvitsemia tietoja

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua
_____
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta, pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäolo
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 107

Kunnanhallitus päättää
1
valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan
2
tarkastaa pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaisesti:
Torstaina 30.3.2017 pöytäkirja siirretään luottamushenkilöiden extranet- järjestelmään. Samalla kunnanhallituksen jäsenille lähetetään sähköpostilla
tieto, että pöytäkirja on extranetissa luettavissa ja tarkastettavissa. Sihteeri
tekee pyydetyt tarkistukset ja lähettää sen jälkeen kunnanhallitukselle sähköpostilla viestin, että pöytäkirjan tiedot on oikaistu.
Maanantaina 3.4.2017 puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat lähettävät sähköpostilla hyväksymisviestin kunnanhallitukselle ja sihteerille. Pöytäkirja on
tarkastettu sen jälkeen kun tämä viesti on tullut sihteerille. Jos hyväksymisviestiä ei lähetetä maanantaihin 3.4.2017 mennessä, pöytäkirja katsotaan
hyväksytyksi ja päätökset annetaan tiedoksi seuraavan aikataulun mukaan.
Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 4.4.2017 kunnan verkkosivuilla ja kunnan
kirjaamossa kunnantalon 4. kerroksessa, Ervastintie 2. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 5.4.2017.
Puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat voivat allekirjoittaa pöytäkirjan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Päätös
Kunnanhallitus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Suominen ja Marjatta Savilahti.
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua
_____
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Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, luonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville
1587/10.00.00/2011
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.08.2015 § 50
Johdanto
Arkkitehtuuripolitiikan tarkoituksena on tukea hyvän rakennetun ympäristön
syntyä, kehittämistä ja säilyttämistä. Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma
(lyhennettynä apoli tai a-poli) on luonteeltaan rakennetun ympäristön ja
arkkitehtuurin strateginen kehittämisohjelma. Tavoitteena on edistää
käytäntöjä, joilla tähdätään järkevästi ja kestävästi uudistuvan, ajallisesti
kerroksellisen ja laadultaan korkeatasoisen rakennetun ympäristön
muodostamiseen taajamien ja kyläalueiden paikallisidentiteettiä vahvistaen
kunnan strategioiden ja periaatteiden mukaisesti.
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatiminen on kunnan
kaavoitusohjelman mukainen hanke. Työ käynnistyi vuoden 2013 alussa.
Asiaa esiteltiin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle 22.1.2013 ja 22.8.2013
lautakunta sai ohjelman tilannekatsauksen.
Osahankkeet
Koska arkkitehtuuripoliittisen ohjelman asiakenttä on laaja ja koska se
koskettaa jokaista kuntalaista ja kunnassa toimijaa, ohjelman laatiminen
jaettiin eri osahankkeisiin. Osahankkeet suunnattiin eri kohderyhmille ja niillä
haettiin sisältöä ohjelman eri osa-alueisiin (ks. arkkitehtuuripoliittisen
ohjelman prosessikaavio). Osahankkeita olivat:
- aloitusseminaari
- paikkatietokysely
- arkkitehtuurikasvatushanke ja
- toimenpidetyöpajat.
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatiminen käynnistyi 14.3.2013 pidetyllä
aloitusseminaarilla ”Rakennettu ympäristö kehitysvoimaksi –
arkkitehtuuripolitiikasta potkua!”, joka järjestettiin yhteistyössä Uudenmaan
liiton, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä
Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. Seminaari oli suunnattu
luottamushenkilöille, eri yhdistyksille sekä asiantuntijoille. Seminaariin
osallistui noin 70 henkilöä Kirkkonummelta sekä muualta Uudeltamaalta,
Suomesta ja ulkomailta.
Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa varten järjestettiin 25.3.-6.5.2013 välisenä
aikana kaikille avoin internet-pohjainen paikkatietokysely. Kyselyllä
kartoitettiin mm. kunnan asukkaiden ja kunnassa työssä käyvien kokemuksia
ja mielipiteitä omasta arkiympäristöstään. Kyselyyn osallistui n. 80 vastaajaa.
Kyselyn toteuttanut Mapita Oy koosti paikkatietokyselystä analyysiraportin,
joka löytyy kaavoituksen internet-sivuilta.
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan kuului myös 13-16 vuotiaille suunnattu arkkitehtuurikasvatushanke ”Kirkkonummi eilen-tänäänhuomenna”, joka suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Arkkitehtuurin
tiedotuskeskuksen kanssa Kirkkoharjun yläkoulussa lukuvuoden 2013-2014
aikana. Osahankkeessa koululaiset tarkastelivat Kirkkonummen
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kuntakeskusta historian, nykyhetken ja tulevaisuuden perspektiivistä
kuvaamataidon, äidinkielen, maantiedon ja yhteiskuntaopin oppiaineissa.
Hankkeen toteuttamisessa hyödynnettiin pääasiassa Arkkitehtuurin
tiedotuskeskuksen työntekijöitä sekä lisäksi kunnan kaavoitus- ja
liikennejärjestelmäpalvelujen ja kulttuuritoimen asiantuntijoita. Hankkeen
tuloksista järjestettiin seminaari kunnan luottamushenkilöille ja yhdistyksille
28.4.2015 sekä näyttely Kunnantalolla 28.4.-30.5.2014 ja pääkirjastossa
25.9.-18.10.2014. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on dokumentoinut ja
tuotteistanut oppisisällön siten, että sitä on mahdollista toteuttaa muissakin
kouluissa ja kunnissa joko normaalin opetustyön puitteissa tai osana niiden apolityötä. Hankeraportti, joka on vielä osin keskeneräinen, on tarkoitus lisätä
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman liitteeksi.
Kunnantalolla järjestettiin 30.1.2014 työpaja, jonka tarkoituksena oli kartoittaa
kirkkonummelaisten yhdistysten näkemyksiä Kirkkonummen rakennetusta
ympäristöstä ja sen kehittämistoimenpiteistä. Työpajaan osallistui 19
kotiseutu-, asukas-, yrittäjä-, ympäristö-, maa- ja metsätalous- sekä
taideyhdistystä ja nuorisoseuraa, jotka ovat toiminnassaan paljon tekemisissä
rakennetun ympäristön kanssa. Yhdistyksiltä tuli runsaasti näkemyksiä ja
toiveita sellaisesta rakennetusta ympäristöstä, jollaista ne toivoisivat löytyvän
tulevaisuudessa Kirkkonummeltakin. Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman
painopistealueet on koottu yhdistysten esityksissä toistuneista teemoista.
Yhdistystyöpajassa esitettyjä toimenpiteitä myllytettiin toisessa kunnan
työntekijöille suunnatussa työpajassa, joka pidettiin 16.5.2014. Tällöin
mietittiin myös sitä, kuinka kunnan omia työtapoja ja prosesseja voitaisiin
kehittää, jotta valittuihin tavoitteisiin päästäisiin.
Em. osahankkeiden lisäksi vuoden 2013 Kirkkonummipäivien yhteydessä
järjestettiin a-polia koskeva infotilaisuus sekä julistettiin Kirkkonummen
kaunein paikka –äänestys. Äänestys toteutettiin internetissä
paikkatietokyselynä 22.8.-5.9.2013 välisenä aikana. Tulokset julkistettiin
Euroopan rakennusperintöpäivänä 7.9. Masalan monitoimitalossa pidetyssä
tilaisuudessa. Kyselyyn osallistui 25 vastaajaa. Kirkkonummen kauneimmaksi
paikaksi äänestettiin Hvitträsk.
Sisältö
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa esitetään rakentamisen
pääperiaatteet, painopistealueet ja yleiset työtavat sekä kaupunkimaisen
ympäristön ja maalaisympäristön tunnuspiirteitä. Tavoitteena on tukea
kaupunkimaisen ympäristöä syntymistä Kirkkonummen maankäytön
kehityskuvassa esitetyille kasvuvyöhykkeille, ns. Kaupunki-Kirkkonummelle,
sekä vaalia muuta Kirkkonummea, ns. Maaseutu-Kirkkonummea,
maalaisympäristönä.
Liitteessä 1 esitellään millaisia jälkiä eri aikakaudet ovat jättäneet
Kirkkonummen tämänhetkiseen rakennettuun ympäristöön, tilannekuva
kunnan rakennetusta ympäristöstä vuonna 2015 sekä niitä muutosvoimia,
jotka vaikuttavat Kirkkonummen rakennetun ympäristön kehittymiseen
tulevaisuudessa. Liitteessä 1 kerrotaan lisäksi Kaupunki-Kirkkonummen eri
taajamien tunnusomaisista piirteistä sekä Maaseutu-Kirkkonummen eri
alueiden – Järvi-Kirkkonummen ja Rannikko-Kirkkonummen –
ominaisluonteista.
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Liitteessä 2 kuvaillaan, miten Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma
on syntynyt: sen prosessia, eri osahankkeita, vuorovaikutusta ja
päätöksentekoa.
Liitteenä 3 tulee olemaan arkkitehtuurikasvatushankkeen loppuraportti.
Vuorovaikutus ja tiedottaminen
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laadintaprosessi on yhtä tärkeä kuin itse
ohjelman sisältö. Ohjelman tavoitteena on tehdä samalla tunnetuksi
rakennetun ympäristön kokonaisvaltaista merkitystä jokaisen
kirkkonummelaisen elämässä. Ihmiset myös sitoutuvat ohjelman toteutukseen
voidessaan osallistua sen laadintaan.
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatimisessa on siksi panostettu
vuorovaikutuksen ja tiedottamisen määrään sekä käytetty mahdollisimman
erilaisia vuorovaikutuksen ja tiedottamisen tapoja. Osahankkeisiin on
sisältynyt mm. seminaari, paikkatietokyselyjä, luentoja, ohjattuja kävelyjä,
pienoismallien tekoa, valokuvaamista ja työpajoja. Arkkitehtuuripoliittisesta
ohjelmasta ja prosessin eri vaiheista on tiedotettu eri osapuolille ja kutsuttu
heitä vaikuttamaan ohjelman sisältöön internet-sivuilla, tiedotustilaisuuksilla,
tiedotteilla, sähköpostijakelulla ja kirjeitse.
Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
suunnitelma, mutta siitä huolimatta ohjelmaluonnos on tarkoitus asettaa
julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ao. tahoilta ja
järjestään lisäksi asukastilaisuus palautteen saamiseksi tavanomaisen
kaavoituskäytännön mukaisesti. Ohjelman kuvitus ja layout viimeistellään
asiakirjan hyväksymiskäsittelyyn mennessä.
Päätöksenteko ja aikataulu
Koska arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on luonteeltaan strateginen ohjelma, se
on tarkoitus hyväksyä kunnanvaltuustossa. Näin se saa myös
mahdollisimman paljon vaikuttavuutta. Tavoitteena on että Kirkkonummen
arkkitehtuuripoliittinen ohjelma hyväksytään vuoden 2015 aikana.

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen, puh.050-3273413,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:
- Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnos

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1
kunnanhallitus asettaa Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman
luonnoksen julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi
2
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kunnanhallitus pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kuntatekniikkapalvelut
- alueidenhoitopalvelut
- vesihuoltolaitos
- terveystoimi
- sivistystoimi
- liikuntatoimi
- nuorisotoimi
- perusturva
- kulttuuritoimi
- elinkeinotoimi
- nimistötoimikunta
- vanhusneuvosto
- vammaisneuvosto
- Eerikinkartanon johtokunta
Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Museovirasto, Arkeologian osasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Espoon kaupunki
- Siuntion kunta
- Vihdin kunta
Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt
- Kirkkonummella toimivat rakennusliikkeet
- kirkkonummelaiset asukasyhdistykset
- kirkkonummelaiset kyläyhdistykset
- kirkkonummelaiset nuorisoseurat
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
- Nylands svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
Käsittely
Kaavoitusarkkitehdit Kaisa Kilpeläinen ja Seppo Mäkinen olivat kokouksessa
läsnä ja esittelivät arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnoksen lautakunnalle.
Asiasta käydyn keskustelun aikana lautakunta antoi seuraavat evästykset
jatkovalmistelulle:
1.
tarkistetaan, että ohjelma on linjassa uuden kuntastrategian kanssa, joka
hyväksyttäneen kunnanvaltuustossa elokuussa.
2.
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Ohjelman sivu 6, kohta 4: energiatehokkuus korvataan kestävällä kehityksellä
3.
sivu 47, viimeinen kappale: ..., kunnes raideyhteys jatketaan Kivenlahdesta
Sundsbergiin Kirkkonummen puolelle.
4.
Wau arkkitehtuurin kohteeksi lisätään Kirkkonummen pääkirjasto.

Päätös
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.
Jatkovalmistelussa huomioidaan edellä mainitut yhdyskuntatekniikan
lautakunnan antamat evästykset.

Tiedoksi

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua
_____

Kunnanhallitus 14.09.2015 § 281

Esityslistan liite:
- Kotina Kirkkonummi Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2016,
ehdotus kunnanhallitukselle 14.9.2015
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1
asettaa Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnoksen julkisesti
nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi
2
pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kuntatekniikkapalvelut
- alueidenhoitopalvelut
- vesihuoltolaitos
- terveystoimi
- sivistystoimi
- liikuntatoimi
- nuorisotoimi
- perusturva
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- kulttuuritoimi
- elinkeinotoimi
- nimistötoimikunta
- vanhusneuvosto
- vammaisneuvosto
- Eerikinkartanon johtokunta
Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Museovirasto, Arkeologian osasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Espoon kaupunki
- Siuntion kunta
- Vihdin kunta
Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt
- Kirkkonummella toimivat rakennusliikkeet
- kirkkonummelaiset asukasyhdistykset
- kirkkonummelaiset kyläyhdistykset
- kirkkonummelaiset nuorisoseurat
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
- Nylands svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
3
merkitä tiedokseen yhdyskuntatekniikan lautakunnan antamat evästykset
jatkovalmistelulle:
3.1
tarkistetaan, että ohjelma on linjassa uuden kuntastrategian kanssa, joka on
hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.8.2015
3.2
Ohjelman sivu 6, kohta 4: energiatehokkuus korvataan kestävällä kehityksellä
3.3.
Ohjelman sivu 47, viimeinen kappale: ..., kunnes raideyhteys jatketaan
Kivenlahdesta Sundsbergiin Kirkkonummen puolelle.
3.4.
Wau arkkitehtuurin kohteeksi lisätään Kirkkonummen pääkirjasto.

Käsittely
Yhdyskuntatekniikan johtaja Jari Tirkkonen oli kokouksessa tämän pykälän
aikana esittelemässä arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa.
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Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että kunnanhallitus palauttaa
asian uuteen valmisteluun jotta mm. tarkistetaan että
- sivulla 6 esitetty toimenpiteet ovat voimassa olevien päätösten mukaisia,
jolloin mm. harkitaan erillisen rakentamisneuvottelukunnan perustamista,
varataanko kunnan hankkeissa prosentti taiteelle, kuinka laajoissa hankkeissa
järjestetään suunnittelukilpailuja, vaatiiko kunta energia tehokkuutta
maankäyttösopimuksissa ja tonttien luovuttamisen yhteydessä ja varaako
kunta tontteja savirakentamisen kokeiluun.
Lisäksi Kaurila ehdotti, että
sivu 20, viimeinen kappale pois
sivu 29, tarkistetaan Veikkolan väkimäärä
Jäsenet Ralf Grönberg, Hans Hedberg, I varapuheenjohtaja Ari Harinen ja II
varapuheenjohtaja Pekka M. Sinisalo kannattivat Kaurilan ehdotusta.
Jäsen Outi Saloranta-Eriksson kannatti asian jatkamista ja pohjaehdotusta.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että jäsen Kaurila on
tehnyt palautusehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu. Kunnanhallitus ei
hyväksynyt ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että asian
palautuksesta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään nimenhuudolla siten, että ne,
jotka kannattavat asian jatkokäsittelyä, äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat asian palauttamista äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus
päättää Harisen ehdotuksen mukaisesti.
Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.
Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
3 Jaa -ääntä
(Adlercreutz, Kilappa, Saloranta-Eriksson)

9 Ei -ääntä
(Lindholm, Grönberg, Harinen, Hedberg, Isomäki-Reik, Kaurila, Savilahti,
Sinisalo, Vahasalo)
Yksi äänesti tyhjää (Lehtinen)

Palautusehdotus sai enemmän ääniä.

Päätös
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Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun ja evästää
valmistelua että tarkistetaan mm. seuraavat asiat:
- sivu 6: ovatko esitetyt toimenpiteet voimassa olevien päätösten mukaisia,
jolloin mm. harkitaan erillisen rakentamisneuvottelukunnan perustamista,
varataanko kunnan hankkeissa prosentti taiteelle, kuinka laajoissa hankkeissa
järjestetään suunnittelukilpailuja, vaatiiko kunta energia tehokkuutta
maankäyttösopimuksissa ja tonttien luovuttamisen yhteydessä ja varaako
kunta tontteja savirakentamisen kokeiluun.
- sivu 20, viimeinen kappale pois
- sivu 29, tarkistetaan Veikkolan väkimäärä

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua
_____
Yhdyskuntatekniikan lautakunta
16.2.2017 §
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatiminen on ollut
keskeytyksessä kunnanhallituksen 14.9.2015 käsittelyn jälkeen
työntekijäresurssien vuoksi ja sitä on jatkettu uudestaan vuoden 2017 alusta
lähtien. Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaluonnosta on nyt tarkistettu
yhdyskuntatekniikan lautakunnan ja kunnanhallituksen päättämien evästysten
pohjalta seuraavasti:
Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on rakennetun ympäristön ja arkkitehtuurin
strateginen kehittämisohjelma, joka on linjassa kunnan muiden strategisten
asiakirjojen kuten kuntastrategian 2015-2017, maapoliittisen ohjelman,
palveluverkkoselvityksen ja kunnan maankäytön kehityskuvan 2040 kanssa.
Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tarkentaa, kuinka kunnan visio monipuolisesta
asumisesta ja elämisestä sujuvassa arjessa toteutuu yhteistyössä eri tahojen
kesken. Kunnan arvot - avoimuus, luottamus, rohkeus, kestävyys ja arvostus näkyvät arkkitehtuuripoliittisen ohjelman pääperiaatteissa, painopisteissä,
tunnuspiirteissä, toimintatavoissa ja toimenpiteissä.
Kestävää kehitystä
Kuntastrategian 2015-2017 mukaan kuntaa kehitetään kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti. Siksi arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteen
otsikko 'Lisää energiatehokkuutta' on muutettu muotoon 'Kestävää kehitystä'
(toimenpide 4). Kestävä kehitys on kuitenkin hyvin laaja käsite, joka kattaa
paitsi kaiken ympäristön kannalta kestävän toiminnan, myös sosiaalisen ja
kulttuurisen kestävyyden. Siksi kyseisen toimenpiteen sisällössä keskitytään
vain yhteen kestävän kehityksen osatekijään, energiatehokkuuteen, koska se
on helpommin mitattavissa.
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Kuntastrategia 2015-2017 toteaa, että yksi kunnan viidestä strategisesta
menestystekijästä on tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö. Tämän
vuoksi on perusteltua, että kunta edellyttää energiatehokkuutta tarvittaessa
maankäyttösopimuksissa ja tonttien luovuttamisen yhteydessä (toimenpide 4).
Helpotuksia koerakentamiseen
Kirkkonummen maapoliittisen ohjelman mukaan tonttien luovutuksella tuetaan
innovatiivisten, monipuolisten asuntoratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista
sekä pyritään saamaan uusia asuntotuottajia Kirkkonummelle. Näin ollen
kunnan on syytä varata soveltuvia tontteja erilaiseen koerakentamiseen kuten
nollaenergiarakentamiseen, ryhmärakentamiseen tai uusiutuvien
rakennusmateriaalien käyttöön sekä huomioida ne tarvittaessa
tontinluovutusehdoissa ja hinnoissa (toimenpide 5). On myös huomattava,
että vuoden 2021 alusta astuu voimaan EU-direktiivi, joka edellyttää kaikkien
uusien rakennusten olevan lähes nollaenergiataloja. Kyseisellä toimenpiteellä
ennakoidaan siis tulevaisuuden väistämätöntä kehitystä.
Toimenpiteessä 'matalaenergiarakentaminen' on korvattu käsitteellä
'nollaenergiarakentaminen' sekä 'puu- ja savirakentaminen' yleisemmällä
käsitteellä 'uusiutuvien rakennusmateriaalien käyttö'.
Suunnittelukilpailuja
Suunnittelukilpailuja ja ideasuunnitelmia on tarpeen laatia ajoittain kunnan
taajamakuvallisesti ja toiminnallisesti keskeisiltä alueilta sekä merkittävistä
julkisista rakennuksista (toimenpide 3). Kyseiset alueet sijaitsevat yleensä
kunnan eri taajamien keskustoissa ja ovat kooltaan asemakaavojen
suuruusluokkaa. Suunnittelukilpailujen ja ideasuunnitelmien tehtävä on
palvella mm. kunnan elinkeinotoimea, asemakaavoitusta, kunnallistekniikan
suunnittelua, rakennussuunnittelua ja talonrakentamista sekä
rakennusvalvontaa.
Kunta on jo kokeillut toimenpiteen soveltamista onnistuneesti mm.
kuntakeskuksen liikekeskustan kehittämisessä, josta järjestettiin
arkkitehtuurikilpailun kaltainen suunnittelutyö rinnakkaistoimeksiantona
vuosina 2015-2016. Suunnitteluehdotuksista saatuja ideoita käytetään
harkinnanvaraisesti alueen kaavoituksen apuna.
Prosentti taiteelle
Prosentti taiteelle (toimenpide 2) viittaa prosenttiperiaatteeseen, joka
tarkoittaa periaatteellista päätöstä käyttää osa rakentamishankkeen
määrärahasta taiteeseen. Prosenttiperiaatteen soveltamiseen on olemassa
neljä erilaista käytäntöä: 1) taideohjelma eli ns. taidekaava, joka voi olla
rakennuttajille ohjeellinen tai sitova (esim. Kuopion Saaristokaupunki ja
Tampereen Vuores), 2) prosentin määrääminen rakennuskustannuksista
taiteeseen joko kaikessa julkisessa rakentamisessa tai tapauskohtaisesti
(yleisin käytäntö Suomessa, mm. Sipoo ja Tuusula, 3) taidevelvoite kunnan
tontinluovutusehdoissa, joka velvoittaa rakennuttajia taiteen toteuttamiseen
suppeammalla alueella kuin taidekaava (esim. Helsingin Arabianranta ja
Joensuun Penttilänranta), sekä 4) rahastomalli aluekohteisiin, joilla toimii
useampia rakennuttajia (esim. Helsingin Kalasatama ja Jyväskylän Kangas).
Näistä 2) ja 3) koskettavat kunnan omistamia kiinteistöjä sekä 1) ja 4) myös
yksityisessä omistuksessa olevia kiinteistöjä. Lisätietoa aiheesta löytyy
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nettisivuilta www.prosenttiperiaate.fi sekä kyseisiltä sivuilta löytyvästä
julkaisusta Prosenttiperiaatteen käsikirja tilaajalle.
Toimenpiteen otsikko on 'Prosentti taiteelle', koska se on asian vakiintunut
nimitys. Toimenpiteen sisältö on tarkennettu muotoon 'erikseen määrättävä
prosenttiosuus'. Edellä kuvattujen periaatteiden valinnasta päätetään
arkkitehtuuripoliittisen ohjelman hyväksymisen yhteydessä.
Rakentamisneuvottelukunta
Rakentamisneuvottelukunnan tarkoitus (toimenpide 1) ei ole lisätä
lupamenettelyjä tai pidentää lupaprosessia vaan tiivistää kunnan
viranomaisten yhteistyötä taajamakuvallisissa asioissa merkittävimmissä
rakennushankkeissa ja yleisillä alueilla. Kirkkonummen kokoisten kaupunkien
palveluksessa on usein kaupunginarkkitehti, joka palvelee pääsääntöisesti
kunnan talorakentamista ja ohjaa taajamakuvan muodostumista esim.
julkisivukysymyksissä. Kirkkonummella ei tällaista virkaa ole, koska
kunnanarkkitehti toimii kokonaan kaavoituksessa. Osaamista kuitenkin löytyy
henkilöstössä. Rakentamisneuvottelukunnan tavoitteena on hyödyntää tätä
osaamista nykyistä paremmin.
Muut muutokset on tehty yhdyskuntatekniikan lautakunnan ja
kunnanhallituksen antamien evästysten mukaan. Lisäksi luonnokseen on
päivitetty mm. asukastietoja vuoden 2017 tilannekuvan osalta.

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen, puh 040 1269 253,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Asiakirja: Kotina Kirkkonummi - Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma
2017, luonnos
Oheismateriaali: Kirkkonummi eilen - tänään - huomenna arkkitehtuurikasvatushankkeen loppuraportti, luonnos (toimitetaan
kokouksessa)

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1
kunnanhallitus asettaa Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman
luonnoksen julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi
2
kunnanhallitus pyytää luonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kuntatekniikkapalvelut
- alueidenhoitopalvelut
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- vesihuoltolaitos
- terveystoimi
- sivistystoimi
- liikuntatoimi
- nuorisotoimi
- perusturva
- kulttuuritoimi
- elinkeinotoimi
- nimistötoimikunta
- vanhusneuvosto
- vammaisneuvosto
- Eerikinkartanon johtokunta
Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Museovirasto, Arkeologian osasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Espoon kaupunki
- Siuntion kunta
- Vihdin kunta
Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt
- Kirkkonummella toimivat rakennusliikkeet
- kirkkonummelaiset asukasyhdistykset
- kirkkonummelaiset kyläyhdistykset
- kirkkonummelaiset nuorisoseurat
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
- Nylands svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Arkkitehtuurin tiedotuskeskus

Käsittely

Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen esitteli ohjelmaluonnoksen lautakunnalle.

Päätös

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

_____
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 108
Esityslistan liite:
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Kotina Kirkkonummi, Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017,
luonnos, ehdotus kunnanhallitukselle 27.3.2017
Oheismateriaali:
Kirkkonummi eilen - tänään - huomenna - arkkitehtuurikasvatushankkeen loppuraportti, luonnos

Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
asettaa Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnoksen julkisesti
nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi
2
pyytää luonnoksesta mahdolliset lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kuntatekniikkapalvelut
- alueidenhoitopalvelut
- vesihuoltolaitos
- sivistystoimi
- perusturva
- elinkeinotoimi
- nimistötoimikunta
- vanhusneuvosto
- vammaisneuvosto
- Eerikinkartanon johtokunta
Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Museovirasto, Arkeologian osasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Espoon kaupunki
- Siuntion kunta
- Vihdin kunta
Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt
- Kirkkonummella toimivat rakennusliikkeet
- kirkkonummelaiset asukasyhdistykset
- kirkkonummelaiset kyläyhdistykset
- kirkkonummelaiset nuorisoseurat
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
- Nylands svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- Kirkkonummen yrittäjät ry
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- Arkkitehtuurin tiedotuskeskus

Käsittely
Kaavoitusarkkitehdit Kaisa Kilpeläinen ja Seppo Mäkinen olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Reijo Munther saapui kokoukseen käsittelyn aikana klo 17:04.
Rita Holopainen saapui kokoukseen käsittelyn aikana klo 17:05.
Matti Kaurila ehdotti, että teknisenä korjauksena tarkistetaan liitteenä olevassa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa sivulla 28 todetut Masalan ja Veikkolan asukasmäärät, ja että kunnanhallitus päättää, että erillistä rakentamisneuvottelukuntaa ei perusteta. Timo Haapaniemi ja Raija Vahasalo kannattivat
ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Timo Haapaniemi ehdotti seuraavaa lisäystä päätökseen: Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jatkotyössä on selkeämmin otettava esille ohjelman suhde kaavoitukseen myös haja-asutusalueilla. Ohjelman tarkoitushan ei ole estää maaseutu- ja haja-asutusrakentamista siltä osin, kun se on mahdollista yleiskaavojen ja rakennusjärjestyksen perusteella. Matti Kaurila kannatti ehdotusta, ja
se hyväksyttiin yksimielisesti.
Timo Haapaniemi ehdotti, että lausunto pyydetään myös Kirkkonummen
pienkiinteistöyhdistykseltä. Raija Vahasalo ja Antti Kilappa kannattivat
ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Outi Saloranta-Eriksson ehdotti, että lausunto pyydetään myös
Lapsiystävällinen kunta -työryhmältä. Raija Vahasalo kannatti ehdotusta, ja se
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti
1
asettaa Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman luonnoksen julkisesti
nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi ja
2
pyytää luonnoksesta mahdolliset lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kirkkonummen kunta
- rakennusvalvonta
- ympäristönsuojelu
- kuntatekniikkapalvleut
- alueidenhoitopalvelut
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- vesihuoltolaitos
- sivistystoimi
- perusturva
- elinkeinotoimi
- nimistötoimikunta
- vanhusneuvosto
- vammaisneuvosto
- Eerikinkartanon johtokunta

Muut viranomaiset
- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Museovirasto, Arkeologian osasto
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Espoon kaupunki
- Siuntion kunta
- Vihdin kunta
Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt
- Kirkkonummella toimivat rakennusliikkeet
- kirkkonummelaiset asukasyhdistykset
- kirkkonummelaiset kyläyhdistykset
- kirkkonummelaiset nuorisoseurat
- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f
- Nylands svenska producentförbund, Kyrkslätts lokalavdelning
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
- Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys
- Lapsiystävällinen kunta -työryhmä
3
teknisenä korjauksena tarkistetaan liitteenä olevassa arkkitehtuuripoliittisessa
ohjelmassa sivulla 28 todetut Masalan ja Veikkolan asukasmäärät, ja että
kunnanhallitus päättää, että erillistä rakentamisneuvottelukuntaa ei perusteta
ja
4
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jatkotyössä on selkeämmin otettava esille
ohjelman suhde kaavoitukseen myös haja-asutusalueilla. Ohjelman
tarkoitushan ei ole estää maaseutu- ja haja-asutusrakentamista siltä osin, kun
se on mahdollista yleiskaavojen ja rakennusjärjestyksen perusteella.

Pöytäkirjan liite:
Kh 1, 27.3.2017, Kotina Kirkkonummi, Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen
ohjelma 2017, luonnos, kunnanhallituksen päätös 27.3.2017
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Kaavoitusyksikkö
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua
_____
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Henkilöstökertomus 2016 (kv)
500/01.00.02/2015
Henkilöstöjaosto 15.03.2017 § 12
Vuoden 2016 henkilöstökertomus on laadittu pääsopijajärjestöjen
hyväksymän mallin mukaisesti kuvaamaan henkilöstöä koskevien tavoitteiden
saavuttamista ja henkilöstön tilaa.
Tilasto-osuus on vuoden 2016 osalta kerätty uudella HR Analyticsjärjestelmällä.
Henkilöstökertomus on käsitelty kunnan yhteistoimintaryhmässä 3.3.2017.

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos, puhnro. 040 1269513

Esityslistan liite:
Henkilöstökertomus

Ehdotus
Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöjaosto:
1
hyväksyy Kirkkonummen kunnan henkilöstökertomuksen 2016
2
saattaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
3
oikeuttaa henkilöstöpäällikön tekemään henkilöstökertomukseen muutoksia /
tarkennuksia tai teknisiä korjauksia.

Päätös
Henkilöstöjaosto:
hyväksyi ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
toimialajohtajat, pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut,
työsuojelupäällikkö
Muutoksenhakuohje
oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
_____
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 109
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§ 109
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27.03.2017

Oheismateriaali:
Henkilöstökertomus 2016

Ehdotus
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
merkitä tiedokseen henkilöstökertomuksen 2016
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee henkilöstökertomuksen
tiedokseen
Käsittely
Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohje
ei muutoksenhakua
_____

Kirkkonummen kunta
Henkilöstöjaosto
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 13
§ 110
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27.03.2017

Työterveyshuoltosopimuksen jatkaminen optiovuodella
1013/01.04.02/2013
Henkilöstöjaosto 15.03.2017 § 13
Kirkkonummen kunta kilpailutti työterveyshuoltosopimuksensa vuonna 2013.
Sopimus kattaa kunnan henkilöstön työterveyshuollon palvelut, jotka
sisältävät lakisääteisen työterveyshuollon sekä rajatut sairaanhoidolliset
palvelut. Lisäksi sopimus säätelee kunnan järjestämisvastuulla olevan
työterveyshuollon järjestämistä eli vammaisia henkilöitä avustavien
henkilöiden lakisääteistä työterveyshuoltoa sekä kunnan alueella toimivien
yritysten, yrittäjien, maatalousyrittäjien ja omaa työtä tekevien lakisääteistä
työterveyshuoltoa ja rajattuja sairaanhoidollisia palveluja.
Tarjouskilpailussa palveluntuottajaksi vuosille 2014-2017 valittiin Suomen
Terveystalo Oy. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahdesta erillisestä
optiovuodesta (2018 ja 2019). Hankintapäätöksen mukaan kunnanhallitus
päättää sopimuskauden jatkamisesta viimeistään kuusi kuukautta ennen
kunkin sopimuskauden päättymistä. Ensimmäinen 4-vuotinen sopimuskausi
päättyy 31.12.2017.
Aktiivisen tuen malli otettiin käyttöön toukokuussa 2016. Jo nyt on selkeästi
nähtävillä, että työterveyshuollon palvelut kohdentuvat aiempaa oikeampaan
suuntaan ja työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden kääntyivät
vuonna 2016 laskuun. Työterveyshuollon kustannukset vähennettynä
laskennallisella alv:lla ovat vuonna 2016 noin 4% pienemmät kuin vuonna
2015.
Yhteistyötapoja työterveyshuollon kanssa on kehitetty viimeisen vuoden
aikana ja painopiste on erityisesti työkykyriskin hallinnassa. Toimivaa
työterveysyhteistyötä kannattaa jatkaa tässä vaiheessa ensimmäisellä
optiovuodella. Toisen optiovuoden (vuosi 2019) osalta tilanne kannattaa
arvioida vuodenvaihteessa 2017/2018, kun tulevan sote- ja
maakuntahallinnon linjauksista on tarkempaa tietoa.
Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos, puh. 040 1269513

Ehdotus
Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöjaosto:
Esittää kunnanhallitukselle työterveyshuoltosopimuksen jatkamista Suomen
Terveystalo Oy:n kanssa tässä vaiheessa yhdellä optiovuodella (vuosi 2018).
Päätös
Henkilöstöjaosto:
hyväksyi ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi

Muutoksenhakuohje

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

Henkilöstöjaosto
Kunnanhallitus

§ 13
§ 110

8/2017

15.03.2017
27.03.2017

oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
_____
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 110

Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää jatkaa työterveyshuoltosopimusta Suomen
Terveystalo Oy:n kanssa yhdellä optiovuodella (vuosi 2018).
Käsittely
Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn
ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohje
oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
_____
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Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 111
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Vakanssien nimikemuutoksia toimialoilla
847/01.01.00/2016
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 111
Sivistystoimen toimialalla on tullut tarve muuttaa peruskoulun ja lukion
yhteisen kuvataiteen lehtorin vakanssi peruskoulun lehtorin vakanssiksi.
Masalan lukion toimessa Sepän koulun kanssa samassa rakennuksessa
perustettiin useita lehtorin virkoja peruskoulun ja lukion yhteisiksi viroiksi.
Masalan lukio ja Porkkalan lukion on yhdistetty yhdeksi oppilaitokseksi, ja
Porkkalan lukio toimii nykyisin kokonaisuudessaan Kirkkonummen kunnan
keskustassa yhdessä toimipisteessä. Sepän koulu on yhdistetty Nissnikun
kouluun, jolloin Nissnikun koulusta tuli yhtenäinen peruskoulu, joka käsittää
kaikki perusopetuksen vuosiluokat.
Kyseisellä lehtorin vakanssissa ei ole yhtään opetusvelvollisuuteen luettavia
lukion tunteja. Näin ollen vakanssinimike on syytä muuttaa todellisuutta
vastaavaksi. Vakanssin nimikkeen muutos ei vaikuta millään tavalla opettajan
palkkaukseen tai muihin
Perusturvan toimialalla vastaanoton sijaispoolissa on 5 vakinaistunutta
sairaanhoitajaa ilman vakanssia. Perusturvan toimialalla ehdotetaan viiden
perusturvan toimialan vakanssin nimikkeen muuttamista sairaanhoitajan
vakansseiksi.
Yhdyskuntatekniikan toimiala esittää vesilaitoksen automaatioinsinöörin
vakanssin muuttamista asiakaspalveluinsinöörin vakanssiksi 1.5.2017 alkaen.
Vesilaitoksen tekemän kartoituksen perusteella arvioidaan, että
automaatioinsinöörin tilaajatehtävät on tarkoituksenmukaista jakaa nykyiselle
henkilöstölle. Sen sijaan lisäresursseja tarvitaan asiakaspalvelun teknisessä
neuvonnassa ja verkoston hallintaan liittyvissä selvityksissä.
Asiakaspalveluninsinöörin tehtäviä olisivat uusien liittymien palvelut,
liitoslausunnot, liittyjien vesi- ja viemärisuunnitelmien hallinnointi, tonttiliitosten
ja mittarinasennusten hallinnointi, tekninen asiakaspalvelu sekä verkoston
hallintaan liittyvät tehtävät kuten paikkatietotarkastelut. Osaa tehtävistä on
tähän saakka hoitanut vesilaitoksen henkilökunta, ja osa tehtävistä on uusia.
Uusilla tehtävillä parannetaan asiakaspalvelua sekä tehtävänmukaisilla
selvityksillä ja tarkasteluilla tehostetaan asiakkuuksien ja verkoston hallintaa.
Tehtävän kelpoisuusehdot ovat soveltuva amk-insinöörin tai aiempi teknikon
tutkinto. Asiakaspalveluinsinöörin palkkahinnoitteluluokka on 50102014, mikä
vastaa automaatioinsinöörin palkkahinnoittelua.

Valmistelija: henkilöstösuunnittelija Ulla Väyrynen, puh. 040 1269117

Ehdotus
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus:

1.1

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 111
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muuttaa 1.8.2017 lukien peruskoulun ja lukion yhteinen kuvaamataidon
lehtorin virka (2811,63), vakanssinumero 2000510549
peruskoulun kuvaamataidon lehtorin vakanssiksi
palkkahinnoittelukohta 40304005
tehtäväkohtainen palkka: enintään kunnassa tällä hetkellä noudatettavan
palkkatason mukainen (2811,63)
kelpoisuusvaatimukset: asetus opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986
työaikamuoto:opetustyöaika
2.1.
lakkauttaa 28.3.2017 lukien seuraavat vakanssit:
farmaseutti, vakanssinumero 4000991299 (tehtäväkohtainen palkka 2804,73)
terveyskeskusavustaja, vakanssinumerot 4000991423 ja 4000991424
(tehtäväkohtainen palkka 2096,31)
perhekodinhoitaja, osa-aikainen, vakanssinumero 1000221146
(tehtäväkohtainen palkka 573,35)
kuntoutuspalveluiden johtaja, vakanssinumero 5000992252 (tehtäväkohtainen
palkka 3566,85)
perustetaa
28.3.2017 lukien viisi sairaanhoitajan tointa, vakanssinumerot 5000992509,
5000992510, 5000992511, 5000992512 ja 5000992513
palkkahinnoittelukohta: 03HOI030 taso 20
tehtäväkohtainen palkka: enintään kunnassa tällä hetkellä noudatettavan
palkkatason mukainen (2530,49)
pätevyysvaatimukset: laillistettu sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja AMK
työaikamuoto: jaksotyöaika

3.1.
lakkauttaa 1.5.2017 lukien vesilaitoksen automaatioinsinöörintoimen,
vakanssinumero 3000992421 (tkp 3116,00) ja perustaa tilalle
1.5.2017 lukien vesilaitoksen asiakaspalveluinsinöörin toimen,
vakanssinumero 3000992508
palkkahinnoittelukohta: 50102014
tehtäväkohtainen palkka: enintään kunnassa tällä hetkellä noudatettavan
palkkatason mukainen (2884,11)
kelpoisuusvaatimukset: soveltuva AMK-insinöörin tutkinto tai aikaisempi
teknikon tutkinto
työaikamuoto yleistyöaika

Käsittely
Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan
ja poistui käsittelyn päätyttyä klo 18:21.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
sivistystoimenjohtaja, opetustoimenjohtaja, perusturvajohtaja,
yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja, vesihuoltopäällikkö
Muutoksenhakuohje

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 111

27.03.2017

oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
_____

8/2017

27

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja
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Vuoden 2016 tilinpäätös kunnanhallitukselle (kv)
972/02.02.01/2016
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 112
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös
toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä
tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka käsittää
konsernituloslaskelman, -taseen ja -rahoituslaskelman liitteineen.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja
sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista,
jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai
rahoituslaskelmasta.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Talousarvion toteutuminen
Koko kunnan toimintatuottojen toteuma oli 56,0 milj. euroa (TA 55,2 milj.
euroa), toimintakulujen toteuma oli 249,5 milj. euroa (TA 252,5 milj. euroa).
Toimintamenot alittuivat 3 milj. euroa. Toimintakate oli -193,4 milj. euroa (TA 197,3 milj. euroa) eli alitusta oli noin 2 %.
Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa).
Investointien toteutuminen
Muutetun investointiosan menoista toteutui 75 % eli nettomenot olivat 23,5
milj. euroa.
Ehdotus tuloksen käsittelystä
Poistoeron tuloutus
Tuloutetaan aikaisemmin tehdystä poistoerosta poistoerohankkeiden
tilikauden suunnitelmapoistoja vastaava määrä, 22 290,17 euroa.

C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta siirretään 37 950 euroa
Eerikinkartanon maa- ja metsätilan negatiivisen toimintakatteen tasaamiseksi.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
§ 112
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Tilikauden ylijäämä
Tilikauden ylijäämä, 4 215 239,40 euroa, siirretään taseen tilikauden yli/alijäämätilille.
Tilintarkastusprosessin vahvistusilmoitus
Tilintarkastusprosessiin liittyvänä käytäntönä kunnanhallitus antaa
vahvistusilmoituksen suoritettavaan tilintarkastukseen, jonka kohteena on
Kirkkonummen kunnan kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä,
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta
järjestetty asianmukaisesti.
Vahvistuskirjeen voi allekirjoittaa kunnanhallituksen valtuuttamana
kunnanjohtaja.
Valmistelija: talousjohtaja Juha Hörkkö, 050 577 4977,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Esityslistan liite:
- Tilinpäätös 2016

Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
hyväksyä kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi ja toimittaa
sen tilintarkastajille tarkastettavaksi
2
saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi
3
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan tilintarkastuksen
vahvistusilmoituksen
4
valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa teknisluontoisia tarkistuksia ja
täsmennyksiä tilinpäätökseen.
5
ehdottaa kunnanvaltuustolle tilikauden 3 548 842,78
euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
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5.1
tuloutetaan aikaisemmin tehdystä poistoerosta poistoerohankkeiden
tilikauden suunnitelmapoistoja vastaava määrä 22 290,17 euroa,
5.2
C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta siirretään 37 950 euroa
Eerikinkartanon maa- ja metsätilan negatiivisen toimintakatteen tasaamiseksi,
5.3.
tuloutetaan aiemmin tehtyjä varauksia 606 156,45 euroa,
5.4.
tilikauden ylijäämä 4 215 239,40 euroa siirretään taseen tilikauden yli/alijäämätilille.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

Muutoksenhakuohje
ei muutoksenhakua
_____

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 113
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Länsi-Kolsari -kaava-alueen korttelin 871 tonttien 1 ja 2 varaaminen ja myyminen Plushouse
Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai Plushouse Oy:n erikseen nimeämälle
kiinteistörahastolle (Kv)
267/10.00.02/2017
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 113
Plushouse Oy on pyytänyt saada varata Länsi-Kolsari -asemakaava-alueen
korttelin 871 tontit 1 ja 2 (Osmussaarenkaari 15-17) yhtiömuotoisten
pientalojen hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten. Plushouse Oy
on tehnyt tontista nro 1 tarjouksen hintaan 550.000 euroa ja tontista nro 2
tarjouksen hintaan 495.000 euroa.
Alustavasti tonttien rakentamisaikataulu on suunniteltu niin, että tontin nro 2
rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2017 aikana ja tontin nro 1
rakentaminen vuonna 2018.
Vuonna 2007 perustettu Plushouse Oy rakentaa kerros- ja rivitaloja sekä
teollisuuskiinteistöjä pääkaupunkiseudulle ja sen läheisyyteen. Plushouse
Oy:n rakennuttamia kohteita Kirkkonummella ovat mm. As. Oy Kirkkonummen
Tolsanhovi ja As. Oy Kirkkonummen Tarutähti (Tarutie 28-30), As. Oy
Kirkkonummen Ravalsintori sekä As. Oy Kirkkonummen Ravalsintienhovi
(Ravalsintie 18). Yhtiön liikevaihto 1/2016 päättyneellä tilikaudella on ollut
noin 4,57 miljoonaa euroa.
Korttelin 871 tontit ovat asemakaavassa asuinpientalojen korttelialuetta (AP).
Tontin nro 1 rakennusoikeus on 2000 k-m2 ja pinta-ala noin 6752 m2.
Tontin nro 2 rakennusoikeus on 1800 k-m2 ja pinta-ala noin 6749 m2.
Tonttipalvelut on neuvotellut Plushouse Oy:n kanssa tonttien kaupoista ja
varausmenettelystä niin, että varauksista peritään 2500 euron varausmaksu
per tontti per puolen vuoden varausaika siten, että varausmaksu on
mahdollisen kaupan toteutuessa osa tontin kauppahintaa.
Tonttipalvelut esittää, että Plushouse Oy:lle varataan em. tontit em.
varausmaksulla hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten siten, että
tontti nro 2 varataan 31.10.2017 saakka niin, että sen varausaikaa on
mahdollista pyynnöstä jatkaa enintään puolella vuodella maksamalla
varausmaksu, ja että tontti nro 1 varataan 30.4.2018 saakka. Tonttipalvelut
esittää myös, että kauppa voidaan toteuttaa niin, että tontin ostajana toimii
joko Plushouse Oy perustettavan yhtiön lukuun tai Plushouse Oy:n nimeämä
kiinteistörahasto, jolloin Plushouse Oy:n ja kiinteistörahaston täytyy osoittaa
keskinäisellä sopimuksella, että Plushouse Oy toimii rakennushankkeen
tosiasiallisena rakennuttajana.

valmistelija: vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen
Liitteet:
- kartat tonteista 2 kpl
Oheismateriaali:
- Länsi-Kolsarin kauppahintatarkastelu
Ehdotus

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
periä Länsi-Kolsari -asemakaava-alueen korttelin 871 tonttien varausmaksuna
2500 euroa per tontti per puolen vuoden varausaika siten, että tontit voidaan
varata enintään yhdeksi vuodeksi.
2
päättää, että varausmaksua ei palauteta, mutta mahdollisen tonttikaupan
toteutuessa tontin varausmaksu on osa kauppahintaa.
3
varata Plushouse Oy Länsi-Kolsari -asemakaava-alueen korttelin 871 tontit
hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten siten, että tontti nro 2
varataan puoleksi vuodeksi 31.10.2017 saakka varausmaksua vastaan niin,
että varaaja voi jatkaa varausaikaa pyynnöstä puolella vuodella 30.4.2018
saakka varausmaksua vastaan, ja että tontti nro 1 varataan yhdeksi vuodeksi
30.4.2018 saakka varausmaksua vastaan.

4
esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
4.1
päättää myydä Plushouse Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai Plushouse
Oy:n erikseen nimeämälle kiinteistörahastolle Länsi-Kolsari -asemakaavaalueen korttelin 871 tontin nro 2 hintaan 495.000 euroa tavanomaisin
kauppaehdoin, ja että tontin kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään
31.12.2017 tai muuten päätös raukeaa.
4.2
päättää myydä Plushouse Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai Plushouse
Oy:n erikseen nimeämälle kiinteistörahastolle Länsi-Kolsari -asemakaavaalueen korttelin 871 tontin nro 1 hintaan 550.000 euroa tavanomaisin
kauppaehdoin, ja että tontin luovutuskirja on allekirjoitettava viimeistään
30.6.2018 tai muuten päätös raukeaa.
4.3
oikeuttaa kunnanjohtajan laatimaan allekirjoitettavat kauppakirjat.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
vt. yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen
Plushouse Oy
Muutoksenhakuohje
Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
_____

Kirkkonummen kunta
Eerikinkartanon johtokunta
Palvelutuotannon lautakunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
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Eerikinkartanon päärakennuksen juhlatilan laajentaminen, tarveselvitys
176/10.03.02/2013
Eerikinkartanon johtokunta 08.11.2016 § 30
Eerikinkartanon johtokunta on 5.4.2016 § 11 kokouksessaan päättänyt, että
Eerikinkartanon päärakennuksen nykyisen juhlatilan laajentamisesta tehdään
tarveselvitys ja toimittanut esityksen kunnanhallitukselle.
Kunnanhallitus päätti 25.4.2016 § 118, että Eerikinkartanon päärakennuksen
juhlatilan laajentamisesta tehdään tarveselvitys.
Kunnanhallitus käsittelee tarveselvityksen sen jälkeen kun Eerikinkartanon
johtokunta on hyväksynyt tarveselvityksen ja palvelutuotannon lautakunta on
antanut lausuntonsa tarveselvityksestä. Hankeryhmää tarveselvityksen
laatimisesta ei ole nimetty vaan talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö on
laatinut tarveselvityksen ja se valmistui 26.10.2016.
Tarveselvityksen johtopäätös on, että jos Eerikinkartanon päärakennuksessa
sijaitsevan juhlatilan käyttöä halutaan lisätä tai tehostaa niin nykyinen melko
pieni juhlatila tulisi laajentaa siten, että molemman asuinhuoneistot
päärakennuksen alakerrassa liitetään nykyiseen juhlatilaan. Laajennuksen
yhteydessä sinne tulisi rakentaa kunnollinen ja toimiva keittiö, jossa on
riittävästi säilytys- ja kylmätilaa. Nykyisen juhlatilan laajennus mahdollistaisi
myös, että siellä voisi järjestää muita pienimuotoisia tapahtumia kuten
esimerkiksi konsertteja tai näyttelyitä. Juhlatilan laajennustöiden yhteydessä
on Eerikinkartanon päärakennuksessa suoritettava muita kunnostustöitä,
kuten esimerkiksi sähköistykseen, julkisivuihin ja piha-alueelle kohdistuvia
kunnostustöitä. Lisäksi päärakennuksen paloturvallisuutta tulisi lisätä
asentamalla esim. paloilmoittimia sekä mahdollisesti myös automaattinen
sammutusjärjestelmä. Myös alueen nykyiset ilmassa kulkevat sähköjohdot
tulisi uusia ja uusimisen yhteydessä sijoitta ne maahan.
Tarveselvityksen laatija ei suoranaisesti ota kantaa siihen, kuuluuko juhlatilan
vuokraaminen ja järjestäminen ulkopuolisille asiakkaille kunnan järjestämiin
ydintehtäviin vai olisiko järkevämpi, että tila mahdollisen kunnostuksen
jälkeen vuokrattaisiin yksityiselle toimijalle joka markkinoisi sitä ja maksaisi
vuokraa kunnalle tilan käytöstä. Tilojen vuokraaminen ulkopuoliselle toimijalle
voisi olla järkevämpi vaihtoehto jolloin tilasta saadut vuokratulot olisivat
helpommin ennakoitavissa.

Valmistelija: Talonrakentamisen kunnossapitopäällikkö Ralf Lönngren, puh.
0400 448 932, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Liite:
- Liite Eerik 1 / 8.11.2016, Tarveselvitys Eerikinkartanon juhlatilan
laajentamisesta 26.10.2016

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

Eerikinkartanon johtokunta
Palvelutuotannon lautakunta
Kunnanhallitus

§ 30
§ 10
§ 114
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Eerikinkartanon johtokunta päättää
1
hyväksyä Eerikinkartanon päärakennuksen juhlatilan laajentamisesta tehdyn
tarveselvityksen 26.10.2016, Liite Eerik 1 / 8.11.2016, ja toimittaa se
palvelutuotannon lautakunnalle lausuntoa varten josta se toimitetaan
kunnanhallitukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
2
että määrärahavaraus tehdään, kun tarveselvitys ja hankesuunnitelma ovat
valmistuneet.
3
tarkastaa tämän päätöksen kokouksessa
Käsittely
Puheenjohtaja ehdotti, että liitteestä Eerik 1 / 8.11.2016, kappale 3,
poistetaan viimeinen lause ja tilalle kirjoitetaan "Eerikinkartanon
päärakennuksen käyttötarkoitukselle haetaan muutosta asuintilasta juhla- ja
kokoustilaksi". Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Eerikinkartanon johtokunta päätti keskustelun jälkeen
1
hyväksyä Eerikinkartanon päärakennuksen juhlatilan laajentamisesta tehdyn
korjatun tarveselvityksen 26.10.2016, Liite Eerik1 / 8.11.2016, ja toimittaa se
palvelutuotannon lautakunnalle lausuntoa varten josta se toimitetaan
kunnanhallitukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Liitteestä Eerik 1 / 8.11.2016, kappale 3, poistetaan viimeinen lause ja tilalle
kirjoitetaan "Eerikinkartanon päärakennuksen käyttötarkoitukselle haetaan
muutosta asuintilasta juhla- ja kokoustilaksi".
2
että määrärahavaraus tehdään, kun tarveselvitys ja hankesuunnitelma ovat
valmistuneet.
3
tarkastaa tämän päätöksen kokouksessa

Tiedoksi

palvelutuotannon lautakunta

Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto koska asia koskee valmistelua

_____
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Pöytäkirja
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Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 § 10
26.1.2017 § 10
Tilahallinto on tutustunut laadittuun tarveselvitykseen ja toteaa seuraavaa:
Eerikinkartanon päärakennuksen juhlatilan laajentaminen ja sen käytön
parantaminen ovat tarpeellinen toimenpide. Tämä edesauttaa myös tilojen
ulkopuoliselle toimijoille vuokrausta. Nykyinen keittiön sijainti ei myöskään
palvele tehokkaasti juhlatilan käyttöä.
Juhlatilan käytön tehostaminen on myös Eerikinkartanon toiminnan kannalta
tarpeellinen toimenpide.

Valmistelija: rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä, puh 0400 442 753,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Liite:
- tarveselvitys 26.10.2016, Liite PatuL 4 / 26.1.2017

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:
Palvelutuotannon lautakunta toteaa että Eerikinkartanon päärakennuksen
juhlatilan laajentaminen on tarpeellinen toimenpide, mikäli juhlatilan käyttöä
halutaan tehokkaammaksi ja monipuolisemmaksi.

Käsittely
Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:
Palvelutuotannon lautakunta toteaa että Eerikinkartanon päärakennuksen
juhlatilan laajentaminen on tarpeellinen toimenpide, mikäli juhlatilan käyttöä
halutaan tehokkaammaksi ja monipuolisemmaksi ja edellyttäen että
investointikustannukset katetaan von Wahlbergin rahastosta.

Päätös
Palvelutuotannon lautakunta päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto, koska asia koskee valmistelua

_____
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 114

Ehdotus
Kunnanjohtaja:

Kirkkonummen kunta
Eerikinkartanon johtokunta
Palvelutuotannon lautakunta
Kunnanhallitus
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Kunnanhallitus päättää
1
merkitä tarveselvityksen tiedokseen ja
2
että hankesuunnitelman laatimista ei toistaiseksi käynnistetä.

Käsittely
Matti Kaurila ehdotti, että aikaisempi päätöskohta 2 muuttuu päätöskohdaksi 3
jauudeksi päätöskohdaksi 2 lisätään seuraava teksti: Kunnanhallitus kehottaa
palvelutuotannon lautakuntaa lisäämään kohteen rakennuskannan korjausohjelmaan vuosille 2018-2022, jotta tarveselvityksessä esitetyt korjaus- ja kunnostustarpeet saadaan ajoissa tehtyä. Peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta luopua toisesta vuokrattavasta huoneistosta siten, että huoneiston keittiö kunnostetaan juhlatilan tarpeisiin. Korjauskustannukset katetaan von Wahlbergin rahastosta.
Pekka Sinisalo, Timo Haapaniemi, Outi Saloranta-Eriksson ja Pirkko Lehtinen
kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti
1
merkitä tarveselvityksen tiedokseen ja
2
Kunnanhallitus kehottaa palvelutuotannon lautakuntaa lisäämään kohteen rakennuskannan korjausohjelmaan vuosille 2018-2022, jotta tarveselvityksessä
esitetyt korjaus- ja kunnostustarpeet saadaan ajoissa tehtyä. Peruskorjauksen
suunnittelun yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta luopua toisesta vuokrattavasta huoneistosta siten, että huoneiston keittiö kunnostetaan juhlatilan tarpeisiin. Korjauskustannukset katetaan von Wahlbergin rahastosta ja
3
että hankesuunnitelman laatimista ei toistaiseksi käynnistetä.
Tiedoksi
Palvelutuotannon lautakunta
Yhdyskuntatekniikan johtaja
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua
_____

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja
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Nuorisovaltuuston perustaminen (kv)
241/12.05.00/2017
Nuorisolautakunta 15.03.2017 § 13
Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kuntia huolehtimaan kaiken ikäisten
kuntalaisten monipuolisista ja vaikuttavista osallistumismahdollisuuksista. Lain
22 §.n mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti
järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, sekä mm. valitsemalla
palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin.
Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava
nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa,
joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun,
elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden
nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.
Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja
kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Uusia osallistumisoikeuksia sovelletaan
vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta.
Vuoden 2017alusta voimaan tulleen nuorisolain (1285/2016) pykälässä 24
todetaan nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta.
Nuorisolaissa todetaan, että nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa
nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään
kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja
järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja
valtakunnallista nuorisotyötä ja –politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai
heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä
koskevissä asioissa .
Nuorten osallistamista vaikuttamista ja kuulemista ovat mm. nuorten mukaan
ottaminen varhaisessa vaiheessa kunnan uuden asuinalueen suunnitteluun,
lasten ja nuorten osallistuminen ulkona olevien toiminta-alueiden ja puistojen
suunnitteluun ja rakentamiseen sekä nuorten kokemustiedon hyödyntäminen ja
heidän kuuleminen kunnan palveluiden sujuvuuden ja ja saavutettavuuden
kehittämisessä.

Kirkkonummen kunnan hallintosääntö on kunnanvaltuuston käsittelyssä
13.3.2017.
Hallintosäännössä todetaan vaikuttamistoimielimistä, että kunnassa on
nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Hallintosäännössä todetaan myös sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialaan
kuuluvan vapaa-aikajaoston tehtävistä ja toimivallasta. Vapaa-aikajaoston
tehtäviin kuuluu mm. nuorisovaltuuston toimintaa koskevat asiat. Vapaaaikajaoston toimivaltaan kuuluu mm. päättää nuorisovaltuuston toiminnan
toteuttamisesta.

Kirkkonummen kunta
Nuorisolautakunta
Kunnanhallitus
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§ 115
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Kunnan hallintosäännössä on myös määräykset nuorisovaltuuston
edustuksesta kunnanvaltuuston ja kunnan muiden toimielinten kokouksissa,
sekä nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielinten
kokouksissa.
Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2017 talousarviossa on osoitettu
määräraha nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisolautakunta on 8.2.2017
osoittanut talousarvion käyttösuunnitelmassa 20 000 euroa nuorisovaltuuston
toimintaa varten.
Nuorisopalveluihin on palkattu 1.2.2017 alkaen nuoriso-ohjaaja Martta-Liisa
Kosonen, jonka työtehtäviin kuuluu mm. nuorten vaikuttamistoiminnan
edistämiseen, sekä kunnan nuorisovaltuustotoiminnan käynnistämiseen ja
toteuttamiseen liittyvät tehtävät.
Kirkkonummen kunnassa on toiminut vuodesta 2007 alkaen nuorten
vaikuttajaryhmänä nuorisofoorumi, jonka toiminta päättyy 31.5.2017 uuden
nuorisovaltuuston perustamisen johdosta.
Nuorisofoorumin hallitus päätti 9.2.2017 järjestää nuorisovaltuuston
perustamiseen liittyvän seminaarin Kirkkonummen kunnantalolla Kirkkonummisalissa tiistaina 7.3. 2017 kello 9:00 - 12:00 yhteistyössä Nuva ry:n kanssa.
Seminaari on tarkoitettu nuorisofoorumin hallituksen jäsenille, oppilaskunnlle
sekä koulujen yhdysopettajille. Seminaarin tavoitteena on kerätä ideoita
nuorisovaltuuston ja nuorten vaikuttamistoiminnan toteuttamiseksi
Kirkkonummella.
Suomen Kuntaliitto ja Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry ovat yhdessä
laatineet ”ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön
laatimiseen” nimisen oppaan, jota suositellaan hyödynnettäväksi
nuorisovaltuustoa perustettaessa.
Nuorisovaltuustoa perustettaessa on tärkeää, että:
-nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon
-nuorisovaltuustoilla on riittävät resurssit ja mahdollisuuksia kouluttautua
-nuorilla on näennäisvaikuttamisen sijaan todellisia väyliä saada äänensä
kuuluviin
Kirkkonummen nuorisovaltuustoa perustettaessa on soveltuvin osin
hyödynnetty Suomen Kuntaliiton ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva
ry:n ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen.
Nuorisovaltuuston toimintakoordinaattona toimiva nuoriso-ohjaaja Martta-Liisa
Kosonen on kokouksessa läsnä asiantuntijana vastaamassa lautakunnan
jäsenten asiaa koskeviin kysymyksiin.
Kirkkonummen nuorisovaltuuston toimintasääntöehdotus on esityslistan
liitteenä.
Valmistelija: Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja puh. 040 588 4925,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi, nuoriso-ohjaaja Martta-Liisa Kosonen puh.
040 126 9817, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
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Esityslistan liite: Nuorisovaltuuston toimintasääntö
Ehdotus
Nuorisotoimenjohtaja:
Nuorisolautakunta päättää:
1
esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi nuorisovaltuuston
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä oheisen
nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaisesti.
2
tarkastaa päätöksen kokouksessa
Käsittely
Merkittiin, että nuoriso-ohjaaja Martta-Liisa Kosonen kertoi nuorisovaltuusto
seminaarin sisällöstä ja vastasi lautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin.
Puheenjohtaja ehdotti, että toimintasäännön liitteen 2 § 2.6 tehdään
seuraava lisäys: "Jos nuorisovaltuuston jäsen haluaa erota
nuorisovaltuustosta tai siihen liittyvästä tehtävästä, johon nuorisovaltuusto on
hänet valinnut, tulee asiasta ilmoittaa kirjallisesti nuorisovaltuuston
puheenjohtajalle."
Jäsen Sainio, ehdotti, että toimintasäännön liitteen 1 § tehdään seuraavat
lisäykset:
Ehdotus 1: "Edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa ilman
puoluepoliittisia, uskonnollisia tai muita aatteellisia sidonnaisuuksia."
Ehdotus 2: "Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin
tahoihin, erityisesti nuorisoyhdistyksiin."
Ehdotus 3: "Saada nuoret kiinnostumaan yhteiskunnallisista ja paikallisista
asioista."
Ehdotus 4: "Tiedottaa nuoria koskevista asioista kunnan molemmilla virallisilla
kielillä, huomioiden myös tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan
vieraskieliset nuoret."
Puheenjohtajan ehdotus ja Sainion ehdotukset 1, 3 ja 4 saivat kannatusta.
Sainion ehdotus 2 ei saanut kannatusta joten ehdotus hylättiin.
Päätös
Nuorisolautakunta päätti
1
esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi nuorisovaltuuston
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä oheisen
nuorisovaltuuston toimintasäännön mukaisesti siihen hyväksytyin muutoksin.
2
tarkastaa päätöksen kokouksessa
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Tiedoksi
Kunnanhallitus

Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91 §

Kunnanhallitus 27.03.2017 § 115

Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi nuorisovaltuuston kokoonpanosta
ja asettamisesta sekä toimintaedellytyksistä oheisen nuorisovaltuuston
toimintasäännön mukaisesti ja
2
että pöytäkirja tarkastetaan tämän päätöksen osalta kokouksessa.
Käsittely
Esittelijä veti asian pois esittelylistalta.
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua (valmistelua, ei sisältöpäätöstä)

_____

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 116

8/2017

27.03.2017

KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 ja KUUMA-seudun yhteistyö
2017
34/00.04.01/2014
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 116

Esityslistan liitteet:
- KUUMA-johtokunta, pöytäkirjanote § 11
- KUUMA-seutu liikelaitos, tasekirja
- KUUMA toimintakertomus 2016
- KUUMA-seutu tilinpäätös 2016 Kermit-raportti
- KUUMA-seudun yhteistyö 2017
- KUUMA, ajankohtaista
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua

_____
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Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen
796/00.00.00.00/2015
Kunnanhallitus 23.01.2017 § 23
Äänestyksen ajankohta
Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Laitos- ja
kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksolla 29.3- 4.4.2017.
Asettamismenettely ja kelpoisuus
”Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1.
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin vähintään kolme ; sekä
2.
laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai
useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
joita on kuitenkin vähintään kolme.”
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten
tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnallisvaaleissa 2012
Kirkkonummella ehdokkaita asettaneita ja puoluerekisteriin merkittyjä
puolueita. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet
laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
(Vaalilaki § 15)
Kunnanvaltuusto on päättänyt äänestysalueista 30.3.2000.
Vaalikelpoisuus toimielimiin ja mahdollisuus toimia toimielimissä
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten sekä varajäsenten
kelpoisuudesta on voimassa mitä kuntalaissa on yleensä säädetty
kelpoisuudesta kunnallisiin luottamustoimiin ja erityisesti lautakuntiin.
Vaalilautakunta
Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas.
Estettä ei ole sille, että sama henkilö valitaan sekä vaalilautakuntaan että
vaalitoimikuntaan.
Keskusvaalilautakuntaan valittu henkilö voidaan valita vaalilautakuntaan.
Käytännössä valintaa tulisi ehkä välttää, koska vaalilautakunta ja
keskusvaalilautakunta työskentelevät osittain samanaikaisesti
vaalisunnuntaina.
Vaalilautakuntaan valittavan ei tarvitse asua kyseisellä äänestysalueella.
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Vaalitoimikunta
Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan
vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi
olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.
Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa
kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole
kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa

Poliittinen tasapuolisuus kokoonpanossa
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten
tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa vuoden 2012 kunnallisvaaleissa
ehdokkaita asettaneita ja nyt puoluerekisteriin merkittyjä ryhmiä.
Tarkastelu suoritetaan erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Yleensä lain
vaatimuksen toteuttaminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole
kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä.
Jäsenjärjestösuhteessa olevien puolueiden osalta säädetään vaalilain 191
§:ssä, että jos jotkin puoluerekisteriin merkityistä ovat toisiinsa sellaisessa
suhteessa kuin puoluelain 2 § 2 mom. tarkoitetaan, niitä pidetään vaalilakia
sovellettaessa yhtenä puolueena.
Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita ryhmiä olivat
Kirkkonummella:
Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p.
Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.
Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.
Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.
Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti
r.p.
Puolueet ovat kunnallisvaalien 2012 Kirkkonummen ehdokaslistojen
yhdistelmän mukaisessa järjestyksessä.
Tasa-arvolain vaatimukset
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä naisia ja että miehiä vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”
(Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4a)
Tarkastelu suoritetaan erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.
Jos valittavaksi tulee vain kolme jäsentä, ei 40 %:n vähimmäisedustusta voida
toteuttaa kuin vain toisen sukupuolen osalta.
(Tarasti-Jääskeläinen: Vaali- ja puoluelainsäädäntö)
Valintamenettelystä muuten
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Vaalitoimikuntien määrä on harkinnanvarainen. Toistaiseksi ei ole ollut
tarpeen valita kuin yksi vaalitoimikunta.
Vaalilautakunnan varajäsenet sekä samoin vaalitoimikunnan varajäsenet
laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Siltä osin kuin
vaalitoimikunnan varajäsenet toimittavat kotiäänestyksiä, he eivät ole
keskinäisessä sijaan tulojärjestyksessä.
Aiemmin noudatetun tavan mukaisesti ehdotetaan kotiäänestyksiä varten,
että vaalitoimikunnan varajäseniksi valittaisiin vanhustyöhön tottuneita
henkilöitä.
Ryhmien ehdotukset
Käytännön toimenpiteinä pyydettiin vuoden 2012 kunnallisvaaleissa
Kirkkonummella ehdokkaita asettaneilta ja puoluerekisterissä olevilta ryhmiltä
kirjallisesti esitykset vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäseniksi sekä
varajäseniksi.
Jäseniä esittäneet ryhmät käsittelivät esitykset kokouksessa 10.1.2017.
Tarkastelussa huomioitiin poliittinen tasapuolisuus ja tasa-arvolaki. Käsittelyn
tuloksena annetaan liitteenä yksimielinen ehdotus vuoden 2017 kuntavaalien
vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoksi, jota täydennetään
kokouksessa ryhmien esitysten perusteella. Keskusvaalilautakunta suosittaa
kuhunkin vaalilautakuntaan valittavan mahdollisuuksien mukaan 12
varajäsentä. Viime vaaleissa vaalitoimikuntaan valittiin 4 varajäsentä.
Oikeusministeriön mukaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan
kokoonpanoa kuntavaaleihin 2017 voidaan esityksestä täydentää
myöhemmin kunnanhallituksen kokouksissa.
Valmistelija: Miikka Väinölä, puh. 040 5361592,
miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi
Liite:
Poliittisten ryhmien esitykset kuntavaalien 2017 vaalilautakuntiin ja
vaalitoimikuntaan
Ehdotus:
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
asettaa vuoden 2017 kuntavaaleissa vaalilautakunnat seuraaville
äänestysalueille:
äänestysalueen nro

äänestysalue

äänestyspaikka

1

Lapinkylä

Sjökulla skola

2

Veikkola

Veikkolan koulu
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3

Masala

Nissnikun koulu

4

Gesterby

Gesterbyn koulukeskus
(Winellska skolan)

5

Kirkonkylä

Kirkonkylän
koulukeskus

6

Heikkilä

Heikkilän koulu (Jolkby)

7

Porkkala

Kantvikin koulu

2
valita vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntiin puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä vähintään kolme varajäsentä
liitteen ja lisäesitysten mukaisesti seuraavasti:
äänestysalueen nro

äänestysalue

äänestyspaikka

1

Lapinkylä

Sjökulla skola

2

Veikkola

Veikkolan koulu

3

Masala

Nissnikun koulu

4

Gesterby

Gesterbyn koulukeskus
(Winellska skolan)

5

Kirkonkylä

6

Heikkilä

Heikkilän koulu (Jolkby)

7

Porkkala

Kantvikin koulu

Kirkonkylän
koulukeskus

3
asettaa vuoden 2017 kuntavaaleihin vaalitoimikunnan, johon valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi varsinainen jäsen sekä vähintään
kolme varajäsentä liitteen ja lisäesitysten mukaisesti.
Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Pöydällepanon aikana ryhmät
täydentävät kokoonpanoa jo nimettyjen henkilöiden lisäksi ja ilmoittavat
täydennyksistä hallintojohtajalle.

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 23
§ 48
§ 87
§ 117

8/2017

46

23.01.2017
13.02.2017
06.03.2017
27.03.2017

Muutoksenhakuohje
oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
_____
Kunnanhallitus 13.02.2017 § 48
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
asettaa vuoden 2017 kuntavaaleissa vaalilautakunnat seuraaville
äänestysalueille:
äänestysalueen nro

äänestysalue

äänestyspaikka

1

Lapinkylä

Sjökulla skola

2

Veikkola

Veikkolan koulu

3

Masala

Nissnikun koulu

4

Gesterby

Gesterbyn koulukeskus
(Winellska skolan)

5

Kirkonkylä

Kirkonkylän
koulukeskus

6

Heikkilä

Heikkilän koulu (Jolkby)

7

Porkkala

Kantvikin koulu

2
valita vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntiin puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä sekä vähintään kolme varajäsentä
liitteen ja lisäesitysten mukaisesti seuraavasti:
äänestysalueen nro

äänestysalue

äänestyspaikka

1

Lapinkylä

Sjökulla skola

2

Veikkola

Veikkolan koulu

3

Masala

Nissnikun koulu

4

Gesterby

Gesterbyn koulukeskus
(Winellska skolan)
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5

Kirkonkylä

Kirkonkylän
koulukeskus

6

Heikkilä

Heikkilän koulu (Jolkby)

7

Porkkala

Kantvikin koulu

3
asettaa vuoden 2017 kuntavaaleihin vaalitoimikunnan, johon valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi varsinainen jäsen sekä vähintään
kolme varajäsentä liitteen ja lisäesitysten mukaisesti.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Pöytäkirjan liitteet:
Kh 4/13.2.2017, Poliittisten ryhmien esitykset kuntavaalien 2017
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan, Kh 13.2.2017

Muutoksenhakuohje
oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
______
Kunnanhallitus 06.03.2017 § 87
6.3.2017
Oikeusministeriön mukaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamisen
sekä jäsenten niihin valitsemisen jälkeen voidaan jäseniä täydentää
poliittisten ryhmien kunnallisjärjestöjen edustajien lisäesityksillä.
Edustajien lisäesityksiä on toimitettu keskushallintoon seuraavasti ja ne on
keskushallinnon toimesta sijoitettu vapaana oleville paikoille puolueiden
yhteyshenkilöiden hyväksyminä, suluissa on esityksen tehneen puolueen
lyhenne:
Lapinkylän äänestysalueen vaalilautakunta
- Anja Oravala, 8. varajäsen (VIHR)
- Johan Miettinen, 9. varajäsen (RKP)
- Hilla-Mari Ruokokoski, 10. varajäsen (VIHR)
Veikkolan äänestysalueen vaalilautakunta
- Jarmo Siivari, 2. jäsen (KESK)
Masalan äänestysalueen vaalilautakunta
- Leena Outinen, 10. varajäsen (VIHR)
- Maria Borg-Karlsson, 11. varajäsen (RKP)
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- Tommi Majasen (KOK) paikkaa ehdotetaan siirrettäväksi Kirkonkylän
vaalilautakunnan puheenjohtajuudesta 2. jäseneksi Carita Haapaniemen
(KOK) sijaan kunnanhallituksen 13.2. päätöstä muuttaen
Gesterbyn äänestysalueen vaalilautakunta
- Michaela Lindholm, 9. varajäsen (RKP)
- Patrik Tarhonen, 10. varajäsen (RKP)
- Antero Lindberg, 8. varajäsen (KOK), nimi täydennetty muotoon Antero
Lindberg muodon Lindberg sijaan korjaten täten kunnanhallituksen päätöstä
13.2.
Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta
- Carita Haapaniemen (KOK) paikkaa ehdotetaan siirrettäväksi Masalan
vaalilautakunnan 2. jäsenyydestä puheenjohtajaksi
- Erkki Ahlsten, varapuheenjohtaja (KESK)
- Risto Miettinen, 10. varajäsen (KOK)
- Clara Kämpe, 11. varajäsen (RKP)
Heikkilän äänestysalueen vaalilautakunta
- Markus Veranen, 10. varajäsen (VIHR)
- Jaana Kiuru, 11. varajäsen (KESK)

Porkkalan äänestysalueen vaalilautakunta
- ei lisäesityksiä esityslistaan lähettämiseen mennessä
Vaalitoimikunta
- ei lisäesityksiä esityslistaan lähettämiseen mennessä

Esityslistan liite:
Kh 4/13.2.2017, Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta,
Kh:n päätös 13.2.2017

Valmistelija: Miikka Väinölä, puh. 040 536 1592,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan vaalilautakuntien
ja vaalitoimikunnan kokoonpanon yllä mainituin täydennyksin ja mahdollisesti
kokouksessa esitetyin täydennyksin kuntavaalien 2017 vaalilautakuntien ja
vaalitoimikunnan kokoonpanoksi.

Käsittely
Kunnanjohtaja toi esille, että vaalitoimikunnan puheenjohtaja Merilä on
ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan vaalitoimikunnan työskentelyyn
Kunnallisvaalien 2017 aikana. Kokoomuksen edustajat ehdottivat, että
Merilän sijaan valitaan Marjatta Savilahti (KOK)
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Michaela Lindholm ilmoitti, että hänen sijaansa Gesterbyn äänestysalueen
vaalilautakuntaan tulee Philip Nystén (RKP).

Päätös
Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan vaalilautakuntien
ja vaalitoimikunnan kuntavaalien 2017 kokoonpanon yllä mainituin
täydennyksin ja valita lisäksi Michaela Lindholmin (RKP) tilalle Philip Nystén
(RKP) Gesterbyn äänestyslaueen vaalilautakuntaan.

Pöytäkirjan liite:
Kh 1/6.3.2017, Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta,
Kh:n päätös 6.3.2017

Muutoksenhakuohje
oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
_____
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 117
Kunnanhallituksen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamista
13.2.2017 § 48 ja 6.3.2017 § 87 koskevien päätösten jälkeen ovat tulleet
tietoon puutteet näiden toimielinten kokoonpanossa seuraavasti:
- Gesterbyn äänestysalueen vaalilautakunta on asetettu vaalilain vastaisesti,
koska 3. jäseneksi on valittu kuntavaaliehdokas Maritta Taskinen (KESK).
Ehdokas ei saa olla vaalilautakunnan jäsen. Oikeusministeriön mukaan
kunnanhallituksen on tällöin kumottava aiemmat päätökset tästä
vaalilautakunnasta ja asetettava Gesterbyn äänestysalueen vaalilautakunta
uudelleen ja valittava siihen jäsenet
- Porkkalan äänestysalueen vaalilautakunta on asetettu vaalilain vastaisesti,
koska varapuheenjohtajaksi on valittu kuntavaaliehdokas Pertti Iivonen
(KESK). Ehdokas ei saa olla vaalilain mukaan vaalilautakunnan jäsen.
Oikeusministeriön mukaan kunnanhallituksen tällöin on kumottava aiemmat
päätökset tästä vaalilautakunnasta ja asetettava Porkkalan äänestysalueen
vaalilautakunta uudelleen ja valittava siihen jäsenet
- Jaana Kiuru (KESK) on valittu kunnanhallituksessa 6.3.2017 Heikkilän
äänestysalueen vaalilautakunnan 11. varajäseneksi ja kunnanhallituksessa
13.2. Porkkalan äänestysalueen 9. varajäseneksi
Lisäksi ovat tietoon tulleet seuraavat estyneisyydet:
- Veikkolan äänestysalueen vaalilautakunnan 1. jäsen Bengt Malmström
(RKP)
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- Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnan 4. varajäsen Pirkko Merilä
(KOK) ja 9. varajäsen Heikki Saarinen (KESK)

Kunnanhallitus valitsi 20.3.2017 kokouksessaan Kirkonkylän äänestysalueen
12. varajäseneksi Ahti Tuovisen (KESK).
Liitteessä Poliittisten ryhmien esitykset kuntavaalien 2017 vaalilautakuntiin ja
vaalitoimikuntaan on nostettu Porkkalan äänestysalueen vaalilautakunnassa
jäsenet ja varajäsenet sijaansa ylöspäin puheenjohtajan säilyessä paikallaan
sekä aiemmin varajäsenenä olleet Susanna Höök-Westerholm (PS) ja Raimo
Paananen (KESK) vaihtavat paikkaa keskenään ennen nostoa tasa-arvolain
toteuttamiseksi uudessa kokoonpanossa.
Gesterbyn äänestysalueen vaalilautakunnan osalta liite on siten, että 2.
jäseneen saakka kaikki nousevat sijaltaan sekä aiemmin varajäseninä olleet
Gun-Maj Beck (RKP) ja Krister Malmström (RKP) vaihtavat paikkaa
keskenään ennen nostoa tasa-arvolain toteuttamiseksi uudessa
kokoonpanossa
Liite:
Poliittisten ryhmien esitykset kuntavaalien 2017 vaalilautakuntiin ja
vaalitoimikuntaan
Valmistelija: Miikka Väinölä, puh. 040 536 1592,
miikka.vainola(at)kirkkonummi.fi
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää koskien kuntavaaleja 2017
1
kumota Gesterbyn äänestysalueen vaalilautakunnan asettamisesta ja
jäsenten valitsemista siihen koskevat päätöksensä 13.2.2017 § 48 ja 6.3.2017
§ 87, koska vaalilautakunnan 3. jäseneksi valittu Maritta Taskinen (KESK) on
kuntavaaliehdokkaana ja täten vaalilain vastaisesti valittu vaalilautakuntaan
1.1.
asettaa Gesterbyn äänestysalueelle vaalilautakunnan kohdassa 1 kumotun
sijaan
1.2.
valita lautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä
sekä vähintään kolme varajäsentä kokouksessa esitettävän liitteen
kokoonpanon mukaan
2
kumota Porkkalan äänestysalueen vaalilautakuntaa asettamisesta ja jäsenten
valitsemista siihen koskevat päätöksensä 13.2.2017 § 48 ja 6.3.2017 § 87,
koska vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valittu Pertti Iivonen (KESK) on
kuntavaaliehdokkaana ja täten vaalilain vastaisesti valittu vaalilautakuntaan
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2.1.
asettaa Porkkalan äänestysalueelle vaalilautakunnan kohdassa 2 kumotun
sijaan
2.2.
valita lautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme jäsentä
sekä vähintään kolme varajäsentä kokouksessa esitettävän liitteen mukaan
3
todeta Jaana Kiurun (KESK) valitun sekä Heikkilän äänestysalueen
vaalilautakunnan 11. varajäseneksi kunnanhallituksessa 6.3.2017 ja
Porkkalan äänestysalueen vaalilautakunnan 9. varajäseneksi
kunnanhallituksessa 13.2.2017
3.1.
poistaa teknisenä korjauksena Jaana Kiurun Heikkilän äänestysalueen 11.
varajäsenyydestä, koska kunnanhallitus valitsi hänet kokouksessaan 13.2.
Porkkalaan ja valinta Heikkilän äänestysalueen vaalilautakuntaan tapahtui
kunnanhallituksen myöhemmässä 6.3. kokouksessa
4
valita Anna Maija Kurpan (KOK) Kirkonkylän äänestysalueen
vaalilautakunnan 13. varajäseneksi.

5
valita Kai Pajukankaan (VIHR) Veikkolan äänestysalueen vaalilautakunnan
12. varajäseneksi.
6
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että kokoomus
täydentää tietoa Kirkonkylän vaalilautakunnan osalta.

Pöytäkirjan liite:
Kh 2 / 27.3.2017, Poliittisten ryhmien esitykset kuntavaalien 2017
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan

Muutoksenhakuohje
oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
_____
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Kunnanvaltuuston 13.3.2017 tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 118

Valmistelija: johdon assistentti Gunnel Ekström, puh. 040-758 3646,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa kuntalain 56 §:n tarkoittamassa mielessä, että
kunnanvaltuuston 13.3.2017 tekemät päätökset ovat syntyneet oikein eivätkä
ole muutenkaan lain eivätkä asetuksen vastaisia, joten ne voidaan esteettä
panna täytäntöön.
Lisäksi kunnanhallitus tekee erilliset täytäntöönpanopäätökset seuraavasti:
11 §
Vesitorninmäen asemakaavan (piir. 3251) hyväksyminen MRL 52 §:n
mukaisesti
Päätös liitteineen toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle sekä lausunnon ja
muistutuksen antaneille.
Kaava kuulutetaan astumaan voimaan kunnanvaltuuston päätöksen saatua
lainvoiman
12 §
Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon
jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti
Päätös on toimitettu tiedoksi Helsingin hallinto-oikeudelle, Etelä-Suomen
maanmittauslaitokselle, Uudenmaan ELY-keskukselle, kaavoitusyksikölle ja
rakennusvalvontayksikölle
13 §
Vernerinpuiston asemakaavan maankäyttösopimus, Hagen RN:o 3:90 ja
Larsbo RN:o 3:91
Maankäyttösopimus allekirjoitetaan päätöksen saatua lainvoiman
14 §
Abrasinmäen korttelin 231 tontin 1 myynti Laponte Oy:lle perustettavan
yhtiön lukuun
Kauppakirja allekirjoitetaan päätöksen saatua lainvoiman
15 §
YL-tontin sekä katu- ja puistoalueen ostaminen Veikkolasta, 257-441-1303 ja 257-441-1-684
Kauppakirja allekirjoitetaan päätöksen saatua lainvoiman
16 §
Vesihuoltoliikelaitoksen perustaminen
Päätös toimitettu vesihuoltopäälliköllle
17 §
Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen
Päätös toimitettu toimialoille tiedoksi
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18 §
Kunnan uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen
Päätös toimitettu toimialoille tiedoksi
19 §
Kirkkonummen kunnan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja
terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
Kyselyyn vastattu 14.3.2017
20§
Vastaus valtuustoaloitteeseen 4/2016 Avoimen yhteistoimintakulttuurin
rakentaminen Kirkkonummen kunnassa henkilöstön ja
luottamushenkilöiden välille
Aloite loppuunkäsitelty
21 §
Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi valtuustolle maaliskuussa 2017
Merkittiin tiedoksi
22 §
Valtuustoaloite 1/2017: Kirkkonummelle ohjelma paikallisen yrittäjyyden
ja talouden tukemiseksi
Aloite valtuuston valmistelutoimikunnalle jatkotoimenpiteistä päätettäväksi
23 §
Valtuustoaloite 2/2017: Kirkkonummelle mahdollisuus oppia vieraita
kieliä varhaiskasvatuksessa
Aloite valtuuston valmistelutoimikunnalle jatkotoimenpiteistä päätettäväksi
24 §
Valtuustoaloite 3/2017 - Terveyskeskusmaksuista luopuminen
Aloite valtuuston valmistelutoimikunnalle jatkotoimenpiteistä päätettäväksi
25 §
Valtuustoaloite 4/2017: Vastuullista ja kestävää ruuan hankintaa
Aloite valtuuston valmistelutoimikunnalle jatkotoimenpiteistä päätettäväksi

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua
_____
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Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 119
Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ovat luettavissa extranetissä. Sekä pöytäkirjat että viranhaltijapäätökset löytyvät ao. toimielimen kohdalta.
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat kunnanhallituksen valvontaan
kuuluvat päätökset:
Luottamuselinten pöytäkirjat
Henkilöstöjaosto
Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta

15.3.2017

Nuorisolautakunta

23.3.2017

15.3.2017

Viranhaltijapäätökset
Kunnanjohtaja
Nro 3, 21.3.2017
Kyrkslätts kommuns deltagande som avtalspart i upprätthållandet av Svenska
Produktionsskolans (SVEPS) arbetsverkstadsverksamhet för unga och
uppsökande ungdomsarbete
Perusturvan toimialajohtaja
Nro 35, 20.3.2017
Päätösvallan delegointi vakanssinumero 1000991565 Bodil Lindholmille ajalla
20.3.2017-31.12.2017
Nro 36, 20.3.2017
Päätösvallan delegointi kodinhoidon alue-esimies, vakanssinumero
1000200158 Hagar Sjöwallille ajalla 20.3.2017-31.12.2017
Nro 37, 20.3.2017
Päätösvallan delegointi vakanssinumero 4000991270 vt.ikäihmisten
hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Gun-Lis Wollstenille ajalla
27.3.2017 - 31.8.2017.
Nro 38, 20.3.2017
Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992385 vs.hoitotyön johtaja
Sari Aholalle ajalle 27.3.2017-31.8.2017
Nro 39, 20.3.2017
Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992383 osastonhoitaja Tiina
Paalaselle alkaen 27.3.2017
Nro 40, 20.3.2017
Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992339 vastaava sairaanhoitaja
Paula Jarholle alkaen 20.3.2017
Nro 41, 20.3.2017
Päätösvallan delegointi osastonhoitaja Birgitta Thesleffille, vakanssinumero
4000991332, alkaen 20.3.2017
Nro 42, 14.3.2017
Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992384, osastonhoitaja Leena
Nurmiselle alkaen 20.3.2017
Nro 43, 20.3.2017
Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992380 osastonhoitaja Stiina
Bergendahlille ajalla 20.3.2017-31.8.2017.
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Nro 46, 17.3.2017
Kirkkonummen kiireellisen avovastaanoton lääkärityövoiman hankinta ajalle
1.6.2017-31.12.2018 (ilta- ja viikonloppupäivystys)
Nro 47, 22.3.2017
Tehtävän vaativuuden muutoksesta johtuva palkkahinnoittelukohdan muutos
vakanssille 5000992383 alkaen 27.3.2017
Nro 48, 22.3.2017
Delegointipäätöksen kumoaminen vakanssinumero 1000200386, Volskodin
osastonhoitaja Annikka Kleemolalle alkaen 20.3.2017

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja
Nro 14, 16.3.2017
Maankäytön tulosalueen toimistosihteerin, vakanssinumero 3000151035,
palkantarkistus
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 51 §:n nojalla
otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset
ja päättää, että asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua
_____
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Pöytäkirjoja tiedoksi
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 120
Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
HSL kuntayhtymä
yhtymäkokous
hallitus

Ehdotus:

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua
_____

21.3.2017
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Muut asiat
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 121

a) Kunnanhallitus pyysi 9.1.2017 kokouksessaan selvitystä
puheterapiatilanteesta. Liite: puheterapiatilannetta koskeva selvitys
b) Kunnanhallituksen 5.6.2017 kokous pidetään Upinniemen varuskunnan
tiloissa.
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Muutoksenhakuohjeet Kunnanhallituksen päätöksiin
Muutoksenhakukielto
Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
91 §:n mukaan hakea muutosta.
§ 106 - 109, § 112, § 114 - 116 ja § 118 - 121
Oikaisuvaatimus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL § 89):
§ 110 - 111, § 113 ja § 117
Oikaisuvaatimusohje kunnanhallitukselle
Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Asiakirjan antaminen tiedoksi sähköisenä viestinä asianomaisen suostumuksella on mahdollista
tilanteissa, joissa voidaan käyttää tavallista tiedoksiantoa. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun
oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
 jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
 jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa
on ilmoitettava laatijan yhteystiedot.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnanhallituksen kirjaamoon
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen
voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla
vastuulla.
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Yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste 1 krs tai kirjaamo 4.krs, Kirkkonummi
Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00
puh.vaihde 09-29671, faksi (09) 8786 053
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Kunnallisvalitus
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (KuntaL § 90):
§
Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Yllämainittuihin päätöksiin haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Asiakirjan antaminen tiedoksi sähköisenä viestinä asianomaisen suostumuksella on mahdollista
tilanteissa, joissa voidaan käyttää tavallista tiedoksiantoa. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa
laskettaessa.
Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 -päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
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miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, 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.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:
Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Virastoaika: 8.00 - 16.15
Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai
sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä
lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta Hallinto-oikeudessa 250 euron
käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Lisätietoja antaa ensisijaisesti pöytäkirjanpitäjä.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään myös valitusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen.

