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6 § kunnan viestintä: koska jaostoilla on myös päätösvaltaa tulisi niille laittaa sama velvoite
viestinnästä huolehtimisesta kuin lautakunnilla
7§ Kilpailukyky- ja elinkeinojaosto: .. puheenjohtaja on varsinainen valtuutettu ja
kunnanhallituksen jäsen TAI VARAJÄSEN. Ts varajäsen vastaavasti kuin henkilöstöjaostossa
7§ Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta: pykälässä ei määritellä, keitä johtokuntaan
valitaan. Mikäli ei vaadita mitään sidoksia niin ehkä se olisi syytä mainita.
7§ Perusturvalautakunta: yhden jäsenen ja tämän varajäsenen on oltava kunnanhallituksen
jäseniä TAI VARAJÄSENIÄ
7§ Sivistys- ja hyvinvointilautakunta: yhden jäsenen ja tämän varajäsenen on oltava
kunnanhallituksen jäseniä TAI VARAJÄSENIÄ
7§ Kuntakehityslautakunta: yhden jäsenen ja tämän varajäsenen on oltava kunnanhallituksen
jäsen TAI VARAJÄSEN
7 § Palveluntuotannon jaosto: lausejärjestyksen ja sisällön voisi muuttaa samaan muotoon kuin
sivistyspuolen jaostoissa. TS PUHEENJOHTAJAN ON OLTAVA LAUTAKUNNAN JÄSEN EI VARAJÄSEN
7 § RY-lautakunta: miksi täällä ei ole vaatimusta, että yksi jäsen ja varajäsen on oltava myös kh.n
jäsen tai varajäsen?
Koska perusturvalautakunta päättää itse jaostonsa jäsenet, miksi näin ei voida toimia myös esim.
tiejaoston kanssa? Tai olisiko linjakkaampaa, että kaikki jaostot (kh.n jaostoja lukuunottamatta)
tulisi valtuuston päätettäviksi?
17§ UUSI KOHTA 13: päättää jäseniensä tekemistä aloitteista -> mikäli aloiteoikeus pitää lisätä
myös johonkin muualle johtosääntöön niin se tulee sinne kirjata
29§ Talousjohtajan rekrytointi tulee siirtää kunnanhallituksen päätösvaltaan.
35§ Hallintojohtaja on tietyissä pykälissä kirjattu näkyviin ja tässä kohden hänet taas rinnastetaan
toimialajohtajaan.
64§ johdantotekstissä tulisi sana jompaakumpaa kieliryhmää muuttaa ko. kieliryhmää.
64§ opetusjaostojen 1 kohdassa puuttuu esim. valmistavan opetuksen opetussuunnitelma ja
lisäopetuksen opetussuunnitelma. Mahdollisesti myös aikuislukion opetussuunnitelma. Olisiko
listauksen sijaan järkevämpää vain kirjoittaa varhaiskasvatussuunnitelma ja opetussuunnitelmat?
64§ opetusjaostojen 10 kohta: mihin aukioloaikoihin ja käyttöperiaatteisiin tässä viitataan? On
hiukan raskas prosessi jo esim. kaikkien päiväkotien aukioloajat tuodaan jaoston päätettäväksi. Ja
tarkoitetaanko käyttöperiaatteilla tilojen käyttöperiaatteita? Pitäisikö muotoilu olla
esim. aukioloaikojen linjauksista ja tilojen käyttöperiaatteista?
66§ vapaa-aikajaosto 1 kohta: sama kysymys kuin edellä. Viitataanko tässä siis tilojen
käyttöperiaatteisiin? Ja onko todella tarkoitus tuoda esim jokaisen nuorisotilan aukioloajat
jaostolle päätettäväksi?

68§ sivistystoimen johtaja 2 kohta -> siirretään suoraan pykälään 70
69§ kohta 15: esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan esiopetuksessa ei opeteta
erillisiä katsomusaineita vaan kaikki opiskelevat yhteistä katsomuskasvatusta. Mistä tämän
pykälän perusteella päätetään?
72§ kirjastotoimenjohtaja kohta 1 -> siirretään jaostolle tai lautakunnalle (linjakasta, että kaikki
maksut määräytyvät samalla logiikalla)
72§ vasi ja tpo rehtori kohta 2: miksi tässä kohtaa käytetään sanaa valita? Esim perusopetuksen ja
lukion kohdalla ei ole sanottu, että rehtorit valitsevat pysyvästi palkattavat vaikka varsinainen
päätös tehdäänkin jonkun toisen toimesta.
72§ vasi ja tpo rehtori kohta 4: miksi nämä loma-ajat eivät ole lautakunnalla koulujen
loma-aikojen kanssa?
79§ Ympäristöpäällikön päätösvallan kohdat 13 ja 15 tulee siirtää rakennus- ja
ympäristölautakunnalle
LISÄKSI VIHREILLE ON TOISTAISEKSI EPÄSELVÄÄ:
1. Missä ja kuka vastaa Eerikinkartanon kehittämisestä jatkossa kun sillä ei ole enää johtokuntaa?
Nyt hallintosäännössä vain tilojen vuokraamisen periaatteet, mutta koko kehittämisosio puuttuu!
2. Kuka päättää mahdollisista uhkasakoista? Emme löydä luonnoksesta.
3. ONKO OIKEASTI NIIN ETTEI KEHITTÄMISJOHTAJALLA OLE MINKÄÄNLAISTA PÄÄTÖSVALTAA?
4. Missä määrätään kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajien määrästä? Onko
suoraan laissa?

