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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 203
Esittelijä
Kunnanjohtaja:
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.
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Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 204
Esittelijä
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
Päätösehdotus

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Torstaina 13.6.2019 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse
pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään
maanantaina 17.6.2019. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em.
ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja
allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 18.6.2019 kunnan verkkosivulla ja
kunnan kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona
19.6.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Lehtinen ja Hans Hedberg. Muilta
osin ehdotuksen mukaisesti.
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Masalanportin asemakaava (hanke 33111), asemakaavan hyväksyminen MRL:n 52 §:n
mukaisesti (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 205
87/10.02.03/2019
Valmistelija

Anniina Lehtonen, kaavoitusarkkitehti, anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi
Suunnittelualue
Suunnittelualue sijaitsee Masalassa rantaradan, Kehä III:n ja
Sundsbergintien muodostamassa liikenteellisessä solmukohdassa.
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 16 ha, joka on pääosin
yksityisessä omistuksessa. Merkittävimmät maanomistajat ovat Fastighets
Ab Implementin lisäksi Kirkkonummen kunta, Suomen valtio ja Rolate Oy.
Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä metallialan yrityksiä,
koiraurheilupalveluita tarjoava agilitykeskus sekä polttoaineen
kylmäasema. Suunnittelualue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Lähimmät
palvelut sijaitsevat radan länsipuolella Masalantien lähiympäristössä sekä
Kartanonrannan asuinalueella.
Suunnittelualue on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa
keskustatoimintojen alueeksi ja lähiympäristö tiivistettäväksi
taajamatoimintojen alueeksi. Kirkkonummen yleiskaavassa 2020
suunnittelualue on merkitty yritystoiminnan alueeksi (PT), joka varataan
yksityisille palveluille, hallinnolle ja muulle yritystoiminnalle. Vireillä
olevassa Masalan osayleiskaavassa tarkastellaan kuitenkin uudelleen
myös Masalanportin maankäyttöä mm. Kirkkonummen maankäytön
kehityskuvan 2040 pohjalta. Siinä suunnittelualue kuuluu rantaradan
vyöhykkeeseen, jossa asemanseutujen voimakasta kehittämistä ja
tiivistämistä jatketaan uudisrakentamisella ja jonne luodaan toiminnoiltaan
sekoittuneita keskuksia. Masalan ja Luoman osayleiskaavoitusta varten
laaditussa Masalan ja Luoman kehityskuvassa 2040 suunnittelualue
kuuluu Masalan keskustaan. Loppuvuodesta 2017 nähtävillä olleessa
Masalan osayleiskaavan valmisteluaineistossa Masalanportin alue on
osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C).
Masalanportin asemakaava on tullut vireille 17.6.2016. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa
19.5.2016 (§ 39) ja sitä on tarkistettu yhdyskuntatekniikan lautakunnan
päätöksellä 16.2.2017 (§ 18). Kaavan valmisteluaineisto käsiteltiin
20.4.2017 (§ 23) ja se palautettiin valmisteluun, jotta kaavaratkaisu vastaisi
paremmin kaavoituksen käynnistämissopimuksen (kh 21.12.2015, § 400)
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tavoitteita. Kaavan tarkistettu valmisteluaineisto hyväksyttiin kuntatekniikan
lautakunnassa 23.11.2917 (§ 64) ja valmisteluaineisto oli nähtävillä
18.12.2017-24.1.2018. Suunnittelualueen rajausta supistettiin
valmisteluaineiston nähtävilläoloajan jälkeen ja tästä syystä laadittiin
päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka vietiin kuntatekniikan
lautakunnalle tiedoksi 15.5.2018 (§ 70). Kuntatekniikan lautakunta käsitteli
Masalanportin asemakaavaehdotuksen 18.10.2018 (§ 137) ja
kunnanhallitus päätti 19.11.2018 (§ 366) asettaa ehdotuksen nähtäville
MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Tarkistettu ehdotus oli nähtävillä
10.12.2018 – 25.1.2019 välisenä aikana. Asemakaavaehdotuksesta saatiin
13 lausuntoa ja ei yhtään muistutusta.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 205

Pöytäkirja

3

3 / 99

10.06.2019

Asemakaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa vanhusten hoivakodin ja
palveluasuntojen, erityisryhmien asuntojen sekä tavanomaisten
kerrostaloasuntojen rakentaminen hyvän joukkoliikenteen palvelutason
alueelle. Hankkeen tavoitteena on myös osoittaa tila paloasemalle
Sundsbergintien eteläpuoliselle alueelle. Asemakaavamuutoksella tuetaan
Masalan keskustan kehittymistä monipuolistamalla alueen palveluita
junaseisakkeen läheisyydessä.
Asemakaavaehdotukseen tehdyt keskeiset muutokset
Ehdotusvaiheen yhteydessä saadun palautteen perusteella kaavaan tehtiin
pieniä tarkistuksia mm. julkisivumelumääräyksen, korttelirajojen,
kattokaltevuuden suuntauksen, Salmikujan katualueen muuttamisen
LPAalueeksi, jätekeräyspisteen, kylmäaseman rakennusoikeuden ja
itsepalvelupesulan osalta. KTY-kortteliin lisättiin hulevesien vuoksi
läpäisevää pintaa määräävä alueen osa nykytilan mukaisesti.
Keskeistä korttelialuetta halkovan jalankulku- ja pyöräily-yhteyden osalta
laadittiin erillinen vaikutusarviointi, jonka pohjalta raitin sijainti täsmentyi
kaavassa paikalleen. Rautatiealueelle osoitettu jalankulku- ja
pyöräilyyhteys poistettiin kaavasta, mutta yhteys on tarkoitus hoitaa
rautatiealueen kautta siihen saakka, kunnes suunnittelualueen
pohjoisosassa sijaitsevan toimitilarakennustontin käyttötarkoitus
mahdollisesti muuttuu.
Samassa yhteydessä arvioitiin tarvetta Sundsbergintien pohjoisreunaan
osoitetun lähivirkistysalueen läpi kulkevalle jalankulku- ja pyöräilyyhteydelle. Lähivirkistys-alueen läpi kulkevan yhteyden käyttäjämäärän ei
arvioitu muodostuvan kovin suureksi eikä sille ole liikenteellisesti
välttämätöntä tarvetta. Yhteyden toteutukselle ja reitin käytettävyydelle
aiheuttaisivat haasteita jyrkät maastonmuodot sekä alueelle varattu
hulevesien viivytykseen tarkoitettu alue. Käytännössä yhteyden toteutus
edellyttäisi vaativia silta- ja porrasrakenteita. Tarkastelun perusteella
lähivirkistys-alueen läpi kulkeva jalankulku- ja pyöräily-yhteys poistettiin
kaavasta.
Kuntatekniikan lautakunnan 23.5.2019 kokouksen jälkeen tehdyt tekniset
korjaukset:




korttelin 2034 P-tonttien 4 ja 5 välinen tonttiraja on korjattu
ohjeellinen ajoneuvojen itsepalvelupesulan rakennusala on
poistettu
yleisten määräysten tonttijakoa koskeva lause on korjattu
seuraavasti: ”Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille
laadittava erillinen tonttijako”
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LPA-korttelialuetta koskevaa yleismääräystä on täydennetty
seuraavilla lauseilla: ”Korttelissa 2034 on tonteille 2,3 ja 4
toteutettava ajoyhteys LPA-korttelialueen kautta. Korttelissa 2064
on tontille 1 toteutettava ajoyhteys LPA-korttelialueen kautta.”
hulevesiä koskevaa yleistä määräystä on tarkennettu seuraavan
lauseen osalta: ”Kortteleiden 2034 ja 2064 hulevesiä voi lisäksi
ohjata tai johtaa VL/me-alueelle.”
kaavakartan ja havainnekuvan piirrosnumerot on päivitetty
kaavaselostukseen on tehty tarkennuksia teknisiin muutoksiin ja
lautakunnan evästyksiin liittyen.
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Asemakaavan sisältö
Asemakaava mahdollistaa 3400 k-m2:n suuruisen vanhusten hoivakodin ja
1000 k-m2:n suuruisen päiväkodin (P) sekä yhteensä 6 800 k-m2
käsittävien vanhusten palveluasuntojen (P) rakentamisen Salmitien,
Sundsbergintien ja radan rajaamalle alueelle. Vanhusten palvelutalon
ympärille on osoitettu myös tavanomaista asuin-rakentamista (AK)
yhteensä 9 600 k-m2, ja asumisen aputiloja (yht.) 1 640 k-m2.
Palvelurakennusten korttelialueille (P) saa sijoittaa yhteensä 400 k-m2
sallitusta kerrosalasta myymälätiloja. Näin muodostuvan korttelin sisälle on
merkitty asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue leikki- ja
oleskelualuetta varten (AH) vanhusten palvelutalon ja päiväkodin viereen.
Kerrostalotonttien pysäköintipaikat (LPA) on osoitettu keskitetysti korttelin
länsi- ja itäreunalle, jossa niiden autosuojat (a) toimivat osittain myös
asuntojen melusuojauksena rakentamisen vaiheistuksessa.
Asemakaavalla mahdollistetaan lisäksi paloaseman rakentaminen
Eteläisen Salmitien varteen (P). Asemakaava turvaa myös kylmäaseman
(LH) toiminnan jatkumisen alueella niin, että myös itsepalvelupesula on
sijoitettavissa korttelialueelle. Kylmäaseman katokselle ja
itsepalvelupesulalle on osoitettu kerrosalat. Salmitien katulinjaus muuttuu
niin, että se ja Eteläinen Salmitie liittyvät Sundsbergintiehen samalla
kiertoliittymällä. Myös Sundsbergintien katulinjaus siirtyy Kehä III:n
liittymän parantamisen vuoksi. Asemakaavassa varaudutaan lisäksi uuden
kaupunkiradan tilavarauksiin ja muutoksiin juna-aseman ympäristössä.
Jalankulun ja pyöräilyliikenteen vaihtoehtoinen yhteys Salmitietä
suunnittelualueen läpi Masalan juna-asemalle on tarkoitus hoitaa
rataalueen kautta siihen saakka, kunnes suunnittelualueen pohjoisosassa
sijaitsevan toimitilarakennustontin (KTY) käyttötarkoitus muuttuu.
Kaavassa osoitetaan lisäksi suunnittelualueen ja Suvimäen yhdistävän
jalankulun ja pyöräilyn sillan lähtöalue.
Myös Sundetin luonnonsuojelualue (SL) säilyy asemakaavassa ennallaan.
Vesialue (w) on merkitty aiemmasta poiketen ainoastaan sen osa-alueeksi.
Asemakaavan kokonaisrakennusoikeus on 32 570 k-m2 + sisältäen
aputilat, korttelitalon, autokatokset ja kylmäaseman katoksen sekä
itsepalvelupesulan. Asema-kaava tuo alueelle noin 440 uutta asukasta ja
arviolta 110 uutta työpaikkaa vanhusten hoivakotiin, päiväkotiin,
palveluasumiseen ja muihin palveluihin. Paloasemalle syntyy arviolta 20
työpaikkaa.
Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje
Kaava-alueelle on laadittu Masalanportin lähiympäristö- ja
rakentamistapaohje, jonka avulla varmistetaan alueen tavoitellun ilmeen
toteutuminen.
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Maankäyttösopimukset
Kunnan käytännön mukaisesti ennen asemakaavan hyväksymiskäsittelyä
kunnanvaltuustossa, on kaavoituksen kautta taloudellista hyötyä saavien
alueen maanomistajien ja kunnan kesken tehtävä maankäyttösopimukset
asemakaavan toteuttamisesta.
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Muuta
Arkkitehti Arja Sippola FCG arkkitehdit Oy:stä on kutsuttu esittelemään
kaavaehdotusta.
Asiakirjat:
 Masalanportin asemakaavan selostus liitteineen (sisältäen mm.
asemakaavakartan, piir.nro 3375 ja havainnekuvan, piir.nro 3376)
 kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin
 Masalanportin lähiympäristö ja rakentamistapaohje

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että
1. se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
Masalanportin asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin
2. se hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL
52 §:n mukaisesti Masalanportin asemakaavan, piir. nro 3375, ja siihen
liittyvät asiakirjat
3. ennen Masalanportin asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa
kunnan ja määrättyjen maanomistajien välillä on oltava hyväksytty ja
allekirjoitettu maankäyttösopimus
Kunnanhallitus 10.6.2019 käsittely:
Kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen ja arkkitehti Arja Sippola/FCG
arkkitehdit Oy olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajan.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
Oheismateriaali / tilläggsmaterial
Masalanportti_kaavakartta
Masalanportti_liitteet
Masalanportti_havainnekuva
Masalanportti_LYRO
Masalanportti_selostus_ruotsiksi
Masalanportti_selostus_suomeksi
Vastineraportti_ruotsiksi
Vastineraportti_suomeksi
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Masalanportin asemakaavamuutoksen maankäyttösopimus ja kiinteistönluovutuksen
esisopimus
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 206
655/10.00.00/2019
Valmistelija

vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen
Tonttipalvelut on neuvotellut maankäyttösopimuksen niiden Masalanportin
asemakaavamuutosalueen maanomistajien kanssa, joille
asemakaavamuutoksesta aiheutuu merkittävää hyötyä.
Maankäyttösopimuksella kunta ja maanomistaja sopivat maankäyttö- ja
rakennuslain 12 a luvun mukaisesti maanomistajan osallistumisesta
kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Kaava-alueella on kunnan lisäksi kaksi maanomistajaa. Kunta on
allekirjoittanut Kirkkonummella 28.1.2016 Fastighets Ab Implementin
(0777721-8) kanssa kaavoituksen käynnistämissopimuksen, jossa on
sovittu mm., että maanomistaja vastaa sopimusalueen asemakaavan
laatimisen kustannuksista, ja että kunta ja maanomistaja neuvottelevat
asemakaavan toteuttamiseksi maankäyttösopimuksen.
Toisen maanomistajan, Rolate Oy:n (0113471-3), kanssa kunta on
neuvotellut viimeksi 17.1.2017, jolloin yhteisesti päädyttiin säilyttämään
tontin käyttötarkoitus nykyisellään yritystonttina (KTY). Kaavaselostuksen
mukaan kaavamuutoksessa esitetyllä tontin kokonaisrakennusoikeudella
(7 045 k-m2) todetaan tontin nykytila. Maanomistajalle ei siten aiheudu
kaavasta merkittävää hyötyä, eikä maankäyttösopimusta ole tarpeen
laatia.
Fastighets Ab Implementin maankäyttösopimus
Sopimusalueella on asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta
maanomistajan omistamille kiinteistöille seuraavasti:
 asuinkerrostalojen korttelialue (kaavamerkintä AK) yhteensä 9 600
k-m2 + yht 960 k-m2, ja
 palvelurakennusten korttelialue (P) yhteensä 11 200 k-m2 + yht 680
k-m2.
Palvelurakennusoikeudesta korttelin 2034 tontille 4 saa rakentaa yhteensä
4 400 k-m2 palvelu- ja erityisasumista sekä hoiva- ja päiväkotipalveluja.
Päiväkodin rakennusoikeus saa olla enintään 1 000 k-m². Kerrosalasta 200
k-m2 saa käyttää myymälätiloja varten.
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Kortteliin 2034 tontille 3 ja kortteliin 2064 tontille 1 saa rakentaa
erityisryhmien asumista sekä em. toiminnan edellyttämiä oleskelu- ja
työtiloja. Rakennusoikeuden määrä on yhteensä 6 800 k-m2 + yht 680 km2. Kerrosalasta yhteensä 200 k-m2 saa käyttää myymälätiloja varten.
Maankäyttösopimuksessa maanomistajalle asemakaavasta koituvan
hyödyn arvioinnissa on käytetty oheismateriaalissa esitettyä
kiinteistöarviota ja rakennusoikeuden arvoja.
Rahakorvaus ja maksuerät
Maanomistaja maksaa kunnalle 988 000 euron rahakorvauksen kolmessa
erässä seuraavasti:
 Ensimmäinen erä maksetaan asemakaavan voimaantultua.
 Toinen erä maksetaan, kun maanomistaja on luovuttanut korttelin
2034 palvelurakennusten korttelialueen tontin (kaavamääräys P,
ohjeellisen tontin nro 5), joka on rakennusoikeudeltaan 4 400 k-m2,
kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluessa asemakaavan tultua
voimaan.
 Kolmas erä maksetaan, kun maanomistaja on luovuttanut korttelin
2034 palvelurakennusten korttelialueen tontin (kaavamääräys P,
ohjeellisen tontin nro 4), joka on rakennusoikeudeltaan 3 600 k-m2
+ yht 360 k-m2, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluessa
asemakaavan tultua voimaan.
Rahakorvaus, joka on määritetty sopimuksen allekirjoituskuukauden
hintatason mukaisesti, sidotaan rakennuskustannusindeksiin (2015=100).
Sopimuskorvauksen suorittamisen vakuudeksi maanomistaja luovuttaa
kunnalle em. rahakorvauksen suuruisen kunnan hyväksymän vakuuden.
Kiinteistöpanttina hyväksytään kiinteistöön IMPLEMENT II RN:o 3:50
vahvistetuista parhaalla etusijalla olevista kiinnityksistä annettavia
sähköisiä panttikirjoja. Pilaantuneen maaperän haitta-ainepitoisuuksien
ylemmän ohjearvon ylitykset eivät pilaantuneisuustutkimusraportin (FCG,
28.2.2017) mukaan kohdistu em. kiinteistön alueelle.
Rakennusten purkaminen ja pilaantuneen maaperän puhdistaminen
Maanomistaja sitoutuu viipymättä asemakaavan saatua lainvoiman
hakemaan purkamislupaa sopimusalueella oleville rakennuksille (3 kpl) ja
sitoutuu purkamaan rakennukset kolmen vuoden kuluessa asemakaavan
voimaantulosta.
Maanomistaja sitoutuu tekemään sopimusalueella pilaantuneen maaperän
puhdistustyön valvontaviranomaisen (ELY-keskus) antaman päätöksen
mukaisesti ja toimittamaan sitä koskevan loppuraportin kunnalle kolmen
vuoden kuluessa asemakaavan voimaantulosta.
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Kiinteistönluovutuksen esisopimus
Esisopimuksella maanomistaja luovuttaa vaihdossa kunnalle omistansa
kaavamuutoksella osoitetut yhteensä noin 0,496 ha:n katualueet ja
lähivirkistysalueet (kaavamerkintä VL). Kunta luovuttaa vaihdossa
maanomistajalle yhteensä noin 520 m2:n tontinosat huoltoaseman tonttiin
(kaavamerkintä LH). Vaihtokauppa tehdään, kun pilaantuneen maaperän
puhdistustyö on valvontaviranomaisen (ELY-keskus) antaman päätöksen
mukaisesti hyväksytysti suoritettu.
Kunnallistekniikan rakentamisen tavoiteaikataulu
Tavoitteena on, että sopimusalueen kunnallistekniikka on käyttökunnossa
viimeistään 24 kuukauden kuluttua sopimusalueen katusuunnitelmien
voimaantulosta tai laskettuna siitä ajankohdasta, kun em. rakennusten
purkaminen ja pilaantuneen maaperän puhdistustyö on hyväksytysti
suoritettu, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on myöhempi. Mahdolliset
valitukset kunnallistekniikan urakoitsijan valintapäätöksestä pidentävät
määräaikaa valitusten käsittelyn ajan.
Asuntotuotanto
Maanomistaja sitoutuu käynnistämään viipymättä kunnallisteknisten töiden
alkaessa valmistelut korttelissa 2034 palvelurakennusten korttelialueiden
(kaavamerkintä P) rakentamiseksi.
Maanomistaja sitoutuu toteuttamaan asuinkerrostalojen korttelialueelle
(kaavamerkintä AK) vähintään 4 800 k-m2 asuinrakennusoikeutta ja sille
tarvittavat aputilat kahdeksan vuoden kuluessa siitä, kun tonteille on
toteutettu liikennöitävässä kunnossa oleva katu ja tontit ovat liitettävissä
vesihuoltoon.
Maanomistaja sitoutuu toteuttamaan yhdelle tonteista ARA:n tukemaa
asuntotuotantoa vähintään 1 600 k-m2 ja sen tarvitsemat aputilat tai
luovuttamaan tontin tällaiseen asuntotuotantoon.
Päätöksen liitteet:
 Maankäyttösopimus
Päätöksen oheismateriaali:
 Sopimuskorvauksen määräytyminen ja lähtöarvot
 Kiinteistöarvio 17.1.2019
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
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1
hyväksyä liitteen mukaisen Kirkkonummen kunnan sekä Fastighets Ab
Implementin (y-tunnus 0777721-8) välisen Masalanportin
asemakaavamuutoksen maankäyttösopimuksen ja kiinteistönluovutuksen
esisopimuksen.
2
oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja
sopimaan luovutuskirjan tarkemmista ehdoista.
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Kunnanhallitus 10.6.2019 käsittely:
Kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen ja kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen
olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
Liitteet / bilagor

Fastighets Ab Implement, vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen
[1]

Maankäyttösopimus Masalanportti Fastighets Ab Implement
20190529

Oheismateriaali / tilläggsmaterial
Arviokirja Masalanportti GEM Property 20190117
Masalanportti sopimuskorvauksen määräytyminen ja lähtöarvot
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Länsi-Kolsari -kaava-alueen korttelin 871 tontin 1 myyminen Obsido Omakotitalotontti I Ky
Vaihtoehtorahastolle
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 207
229/10.00.02/2019
Valmistelija

vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen
Kunnanhallitus on 21.5.2018 (§ 171) päättänyt varata Länsi-Kolsari -kaavaalueen korttelin 871 tontin 1 Siklatilat Oy:lle. Varausta on jatkettu kerran
30.6.2019 asti. Tontin kaavamääräys on asuinpientalojen korttelialue (AP).
Tontin rakennusoikeus on 2000 k-m2 ja lisäksi varsinaista
rakennusoikeutta palvelevien aputilojen rakennusoikeus 100 k-m2.
Siklatilat Oy on ehdottanut, että Obsido Omakotitalotontti I Ky
Vaihtoehtorahasto tulisi tontin omistajaksi ja Siklatilat Oy:n perustama
asunto-osakeyhtiö vuokraisi tontin tonttirahastolta. Siklatilat Oy toimii
hankkeessa toteuttajana.
Tonttirahasto on antanut oheismateriaalina olevan sitoumuksen sen
käyttämistä vuokrausehdoista ja ns. tonttiosuuksien (tontin määräosien)
myyntiehdoista. Tontti vuokrataan 50 vuoden pituisella maanvuokralain 3
luvun mukaisella maanvuokrasopimuksella, jonka vuosivuokra on
sopimuksen alkaessa 5% tontin kauppahinnasta. Vuokra sidotaan
elinkustannusindeksiin siten, että vuokra ei kuitenkaan alene.
Vuokralainen voi lunastaa tonttiosuuksia ensimmäisen kerran, kun
rakennukset ovat valmistuneet, jonka jälkeen lunastusmahdollisuus on
kerran vuodessa. Vuokralainen voi ostaa myös koko tontin niin
halutessaan.
Tontin lunastushinta sopimuksen alkaessa on kauppahinta lisättynä 4%
varainsiirtoveron määrällä. Tontin lunastushinta sidotaan vuokraa
vastaavasti elinkustannusindeksiin. Vuokran määrä alenee samassa
suhteessa kuin vuokralainen lunastaa tonttiosuuksia. Lunastuksesta
aiheutuvat kulut (mm. panttien vapautus, kaupanvahvistajan palkkio,
lainhuudon hakeminen) tulevat lunastajan maksettaviksi.
Vuokraoikeus säilyy koko tonttiin (vuokra-alueeseen).
Päätöksen liitteet:
 kauppakirja
Päätöksen oheismateriaali:
 tonttirahaston sitoumus ja sen käyttämät ehdot
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Tiedoksianto: Obsido Omakotitalotontti I Ky Vaihtoehtorahasto, Siklatilat
Oy, vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
myydä Länsi-Kolsari -asemakaava-alueen korttelin 871 tontin 1, joka on
noin 6752 m2:n suuruinen määräala KÄLLARBACKEN -nimisestä
kiinteistöstä RN:o 4:24, kiinteistötunnus 257-447-4-24, liitteenä olevan
kauppakirjan mukaisin ehdoin Obsido Omakotitalotontti I Ky
Vaihtoehtorahastolle, y-tunnus 2970255-9, kauppahintaan 570 000 euroa.
Kauppakirja on allekirjoitettava neljän kuukauden kuluessa
myyntipäätöksen saatua lainvoiman.
2
oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään kauppakirjaan vähäisiä tarkistuksia ja
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.
Kunnanhallitus 10.6.2019 käsittely:
kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajan.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Liitteet / bilagor
[2]

Kauppakirja Länsi-Kolsari K871 T1 Obsido tonttirahasto 20190604

Oheismateriaali / tilläggsmaterial
Sitoumus Obsido tonttirahasto 20190508
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Hankehakemus - Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 208
746/02.05.01.00/2019
Valmistelija

Kuntakehityspäällikkö Jarkko Autero, jarkko.autero@kirkkonummi.fi
Perustelu
THL on avannut terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2020
hankehaun ja hakuaika on voimassa 13.5. - 14.6.2019. Terveyden
edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille,
järjestöille, oppilaitoksille ja muille toimijoille, jos eduskunta hyväksyy
terveyden edistämisen määrärahan valtion vuoden 2020 talousarvioon.
Terveyden edistämisen määrärahalla tuetaan vuonna 2020 erityisesti
kunnissa toteutettavaa terveyden edistämisen toimintaa.
Hankehaussa on määritelty seuraavat painopistealueet:
1. Hyvinvointijohtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
yhdyspinnoilla.
2. Kulttuurilla hyvinvointia – saavutettavasti.
3. Lasten ja nuorten turvallisuus digimaailmassa.
4. Hyvää ja laadukasta ravitsemusta ikäihmisille.
5. Nikotiini- ja alkoholihaittojen ehkäisy.
6. Ihmisten tavoittaminen yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin.
Hankkeen tavoitteen tulee liittyä yhteen tai useampaan painopisteistä.
Määrärahalla tuettavien hankkeiden tulee lisäksi tukea kansallisten
terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa. Kirkkonummen
hankehakemus tulee painottumaan kohtiin 2., 5. ja 6., etenkin kohtaan 2.
Hankkeen yleisenä tavoitteena on taide- ja kulttuurityön sekä
palvelumuotoilun keinoja käyttäen löytää entistä asiakaslähtöisempiä
tapoja tuottaa kunnan palveluita hankesuunnitelmassa tarkemmin
määritellyissä puitteissa. Hankkeen aikana eri taiteenalojen ja
kulttuuripalvelujen tarjontaa lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja
asiakastyössä.
Hankkeen/hankehakuehdotuksen alullepanija ja esittäjä on
kirkkonummelainen taiteen maisteri ja taideaktivisti Soile Kortesalmi. Hän
on perustanut yhdessä kollegansa Krista Petäjäjärven kanssa
Kirkkonummelle taide- ja kulttuurikeskus Kipinän, joka toimii nyt kuudetta
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vuotta. Soile Kortesalmi esittää, että hän yhteistyössä Kirkkonummen
kunnan kanssa valmistelee hankehakemuksen määräajan puitteissa.
Hankesuunnitelman suunnittelu on jo pitkällä ja lopullinen
hankesuunnitelma laaditaan, mikäli kunnanhallitus päättää, että
Kirkkonummen kunta jättää hankehakemuksen määräajan puitteissa.
Hankkeen yleiset tavoitteet menevät yksiin uuden kulttuurilain kanssa ”
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019”, missä §3 määriteltyihin
kunnan tehtäviin kuuluu mm. edistää kulttuuria ja taidetta osana
asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä
paikallista ja alueellista elinvoimaa”. Kirkkonummen kunnan
hyvinvointiohjelmassa 2018-2021 määritellyt tavoitteet puoltavat myös
hankehakemuksen jättämistä.
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -hankkeen toteuttamiseen
Kirkkonummen kunta anoo 450 000 euroa kolmivuotisen hankkeen
toteuttamiseen vuosille 2020-2022. Hankerahasta 90 % käytetään
hanketyöntekijöiden palkkauskustannuksiin. Hankkeeseen ei vaadita
kunnalta omaa rahoitusta.
•
•

•
•

Hankkeen puitteissa saadaan vahvistettua Kirkkonummen
kunnan palveluita ja monialaista yhteistyötä
Kokeilun aikana hankkeeseen palkatut taiteilijakehittäjä,
tutkija ja palvelumuotoilija etsivät ja kokeilevat erilaisia tapoja
miten hallinnon sektorijakoisesti organisoidut
palvelujärjestelmät voidaan organisoida muuten kuin
ongelma- ja asiantuntijakeskeisesti
Tavoitteena on luoda malli poikkihallinnolliseen
palvelujärjestelmään sekä muotoilla taiteilijakehittäjän
työnkuvaa
Luodaan yhteistyömalleja taiteen ja kulttuurin käyttöön ja
soveltamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon, kolmannen
sektorin ja kunnan välille

Kunta hoitaa hankehallinnoinnin, hankeviestinnän ja tilat
hanketyöntekijöille.
Hankeen rahoitushaku ja hallinnointi tapahtuu Kirkkonummen kunnan
toimesta.
Hankkeelle luodaan hyvinvointi- ja hankeohjausryhmä, joka kokoontuu
säännöllisesti.
•
•

kunta hakee määrärahaa hankkeelle
kunta hallinnoi hanketta, käytännössä kunta hoitaa
hankeraportoinnin ja maksatukset sekä perustaa hankkeelle
ohjausryhmän
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kunta tarjoaa työtilat hankkeeseen työllistyville
kunta hoitaa hankeviestinnän

Esittelijä
Kunnanjohtaja
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että
1
Kirkkonummen kunta toimittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
hakemuksen ”Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia” -hankkeeseen.
2
kuntakehitys ja viestintä -yksikkö yhteistyössä hanke-ehdotuksen esittäjän
kanssa valmistelee hankehakemuksen ja hankesuunnitelman.
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 10.6.2019 käsittely:
Antti Kilappa teki seuraavan vastaehdotuksen: ”kunnanhallitus päättää 1.
Hankkeen esittäjä Soile Kortesalmi/järjestö toimittaa Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle hakemuksen ’taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia’
-hankkeeseen. Hankkeen rahoituksen hakee Soile Kortesalmi/järjestö. 2.
Soile Kortesalmi valmistelee hankehakemuksen ja hankesuunnitelman
yhteistyössä kunnan kuntakehitys- ja viestintäyksiköiden kanssa. 3.
Hankkeen kokonaisvastuu on Soile Kortesalmella/yhdistyksellä. 4.
Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa”. Hans Hedberg,
Ulf Kjerin ja Pekka M. Sinisalo kannattivat ehdotusta.
Kilapan ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli
äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti:
pohjaehdotus on JAA ja Kilapan vastaehdotus on EI. Pohjaehdotus
hyväksyttiin äänin 8-5. Pohjaehdotusta äänestivät Timo Haapaniemi, Anna
Aintila, Reetta Hyvärinen, Pirkko Lehtinen, Antti Salonen, Emmi Wehkaaho, Anni-Mari Syväniemi ja Pekka Jäppinen. Antti Kilapan vastaehdotusta
äänestivät Ulf Kjerin, Hans Hedberg, Antti Kilappa, Pekka M. Sinisalo ja
Matti Kaurila.
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Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kuntakehityspäällikkö Jarkko Autero, hankehakemuksen valmistelemista
varten

Liitteet / bilagor
[3]

Perustelut -liite, Hankehakemus - Terveyttä ja hyvinvointia
kulttuurilla

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Suomenkielinen
varhaiskasvatus- ja
opetusjaosto
Kunnanhallitus

Pöytäkirja

§ 23

22.05.2019

§ 209

10.06.2019

3

1 / 99

Gesterbyn ja Papinmäen koulujen yhdistäminen 1.8.2021 alkaen (kv)
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 22.05.2019 § 23

Valmistelija

Leila Kurki, opetustoimen johtaja
leila.kurki(at)kirkkonummi.fi
Perusopetusasetuksen 1§ mukaisesti perusopetus järjestetään
luokanopettajien antamana opetuksena, eri oppiaineiden opettajien
antamana aineenopetuksena, oppilaanohjaajien antamana
oppilaanohjauksena sekä erityisopettajien antamana erityisopetuksena.
Vuosiluokilla 1–6 opetus on pääosin luokanopetusta ja vuosiluokilla 7–9
pääosin aineenopetusta, ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä.
Perusopetuslain 3§ mukaisesti opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja
edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua
ja kehitystä. Perustuslain § 6 mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen,
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasaarvoisesti yksilöinä. Perusopetuslain § 2 mukaan perusopetuksen
tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti
vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen tulee edistää
sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Jokaisen oppilaan
ensisijainen oikeus opiskella yhdessä toisten lasten kanssa. Lainsäädäntö
korostaa oppilaiden yhdenvertaisuutta ja mahdollisuutta integraatioon.
Voimassa oleva lainsäädäntö antaa opetuksen järjestäjille mahdollisuuden
itse päättää kouluverkkonsa laajuudesta ja muodosta tietyin reunaehdoin,
jotka liittyvät mm. koulukuljetuksiin ja kuljetusten odotusaikoihin.
Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 8. luvun 64 § mukaan
suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston tehtäviin kuuluvat
varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta,
ammatillisten kuntayhtymien järjestämää koulutusta ja koululaisten aamuja iltapäivätoimintaa koskevat asiat siltä osin kuin ne koskevat kyseessä
olevaa kieliryhmää. Jaoston alaisuudessa toimivat asianomaiseen
kieliryhmään kuuluvat perusopetusta ja lukiokoulutusta antavat koulut ja
oppilaitokset.
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Kunnan järjestämän perusopetuksen tavoitteena on yhtenäisen
perusopetuksen toteutuminen jokaiselle oppilaalle yksilöllisten
oppimisedellytysten mukaisesti. Hyvä perusopetuksen taso edellyttää
tarkoituksenmukaisia ryhmäkokoja sekä koulun mahdollisuutta noudattaa
opetussuunnitelmaa kaikessa toiminnassa. Perusopetuksessa pyritään
siihen, että mahdollisimman moni oppilas voi käydä lähikoulua.
Nykyinen malli Gesterbyn alueella toimivasta erillisestä, koko kuntaa
palvelevasta, erityiskoulusta tukee vammaisten lasten ja nuorten
eristämisestä muusta kouluyhteisöstä. Malli ei edistä ajatusta
yhdenvertaisuudesta. Erillisenä erityisopetuksen yksikkönä on Papinmäen
koululla kunnassa oma vahva leima. Monet huoltajat kokevat erityiskoulun
leiman niin kielteisenä, että eivät suostu lapsensa siirtymiseen omasta
lähikoulusta Papinmäen kouluun, vaikka lapsen tuen tarve olisi vahva ja
lapsi selkeästi hyötyisi Papinmäen koulussa annettavasta opetuksesta.
Jotkut yleisopetuksen kouluista Papinmäkeen siirtyneistä oppilaista
häpeävät opiskeluaan erityiskoulussa, eivätkä uskalla kertoa ystävilleen tai
sukulaisilleen opiskelevansa Papinmäessä, koska pelkäävät tulevansa
leimatuiksi ja eristetyksi heille läheisten seurassa.
Kaikki yllä kuvatut periaatteet tukevat kouluverkon rakennetta, jossa
erillinen erityiskoulu liitetään hallinnollisesti yleisopetuksen peruskouluun.
Sekä Gesterbyn että Papinmäen koulun henkilöstölle tiedotettiin koulujen
yhdistymisvalmisteluista jo syksyllä 2014, ja koulujen opetushenkilöstölle
on myös annettu mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa mahdollisen
yhdistymisen valmisteluihin. Molempien koulujen silloiset rehtorit ja
johtoryhmät ovat suunnitelleet tutustumistapahtumia ja teemoja
henkilökunnan ja oppilaiden tutustuttamiseksi toisiinsa. Lukuvuonna 20142015 molemmilla kouluilla on tehty SWOT –analyysi koulujen yhdistymisen
näkökulmasta. Syyslukukaudella 2015 koulujen kesken toteutettiin Naapuri
tutuksi –projekti. Gesterbyn ja Papinmäen koulujen yhdistämisvalmistelut
tuotiin tiedoksi suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle
keskustelua, kuulemista ja lisänäkemyksiä varten 21.10.2015 § 68.
Yhdistämisen valmistelu edellisistä lähtökohdista on keskeytynyt
Jokirinteen oppimiskeskuksen muuttuneiden rakennussuunnitelmien sekä
Papinmäen ja Heikkilän koulujen rehtorin tehtävien yhdistymisen vuoksi.
Asia on tullut uudelleen ajankohtaiseksi Gesterbyn koulukampuksen (nk.
GWG) tarve- ja hankesuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Hankkeessa
on kyse GWG-kampuksen rakentamisesta nykyisten purettavien
Gesterbyn koulukeskuksen rakennusten tilalle. Tilaohjelmavaihtoehdot on
laadittu siten, että nykyiset rakennukset oletetaan purettavan Papinmäen
koulun tiloja lukuun ottamatta.
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GWG-koulukampuksen hankesuunnitelma pitää sisällään Gesterbyn
koulun, Winellska skolanin ja Kyrkslätts Gymnasiumin. Papinmäen koulu ja
myös Prästgårdsbackens Daghem sijaitsevat Gesterbyn koulualueella,
joten niillä on läheinen yhteys GWG-kampukseen. GWG-koulukampuksen
hankesuunnitelma muodostaa kaksikielisen ja eri kouluasteet ylittävän
kokonaisuuden. Yksi GWG-koulukampuksen tavoitteista on muodostaa
elävä kaksikielinen kouluympäristö, jonka arjessa eri koulujen oppilaat ja
henkilökunnan jäsenet kohtaavat. Jo vuosien ajan Papinmäen koulun
oppilaat ovat käyttäneet Gesterbyn koulun tiloja mm. liikunnassa ja
teknisissä käsitöissä, Gesterbyn koulun kielikylpyesikoulu toimii
Papinmäen koulun tiloissa viidettä vuotta, ja Gesterbyn oppilaiden
valinnaisia opintoja on opiskeltu Papinmäen koulun tiloissa.
Papinmäen koulussa olevat erityisopetuksen ryhmät tulisi siis sijoittaa
yleisopetuksen kouluun. Papinmäen koulun liittäminen Gesterbyn kouluun
on perusteltavissa sekä juridisesti että toiminnallisesti. Papinmäen koulun
opetusryhmät tarvitsevat kuitenkin omat rauhalliset ja turvalliset oppimisen
tilat, joissa oppilaiden nykyisin erinomaiseksi koettu opetus, ohjaaminen ja
arkioleminen voivat jatkua. Siksi Papinmäen koulun toiminta tulee
siirtymävaiheessa jatkua nykyisessä koulurakennuksessa, ja uuden
koulurakennusksen toteutuessa näille oppilaille valmistuvassa omassa
koulusiivessä. Ajatus on huomioitu hankesuunnitelman laadinnan
yhteydessä.
Perusteena yhdistämiselle on, että se vastaa nykylainsäädäntöä. Tällöin
huomioidaan kaikki Gesterbyn koulualueella nykyisin opiskelevat
perusopetusikäiset oppilaat. Yhdistämisen jälkeen kaikki Papinmäen
koulun ryhmät jatkaisivat opiskelua omissa opetusryhmissään ja nykyisen
laajuisella resurssoinnilla. Tällä hetkellä Papinmäen koulussa laaja-alaisia
oppimisen vaikeuksia kuntouttavaa opetusta annetaan neljässä
opetusryhmässä vuosiluokilla 1-9. Niille oppilaille, joille integroitumisen
yleisopetuksen ryhmiin jossakin oppiaineessa on mahdollista ja oppimista
edistävää, voidaan integrointia kokeilla ja toteuttaa oppilaan kehitysvaihe
huomioiden.
Lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisten opetusta annetaan myös
neljässä opetusryhmässä vl. 1-9. Yleisopetuksen koulu mahdollistaa
kehitysvammaisille oppilaille sopivissa olosuhteissa mallioppimisen ns.
terveeltä lapselta. Koulujen yhdistäminen mahdollistaa myös lievästi tai
keskivaikeasti kehitysvammaisille oppilaille kuulumisen samaan
oppijakokonaisuuteen kuin muutkin lapset. Yleisopetuksen oppilaille on
tärkeää oppia näkemään, että oppijoita on hyvin erilaisia. Kullakin on omat
vahvuutensa ja omat tarpeensa. Jokainen ihminen on yhtä arvokas.
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Vaihtoehdoilla tuetaan myös kehitysvammaisten oppilaiden sosiaalisten
suhteiden syntymistä. Malli tukee uuden opetussuunnitelman mukaista
yhteisopettajuutta ja yhdessä tekemistä. Yleis- ja erityisopetuksen
opetushenkilöstöresurssia on yhteisissä tiloissa mahdollista jakaa ja
hyödyntää monipuolisesti ja joustavasti kaikkien oppilaiden tarpeet
huomioiden.
Gesterbyn koulun vuosiluokkien 1-6 kielikylpyopetuksen jatkumo, eli
vuosiluokkien 7-9 opetus, esitetään myös siirrettävän Kirkkoharjun
koulusta Gesterbyn koulun alaisuuteen lukuvuoden 2020-2021 alusta
asteittain vuosiluokka kerrallaan, jolloin vuosiluokkien 7-9
kielikylpyoppilaiden opetuksesta vastaavat jatkossa Gesterbyn koulun,
Winellska skolanin ja Kirkkoharjun koulun (tuleva Jokirinteen
oppimiskeskus) aineenopettajat yhdessä. Tällöin Gesterbyn koulu muuttuu
vuosiluokkien 1-9 opetusta antavaksi yhtenäiskouluksi. Gesterbyn ja
Papinmäen koulun yhdistyminen olisi hyvä ajoittaa samoihin aikoihin
kuitenkin niin, että molemmille muutoksille on oma siirtymäaikansa
valmisteluja ja suunnittelua varten.
Yhdistämisratkaisuun kuuluu muutos, jossa koko koulu tulisi yhden rehtorin
alaisuuteen, jolloin Gesterbyn koulussa tarvitaan rehtorin viran lisäksi
apulaisrehtorin virka. Gesterbyn koulun koko kasvaisi kielikylpyoppilaiden
(n. 60-70 oppilasta) ja Papinmäen koulun oppilaiden (vähintään 60
oppilasta) vuoksi merkittävästi, minkä lisäksi yhtenäiskoulun aineenopetus,
arviointiprosessi sekä erityisen tuen oppilaiden opetusjärjestelyt ja
oppilashuolto vaativat enemmän hallinnollista resurssia. Papinmäen ja
Heikkilän koulujen yhteinen rehtori siirrettäisiin tällöin Heikkilän koulun
rehtorin viraksi. Rehtori-, koulusihteeri- ja vahtimestaripalvelujen joustava
ja tarkoituksenmukainen käyttö mahdollistuu Gesterbyn alueen koulussa,
kun ne olisivat yhtä hallinnollista kokonaisuutta.
Leimautumisen välttämiseksi myös koulun nimi tulisi päättää yhteiseksi.
Suomenkielinen koulu Gesterbyn kampuksen alueella voisi jatkua yhdellä
nimellä, esimerkiksi Gesterbyn kouluna, tai haluttaessa kokonaan uudella
nimellä.
Gesterbyn ja Papinmäen koulujen suunnitellusta yhdistämisestä on
järjestetty kuulemistilaisuus molempien koulujen huoltajille ja kuntalaisille
25.4.2019. Kuulemistilaisuudessa kerrottiin yllä kuvatusta valmistelusta ja
yhdistämisen liittymisestä tulevaan Gesterbyn koulukampuksen
hankesuunnitteluun. Paikalla olleet huoltajat toivat esille huolensa
seuraavista asioista:
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- Kaikki oppilaat eivät kykene koskaan integroitumaan yleisopetuksen
ryhmiin, ja osa Papinmäen koulun oppilaista tarvitsee hyvin rauhallisen,
muuttumattoman oppimisympäristön.
- Edellinen huomioiden uuden koulurakennushankkeen suunnittelussa on
ehdottomasti huomioitava käyttäjäkokemus.
- Papinmäen koulun oppilaat tarvitsevat erilliset, rauhalliset oppimisen tilat
omassa koulusiivessään, ja oppilaiden välituntipihojen suunnitteluun tulee
kiinnittää vastaavalla tavalla huomiota.
- Oppilaan kokeman koulun osan on oltava ”lapsen kokoinen” niin, että
oppilas kykenee hahmottamaan tilan.
- Huoltajat haluavat varmistaa, että oppilaille taataan nykyinen ja kaikki
tulevaisuudessa tarvittava henkilöstö sekä muut oppimiseen liittyvät
resurssit. Vaikka hallinnollinen yhdistäminen ei tuo taloudellista säästöä
missään muodossa, huoltajat haluavat tuoda esille huolensa siitä, ettei
myöskään pitkällä tähtäimellä yhdistämisestä aiheudu resurssien
vähenemistä niiltä lapsilta, jotka tukea eniten tarvitsevat.
- Koulun tulee olla hallinnollisesti myös hallittavissa kouluarjen sujuvuuden
varmistamiseksi.
Huoltajien antama palaute on välittömästi seuraavana päivänä viety GWGhankesuunnitelmatyöryhmän kokoukseen. Hankesuunnitelman tässä
vaiheessa huoltajilta saatu palaute on heti pystytty tarkastamaan ja
huomioimaan hankesuunnitelmassa.
Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja

Päätösehdotus

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää
1. esittää kunnanhallitukselle, ja edelleen kunnanvaltuustolle, että
a) Gesterbyn ja Papinmäen koulut yhdistetään 1.8.2021 alkaen saman
rehtorin alaisuuteen.
b) Papinmäen erityiskoulu lakkautetaan erillisenä toimipisteenä 1.8.2021
alkaen.
2. edellyttäen, että kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto päättävät 1. a) ja b) –
kohtien mukaisesti, että
1) Gesterbyn koulusta tulee tällöin vuosiluokkien 1-9 opetusta antava
yhtenäiskoulu.
2) ratkaisu vaatii apulaisrehtorin viran perustamista viimeistään 1.8.2021
alkaen Gesterbyn kouluun yhteiseksi kaikille vuosiluokille 1-9.
3) yhdistämisessä ja Gesterbyn koulukampuksen suunnittelussa
huomioidaan Papinmäen koulun oppilaiden erityistarpeet sekä huoltajien
kuulemistilaisuudessa esiin tuomat huolenaiheet.
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4) koulun nimi on 1.8.2021 alkaen Gesterbyn koulu.
Käsittely

Opetustoimen johtaja Leila Kurki alusti asian kokouksessa. Raija
Vahasalo ja Reetta Hyvärinen jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen
mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn

Kunnanhallitus 10.06.2019 § 209
19/12.00.01/2019
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan ja esittää
kunnanvaltuustolle, että
1. Gesterbyn ja Papinmäen koulut yhdistetään 1.8.2021 alkaen saman
rehtorin alaisuuteen.
2. Papinmäen erityiskoulu lakkautetaan erillisenä toimipisteenä 1.8.2021
alkaen.
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Kunnanhallitus 10.6.2019 käsittely:
Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala ja opetustoimenjohtaja Leila Kurki
olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
Matti Kaurila teki seuraavan vastaehdotuksen: ”päätöskohta 2 muutetaan
muotoon ’Papinmäen erityiskoulu lakkautetaan erillisenä hallinnollisena
toimipisteenä 1.8.2021 alkaen”. Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta.
Käsittelyn aikana Matti Kaurila veti päätösehdotuksensa pois.
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Timo Haapaniemi ehdotti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun.
Palautuksen aikana päätösehdotus muotoillaan uudelleen. Antti Salonen,
Pirkko Lehtinen ja Matti Kaurila kannattivat palautusehdotusta, ja se
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun
päätösehdotuksen uudelleenmuotoilua varten.

Tiedoksi

Sivistystoimenjohtaja, opetustoimenjohtaja
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Selvitys kielisuihkukokeilusta (kv)
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 22.05.2019 § 21

Valmistelija

Margot Flinck, päivähoitopäällikkö
Tarja Kotamäki, suunnittelija Tarja Kotamäki
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Taustaa
Kunnanvaltuusto päätti 5.3.2018 § 15, että ruotsin-/suomenkielistä
kielisuihkua kokeillaan pilottina 4-vuotiaista lähtien lähellä sijaitsevien
päiväkotien Hommas daghemin ja Liinaharjan päiväkodin sekä
Ravalsin päiväkodin ja Prästgårdsbackens daghemin välillä ja
kokeilusta ei saanut aiheutua kustannusvaikutuksia. Kokeilu ajoitettiin
lv 2018 – 2019.
Kirkkonummen kokeilu
Kokeiluun saivat ilmoittautua ruotsinkielisistä perheistä ne perheet,
joissa molemmat huoltajat olivat ruotsinkielisiä ja suomenkielisistä
perheistä ne, joissa molemmat huoltajat olivat suomenkielisiä.
Kokeilussa aloitti yhteensä 39 lasta (21 ruotsinkielistä, 18
suomenkielistä). Toiminnan päättyessä lasten lukumäärä oli 34 (19
ruotsinkielistä, 15 suomenkielistä).
Kokeilussa sovittiin, että lapset tapaisivat toisiaan kerran viikossa n.
45 minuutin ajan yhteisen tekemisen parissa. Kokeilussa mukana
olevien ryhmien kasvattajat suunnittelivat ja arvioivat toimintaa
yhdessä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti erityisesti laajaalaisen osaamisen, oppimisen alueiden ja lapsen osallisuuden
näkökulmasta. Myös siirtymät toiseen yksikköön tai yhteiseen
tapaamispaikkaan hyödynnettiin luonnon tutkimiseen.
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Lapsilta, huoltajilta ja henkilöstöltä kysyttiin syksyllä 2018 mitä he
ajattelevat kielisuihkusta ja mitä sillä heidän mielestään tavoitellaan.
Keväällä palautetta kysyttiin lapsilta ja muutamalta huoltajalta.
Lasten ajatuksia kielisuihkusta
Syksyllä lapsilla ei ollut käsitystä siitä mitä kielisuihku on. Toiveet
toiminnan suhteen vaihtelivat paljon. Lapset halusivat mm. leikkiä,
laulaa, oppia toista kieltä ja oppia laskemaan. Lasten toiveet otettiin
toimintaa suunniteltaessa huomioon. Syksyn osalta lasten
haastatteluissa ja lapsia havainnoimalla tuli ilmi, että ikävin asia oli
kävely toiseen päiväkotiin. Mikä ei ole ollut kivaa –kysymykseen
lapset eivät yleensä vastanneet mitään tai sitten vastasivat kävelyn.
Yhteinen toiminta oli lapsista kivaa ja kielisuihkusta kerrottiin
innoissaan muulle ryhmälle.
Keväällä saman tyyppisiä toiveita oli myös paljon ja ne pyrittiin
huomioimaan toiminnassa. Kävely koettiin edelleen ikävänä.
Kasvattajat pyrkivät motivoimaan lapsia yhdessä leikkimiseen, mutta
lasten mielestä ohjattu toiminta luonnossa ei ollut niin hauskaa kuin
vapaus tutkia ja toimia ulkona itsenäisesti. Huoltajien ajatuksia
kielisuihkusta
Huoltajien ajatuksia kielisuihkusta
Huoltajat toivoivat, että opittaisiin toisen kielen sanoja ja käsitteitä
hauskalla tavalla ja leikin kautta. Jotkut huoltajat toivoivat, että lapsi
puhuisi vierasta kieltä sujuvasti keväällä. Ruotsinkielisten perheiden
huoltajat toivoivat, että lapsi ymmärtäisi ja osaisi kommunikoida
suomeksi.
Henkilöstön ajatuksia kielisuihkusta
Koska kokeilu ei saanut aiheuttaa kustannuksia, henkilöstö koki
haasteena päiväkodin kasvattajien poissaolot, joihin ei hankittu
sijaisia. Kun yksi-kaksi kasvattajaa lähti ryhmän kanssa muualle,
jäivät loput lapset muun henkilöstön kanssa päiväkotiin eli
kielisuihkuryhmän toiminta vaikuttaa koko talon toimintaan. Lasten
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määrä kielisuihkussa edellytti, että kaksi henkilöä oli mukana lasten
kanssa liikuttaessa. Avustavat henkilöt olivat kuitenkin mielellään
lähteneet mukaan, koska uusi toiminta oli kiinnostavaa.
Henkilöstön mukaan suomenkieliset lapset käyttävät innokkaasti
uusia sanoja ja käsitteitä ja olivat kiinnostuneita ruotsin kielestä.
Täysin ruotsinkielisistä perheistä tulevat lapset ovat alkaneet käyttää
suomen kieltä sujuvasti, vaikka sekä huoltajilla että henkilöstöllä on
ollut käsitys, että lapset eivät ymmärrä suomea. Osalla lapsista
suomen kieli on jo ollut hallussa ja kielisuihku ei ole tuonut mitään
uutta kielen suhteen.
Kielisuihkutoiminta
Kielisuihkun tavoitteena on rikastaa lapsen kielimaailmaa ja herättää
kiinnostusta vieraisiin kieliin. Kieleen tutustuminen tapahtuu leikin
avulla ja esimerkiksi lapsille tuttuja leikkejä voidaan leikkiä vieraalla
kielellä, vaatteiden nimiin voidaan tutustua puettaessa, numeroihin
voidaan tutustua hyppynarua hypellen jne.
Kokeilussa mukana oleva henkilöstö puhui lapsille omaa
äidinkieltään, mutta kielisuihkutus edellyttää myös, että henkilöstö
osaa jonkin verran suihkutuskieltä, jotta kaikki lapset tulevat
ymmärretyiksi omalla äidinkielellään. Lasten mielestä oli hauskaa
myös se, että kasvattajakin voi opetella uutta kieltä yhdessä lasten
kanssa.
Kirkkonummelaiset lapset ovat mm. tehneet yhdessä retkiä luontoon
ja kirjastoon, katsoneet yhdessä ruotsinkielisiä teatteriesityksiä,
tutustuneet mm. suomenruotsalaiseen kulttuuriin (Lucia-juhlat) sekä
suomalalaiseen kulttuuriin Kalevalan päivänä ja tuottaneet yhdessä
lasten omaa mediaa medialeikin avulla.
Kaikessa toiminnassa on huomioitu molempien kielten rikastaminen
ja lasten kielitietoisuuden lisääminen.
Toimintaa on järjestetty lähes joka viikko, vaikka se henkilöstön
poissaolojen vuoksi on joskus ollut haasteellista.
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Toiminnan haasteita
Kuten edellä todettiin, toiminnan suurin haaste on henkilöstön
poissaolot ja koko talon henkilöstön työaikajärjestelyt osan lapsista ja
aikuisista siirtyessä muualle. Kaikki kokeiluun osallistuneet päiväkodit
kokivat työaikojen järjestelyn liikkuvan ryhmän vuoksi haasteelliseksi
koko talon toiminnan suhteen.
Toiminnan suunnittelu ja arviointi erillisenä toimintana on vienyt
paljon aikaa omasta suunnitteluajasta.
Lasten ja kasvattajienkin kokema matka Ravalsin ja
Pappilanmäen/Lindalin välillä on ollut haaste, kun aikaa on kulunut
liikkumiseen erilaisissa sääolosuhteissa. Lapset eivät myöskään aina
olisi jaksaneet lähteä muualle.
Toiminta-ajaksi sovittiin kerran viikossa 45 min, mutta tutustumisten
kannalta se koettiin haasteeksi. Lasten ryhmäytyminen omaksi
ryhmäkseen vei paljon aikaa.
Toiminnan hyötyjä
Kielisuihkukokeilun positiivisena puolena on pidetty sitä, että sekä
henkilöstö että lapset ovat saaneet tutustua toisiinsa, toiseen kieleen
ja kulttuuriin. Kasvattajat ovat oppineet toisiltaan uusia toimintatapoja,
leikkejä ja vinkkejä arkityöhönsä, joka on kasvattajan kannalta ollut
motivoivaa. Yhdessä suunniteltu, lasten ajatuksista lähtevä toiminta,
on ollut lapsista hauskaa ja lapset ovat tutustuneet uusiin ihmisiin ja
oppimisympäristöihin. Joku lapsista on löytänyt uuden ystävän eri
kielisestä lapsesta.
Pohdintaa ja jatkokehittelyä
Päiväkodin sijainnilla oli suuri merkitys kokeilun järjestämisen
kannalta. Vierekkäin sijaitsevissa toimipaikoissa yhteistyö hoitui
luonnollisesti ja matkoihin ei tarvinnut käyttää aikaa. Lapset kuulivat
toista kieltä muutenkin, kun pihat ovat lähekkäin.
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Suomenkielisille lapsille ruotsinkieleen tutustuminen näytti olevan
mielenkiintoista ja uutta. Ruotsinkieliset lapset ovat tottuneet
suomenkieleen, joten itse kieli ei näyttänyt erityisesti kiinnostavan.
Silloin, kun kieli ei kiinnosta, täytyy kasvattajien motivoida lapsia
yhteiseen toimintaan niin, että toiminta kiinnostaa.
Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on noin 18%
koko varhaiskasvatuksessa työskentelevien määrästä. Tämä
tarkoittaa sitä, että kielisuihkutusta on haasteellista järjestää vain
ruotsinkielisen henkilöstön turvin suomenkielisille lapsille.
Kielisuihkutus pienessä määrin eri kielillä on ollut mahdollista
tähänkin asti, riippuen henkilöstön kieliosaamisesta. Usein
kielisuihkutusta tehdään luonnostaan niillä kielillä, joita lapsiryhmässä
esiintyy – tervehditään, lasketaan, lauletaan jne. jokaisella kielellä.
Kokeilun perusteella kielisuihkutus toimisi parhaiten päiväkodin
omassa ryhmässä, mikäli kasvattajalla on osaamista
kielisuihkukielestä. Tällöin suunnittelu ja toiminta toimisivat
saumattomasti ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja
suihkutusta voisi toteuttaa päivittäin, jolloin kielen oppiminen
vahvistuu.
Tiiviimpi yhteistyö kielikylpy-yhdistyksen kanssa on myös toivottavaa
jatkossa, mikäli kielisuihkutoiminta laajenee.
Mikäli eri kieliin tutustumiseen halutaan panostaa, on kielen
tutustumiseen tai opettamiseen eri kielillä varattava riittävästi myös
ulkopuolista resurssia. Tällöin olisi mahdollista hankkia kasvattajille
koulutusta ja lapsille kielenopetusta päiväkodin ulkopuolelta.
Esittelijä

Sivistystoimenjohtaja

Päätösehdotus

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto merkitsee
kielisuihkukokeilun selvityksen tiedokseen.

Käsittely

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma alusti asian jaostolle.
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Päätös

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti ehdotuksen
mukaisesti.

Tiedoksi

Päiväkodin johtajat, palveluohjaajat

Kunnanhallitus 10.06.2019 § 210
307/12.00.01/2019

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. merkitä kielisuihkukokeilun selvityksen tiedokseen
2. lähettää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Kunnanhallitus 10.6.2019 käsittely:
Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala ja varhaiskasvatuksen johtaja
Anu Vesiluoma olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajan.
Ulf Kjerin teki seuraavan vastaehdotuksen: ”Kielisuihkukokeilu on
koettu myönteisenä molemmissa kieliryhmissä. Ehdotan, että
selvitetään kielisuihkutoiminnan jatkamisesta päättäminen v. 2020
talousarvion yhteydessä”. Anna Aintila ja Timo Haapaniemi
kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
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Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että
kielisuihkutoiminnan jatkamista selvitetään ja siitä päätetään v. 2020
talousarvion yhteydessä.

Tiedoksi

Sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja
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Oikaisuvaatimus 518/05.10.00/2019
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 211
518/05.10.00/2019
Valmistelija

Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja
anu.vesiluoma(at)kirkkonummi.fi
Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat oikaisua laillisuusperusteella
kunnanhallituksen päätökseen 6.5.2019 § 158 koskien yksityisen hoidon
tuen kuntalisästä luopumista 1.8.2019 alkaen. Oikaisuvaatimuksella
vaaditaan kunnanhallituksen päätöksen 6.5.2019 § 158 Yksityisen
perhepäivähoidon kuntalisä muuttamista niin, että yksityisen hoidon tuen
kuntalisä säilytettäisiin palvelusetelin rinnalla yksityisen hoidon tukena
kunnan ulkopuolella/muissa kunnissa hoidossa olevilla lapsilla.
Oikaisuvaatimukset perustelut
Oikaisua vaaditaan varhaiskasvatuslakiin perustuen. Oikaisun mukaan
Kirkkonummen kunta on rikkonut varhaiskasvatuslakia palveluseteliä
laadittaessa (riittämätön tiedottaminen ja yhteistyö perheiden ja yksityisten
palveluntuottajien kanssa) ja tulee rikkomaan (lapsen oikeudet ja
hyvinvointi), mikäli yksityisen hoidon tuen kuntalisä lakkautetaan
kokonaan.
Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
Kunnanhallituksen päätös on ollut kunnan tietoverkossa nähtävissä
14.5.2019. Tiedoksisaanti- ja oikaisuvaatimusaika on alkanut 15.5.2019.
Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen
määräaikain laskemisesta. Sitä päivää, josta muutoksenhakuaika
lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan. Huomioon ottaen
tiedoksisaanti- ja oikaisuvaatimuksen määräajat on 31.5.2019 kuntaan
saapunut oikaisuvaatimus saapunut ajoissa.
Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai
tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimusta käsittelevä
viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa
esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin. Oikaisuvaatimuksen
väitteet laillisuusvirheistä tutkitaan. Laillisuusperuste on olemassa, jos
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päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka se on muuten lainvastainen.
Jos oikaisuvaatimuksessa on tarkoituksenmukaisuusperusteita, harkitaan
oikaisuvaatimuksen hyväksymistä esitetyillä
tarkoituksenmukaisuusperusteilla. Oikaisuvaatimukseen annetussa
päätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa
esitettyihin vaatimuksiin.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.
Oikaisuvaatimuksen käsittely
Päätöksen laillisuus
Kunnanvaltuusto on vuoden 2019 talousarviopäätöksessään 15.12.2018 §
112 päättänyt, että yksityisen hoidon tuen kuntalisästä luovutaan 1.8.2019
alkaen.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisästä luopumista käsiteltiin syksyllä 2018
osana kunnan talousarvioprosessia, jonka mukaisesti asiaa ovat käsitelleet
suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatus- ja opetusjaostot, sivistys- ja
vapaa-aikalautakunta, kunnanhallitus ja lopulta kunnanvaltuusto osana
edellä mainittua talousarviopäätöstä. Päätöksenteossa on käytetty
vaikutusten ennakkoarviointia, jossa päätöksen vaikutuksia on tarkasteltu
lainsäädännön, henkilöstön kelpoisuusvaatimusten, laadun ja valvonnan,
asiakkaiden (vanhemmat ja lapset), palveluntuottajan, organisaation ja
johtamisen, kunnan elinvoiman, kilpailukyvyn sekä kestävyyden että
talouden näkökulmista. Päätöksenteon perustana on ollut lapsen edun
ensisijaisuus. Valmistelussa ja päätöksenteossa on noudatettu
Varhaiskasvatuslakia. Myös palvelusetelin käyttöönoton valmistelussa
käytettiin vaikutusten ennakkoarviointia päätöksen teon perustana.
Varhaiskasvatusta järjestetään kunnan omana toimintana ja sen lisäksi
hankkimalla palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta tai ostopalveluna.
Yksityistä varhaiskasvatusta tuetaan joko lakisääteisellä yksityisen hoidon
tuen hoitorahalla ja tulosidonnaisella hoitolisällä sekä mahdollisella
kuntalisällä tai kunnan myöntämällä palvelusetelillä.
Laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuissa LKYTL 1128/1996 1 §
säädetään taloudellisista tuista, joilla tuetaan lapsen vanhempia ja muita
huoltajia lapsen hoidon järjestämisessä sekä työ- ja perhe-elämän
yhteensovittamisessa. Tämän lain mukaisia hoitorahan ja hoitolisän määriä
voidaan korottaa kuntalisällä, jos tuen rahoituksesta vastaava kunta niin
päättää. Toisin sanoen mahdollisen kuntalisän määrä ja
myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Kuntaliiton 2018 tekemän
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selvityksen mukaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää maksavien kuntien
osuus vähenee ja sen sijaan palvelusetelin käyttö
varhaiskasvatuspalveluissa jatkaa kasvuaan.
Tulosidonnainen palveluseteli kohtelee kuntalaisia yhdenvertaisemmin kuin
yksityisen hoidon tuki. Yksityiset palvelut ovat kaikkien kuntalaisten
saatavilla asiakkaan tuloista riippumatta. Palveluseteli takaa
turvallisemman jatkumon hoitosuhteessa sekä palvelunkäyttäjälle että
palveluntuottajalle sen tulosidonnaisuutensa ansiosta. Lasta voidaan
palvelusetelin ansiosta hakea myös esimerkiksi vaihtoehtoista
pedagogiikkaa tai erityistä painotusta tarjoavien varhaiskasvatuspalvelujen
piiriin, mikä ei ole ollut kaikille mahdollista yksityisen hoidon tuella
toimittaessa. Kirkkonummella toteutettu vahva inklusiivinen
varhaiskasvatus toteutuu yksityisessä varhaiskasvatuksessa
palvelusetelillä tuotetussa palvelussa, jossa myös tukea tarvitseva lapsi voi
hakeutua lähipäiväkotiin ja saada siellä tarvitsemaansa tukea kasvuunsa ja
oppimiseensa.
Kunnanhallitus on kuntalaisten yhteydenottojen johdosta pyytänyt
yksityistä perhepäivähoitoa koskevaa selvitystä 25.3. 2019 ja vielä
myöhemmin 1.4.2019. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on
kokouksessaan 17.4.2019 § 22 antanut selvityksensä kunnanhallitukselle
yksityisen hoidon tuen kuntalisää perhepäivähoidossa koskevassa
asiassa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.4.2019 § 138 käsitellyt
sittemmin asiaa: se vastaanotti ennen kokouksen alkua kuntalaisten ja
espoolaisen palveluntuottajan adressit ja jätti kokouksessaan asian
pöydälle lisäselvityksiä varten tarkoituksenaan jatkaa sen käsittelyä
6.5.2019. Kokouksessaan 6.5.2019 § 158 se käsitteli yksityisen
perhepäivähoidon kuntalisäasiaa ja päätti, että yksityisen hoidon tuen
kuntalisästä luovutaan kunnanvaltuuston 15.12.2018 § 112 tekemän
talousarviopäätöksen mukaisesti 1.8.2019 alkaen.
Asian käsittelyt ovat kunnanhallituksen pyyntöjen mukaisesti koskeneet
yksityistä perhepäivähoitoa ja kuntalisästä luopumisen vaikutuksia ao.
hoitomuodossa. Koska 29.4.2019 vastaanotetuissa adresseissa viitattiin
myös palveluseteliin ja yksityisiin ulkokunnissa toimiviin päiväkoteihin,
annettiin asiassa lisäselvitystä kunnanhallituksen 6.5.2019 kokousta
varten.
Lisäselvityksissä päättäjille annettiin tietoa ulkokunnissa yksityisissä
päiväkodeissa syksyllä 2019 jatkavien lasten määrästä (16) ja vastattiin
adresseissa esitettyihin kysymyksiin ja väittämiin. Myös adresseissa
esitettyä virheellistä tietoa oikaistiin avaamalla yksityisen hoidon tukeen ja
palveluseteliin liittyvää kustannusvertailua.
Ulkokunnissa toimivat yksityisen päiväkodit voivat kirkkonummelaisten
yksityisten päiväkotien tavoin hakeutua palveluseteliyrittäjiksi ja sen myötä
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asiakkaat voivat ottaa käyttöönsä palvelusetelin. Kirkkonummen kunta
onkin vastaanottanut yksityisten ulkokunnissa toimivien palveluntuottajien
hakemuksia palvelusetelituottajiksi.
Palvelusetelin käyttöotosta ja sen sääntökirjasta on päättänyt Sivistys- ja
vapaa-aikalautakunta 13.12.2017 § 45. 1.8.2018 käyttöönotetun
palvelusetelin valmisteluun on osallistunut Kirkkonummella toimivia
palveluntuottajia. Kirkkonummelaisia palveluntuottajia on myös ollut
mukana sääntökirjan päivittämisessä ja he ovat sitoutuneet toimimaan sen
mukaisesti. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 27.2.2019
§ 15 päättänyt palvelusetelin päivitetystä sääntökirjasta esityksen
mukaisesti.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisästä luopumisesta on tiedotettu kirjallisesti
tammikuussa 2019 kaikkia yksityisiä palveluntuottajia, myös ulkokunnissa
toimivia, samoin yksityistä varhaiskasvatusta käyttäviä asiakkaita.
Tiedottaminen toistettiin vielä toukokuussa. Myös kunnan verkkosivuilla on
tiedotettu muutoksesta toistuvasti.
1.8.2019 alkaen kaikki Kirkkonummen kunnassa toimivat suomen- ja
ruotsinkieliset yksityiset päiväkodit ovat palvelusetelituottajia, joten
päiväkotiasiakkaat oletettavasti käyttävät tuolloin palveluseteliä 100 %.
Asiakkaan on aina mahdollista käyttää lakisääteistä yksityisen hoidon tuen
hoitorahaa ja mahdollista tulosidonnaista hoitolisää, silloin asiakas vastaa
tukien jälkeen jäljelle jäävästä yksityisen palveluntuottajan perimästä
asiakasmaksusta itse.
Yhteenveto
Kunnalla on ollut oikeus päättää kuntalisästä luopumisesta (LKYTL
1128/1996 1 §) eikä siten asiassa tehty päätös (KH 6.5.2019 § 158) ole
lainvastainen. Muutoksesta on tiedotettu asianmukaisesti sekä
palveluntuottajia että asiakkaita kahteen kertaan. Myös kunnan
verkkosivuilla on muutoksesta tiedotettu toistuvasti. Päätöksentekoa on
ohjannut lapsen edun ensisijaisuus. Valmistelussa ja päätöksenteossa on
noudatettu Varhaiskasvatuslakia.
Kunnanhallitus on ollut toimivaltainen päättämään asiasta, päätös ei ole
syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan
lainvastainen. Toisien sanoen kunnanhallituksen 6.5.2019 § 158:ssa ei ole
laillisuusvirheitä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä
esitettyjen perusteluiden mukaan.
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Kunnanhallitus 10.6.2019 käsittely:
sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala ja varhaiskasvatuksen johtaja Anu
Vesiluoma olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajan.
Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuksen
johtaja

Liitteet / bilagor
[4]

Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 29.4.2019,
yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä
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Hankintapäätös/ Työterveyspalveluiden hankinta/ Kirkkonummen kunta (222645)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 212
736/01.04.02/2019
Valmistelija

Controller Ari Hasu, ari.hasu@kirkkonummi.fi
HANKINTAKERTOMUS
Hankinnan kohde: Hankinta koskee jäljempänä tarkoitetuissa
hankintailmoituksissa ja tarjouspyynnössä yksilöityjä työterveyshuollon
palveluita. Tarjouspyynnön perusteella tehtävällä hankintasopimuksella
järjestetään työterveyshuoltopalvelut Kirkkonummen kunnan henkilöstölle.
Lisäksi kirkkonummelaisilla yrityksillä sekä vammaispalvelulain perusteella
avustajiensa työnantajana toimivilla henkilöillä on mahdollisuus järjestää
työterveyshuoltopalvelut henkilöstölleen kunnan kilpailuttaman sopimuksen
perusteella.
Hankintailmoitukset ja tarjouspyyntö: Kirkkonummen kunnan
työterveyspalveluita koskevasta hankinnasta (25.3.2019 päivätty
tarjouspyyntö ”Työterveyspalveluiden hankinta/ Kirkkonummen kunta
222645) on ilmoitettu työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen
sähköisessä ilmoituspalvelussa ( HILMA) 26.3.2019 (ilmoituksen numero
2019-006677), Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosassa
(TED-tietokanta) 27.3.2019 (ilmoituksen numero 2019/061-142437) sekä
Tarjouspalvelu.fi – portaalissa.
Hankintamenettely: Hankintamenettely: hankinnassa on käytetty avointa
menettelyä. Puheena olevan hankinnan kokonaisarvo ylittää siihen
sovellettavan terveydenhoito- ja sosiaalipalveluita koskevan kansallisen
kynnysarvon (400.000 euroa/ alv 0%).
Sopimuskausi: Tarjouspyynnön perusteella tehtävän hankintasopimuksen
sopimuskausi on 1.1.2020 -31.12.2023. Kunnalla on tämän jälkeen oikeus
kahden (2) vuoden mittaisen option käyttämiseen (ilmoittamalla tästä
palvelun tuottajaksi valitulle viimeistään 12 kuukautta ennen
sopimuskauden päättymistä).
Tarjousten jättäminen: tarjoukset on tullut jättää Tarjouspalvelu.fitoimittajaportaalissa 29.4.2019 klo 12.00 mennessä.
Hankinta-asiakirjojen saatavuus: hankintaan liittyvät asiakirjat ovat olleet
tarjouksentekoaikana saatavilla sähköisesti täydellisinä, rajoituksetta ja
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maksutta osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi.
Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset: tarjouspyyntöä koskevat kysymykset
on tullut lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista 16.4.2019 klo 14.00
mennessä. Edellä määrätyllä tavalla esitettyihin kysymyksiin antamat
hankintayksikön vastaukset ovat olleet luettavissa samassa paikassa
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti 19.4.2019 klo 15.00 mennessä.
Saapuneet tarjoukset: tarjouspyynnössä määrättyyn määräaikaan
mennessä tarjouksensa jättivät: Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy
(FI01074183)/ 29.4.2019, Suomen Terveystalo Oy ( 1093863-3)/
29.4.2019 sekä Mehiläinen Oy (1927556-5)/ 29.4.2019. Tarjoukset on
avattu Kirkkonummen kunnan hankintayksikkö-organisaatiossa 2.5.2019.
Tarjousten avaamisesta on muodostettu erillinen kirjallinen tarjousten
avauspöytäkirja.
Saapuneita tarjouksia koskevat täsmennyspyynnöt: Kaikkia tarjoajia on
24.5.2019 pyydetty sähköpostitse täsmentämään tarjouksensa ehtoja
muita palveluja koskevien hinnastojensa soveltamiensa ehtojen osalta.
Kaikki tarjoajat ovat vastanneet hankintayksikön täsmennyspyyntöön.
Tarjouspyynnön mukaisuus: tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden
arviointi: Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai
tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava
tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun saapuneet tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaisia.
Tarjoajien soveltuvuuden arviointi: hankintalain 80:n mukaan
hankintayksikön on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja, jota koskee
hankintalain 80 §:ssa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste.
Hankintayksikkö voi sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajan, jota koskee
hankintalain 81 §:ssa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste.
Hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä,
taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista
pätevyyttä koskevia 84—86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia ilmoittamalla
tästä hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä
hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava
tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnön ehtojen perusteella alustavan
tarjousvertailun perusteella parhaaksi arvioidulta tarjoajalta (Suomen
Terveystalo Oy) on pyydetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat selvitykset.
Suomen Terveystalo Oy:n todettiin täyttävän tämän toimittamien
selvitysten perusteella tarjouspyynnössä asetetut, tarjoajan soveltuvuutta
koskevat vaatimukset.
Tarjouksen valintaperuste: tarjouskilpailun voittajan valintaperusteena on
tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, kun tarjousten vertailussa
kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteena on paras hinta-
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laatu-suhde. Hinnan painoarvo vertailussa on 95 % ja laadun 5%.
Kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella
tarjouskilpailun voittajaksi valitaan vertailuun otetuista tarjoajista hinnan ja
laadun perusteella eniten vertailupisteitä saanut tarjoaja. Hintaa arvioidaan
kriteerillä, joka on tarjouspyynnön kohdassa ”Päätöksenteon perusteet/
a/Hinta” tarkoitettu vertailuhinta. Edullisinta vertailuhintaa tarjonnut saa
hinnan osalta 95,00 vertailupistettä, muiden tarjoajien vertailupisteet
hinnan osalta lasketaan kaavalla 95,00 *edullisin tarjottu vertailuhinta/
tarjoajan vertailuhinta. Laatua arvioidaan kriteerillä, joka on tarjouspyynnön
kohdassa ”Päätöksenteon perusteet/ b) Laatu” tarkoitettu gynekologin ja
silmälääkäripalveluiden käytettävissä olo tarjouspyynnössä tarkoitetussa
päätoimipisteessä. Mikäli tarjoaja tarjoaa edellä tarkoitettua laatutasoa, saa
tarjoa tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevassa vertailussa
laadun osalta 5,00 vertailupistettä (muussa tapauksessa tarjoajan
pistemäärä tältä osin 0,00 vertailupistettä).
Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun
yhteenveto (vertailupisteet yhteensä edellä tarkoitettujen kohtien a) Hinta
ja b) Laatu perusteella):
- Suomen Terveystalo Oy: 100,00 vertailupistettä (suurin vertailupisteiden
yhteismäärä)
- Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy: 96,66 vertailupistettä
- Mehiläinen Oy: 94,31 vertailupistettä
Kokonaistaloudellisesti edullisin/ hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous
(suurin vertailupisteiden yhteismäärä): Suomen Terveystalo Oy 100,00
vertailupistettä.
Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskeva vertailu esitetty
tämän päätöksen liitteellä ”Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta
koskeva vertailu/ Työterveyspalveluiden hankinta/ Kirkkonummen kunta
(222645).”
Hankinta-asiakirjojen julkisuus: hankinnassa sovelletaan lakia
viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Kunnanhallituksen
päätös perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen.
Saapuneet tarjoukset ja niihin liittyvät asiakirjat (lukuun ottamatta
liikesalaisuuksia ja liikesalaisuuksiin verrattavissa olevia hinnan
muodostumisen perusteita ja osahinnoittelua) tulevat julkisiksi
asianosaisille kun hankintapäätös (puheena olevassa hankinnassa
kunnanhallituksen hankintapäätös) on asiassa tehty. Saapuneet tarjoukset
ja niihin liittyvät asiakirjat (lukuun ottamatta liikesalaisuuksia ja näihin
verrattavissa olevia hinnan muodostumisen perusteita ja osahinnoittelua)
tulevat julkisiksi muille kuin asianosaisille kun hankintasopimus puheena
olevassa hankinnassa on tehty. Hankinta-asiakirjoja (kuten saapuneita
tarjouksia) säilytetään Kirkkonummen kunnan asiakirjahallinnossa.
Hankinta-asiakirjoja voi tiedustella controller Ari Hasulta
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(etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi). Hankintaprosessin aikana
viranomaisella on harkintavalta (harkinnanvaraisesti julkiset asiakirjat) sen
suhteen, mitä tietoja ja kenelle se voi antaa hankintaprosessin eri
vaiheissa hankintapäätöksen teon ja sopimuksen allekirjoittamisen
välisenä aikana.
Hankinnan jakaminen osin: hankintaa ei ole jaettu osiin, hankintayksikkö
on esittänyt perustelut hankintailmoituksessa sille, että hankintaa ei ole
jaettu osiin: Hankintayksikön näkemyksen mukaan sopimuksen jakaminen
osiin haittaisi sopimuksen kohteena olevan palvelun hallintaa,
toimitusvarmuutta sekä sopimuksen valvontaa.
Hankintasopimus: sopimus hankinnasta ei ei synny tällä päätöksellä, vaan
erillisellä hankintasopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä, kun tämä
hankintapäätös on saanut lainvoiman (aikaisintaan 14 päivän kuluttua
hankintapäätöksen tiedoksisaannista).
Hankinnan kokonaisarvo: hankinnan kokonaisarvo (mukaan lukien
hankintasopimukseen liittyvä optiomahdollisuus) on sopimuskauden
aikaisesta palvelutarpeen volyymistä riippuen noin 4,5- 5,0 milj. euroa (alv
0%).
Toimivalta: Kirkkonummen kunnanvaltuusto 15.12.2018, § 113
(kunnanhallituksen toimivalta puheena olevaan hankintapäätökseen
liittyen).
Keskeiset sovelletut oikeussäännökset:
- laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista: § 74, § 80-86, §
93, § 97 ja § 138
- laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 §:n 3-, 6- ja 8-kohdat
- Kirkkonummen kunnanvaltuusto 15.12.2018, § 113
Liite:
- Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskeva vertailu/
Työterveyspalveluiden hankinta/ Kirkkonummen kunta (222645)Salattu JulkL 7 § 2 mom.
Oheismateriaali:
- Tarjouspyyntö ”Työterveyspalveluiden hankinta/ Kirkkonummen kunta
222645” 25.3.2019 liitteineen
Saapuneet tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Esittelijä

Kunnanjohtaja
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kunnanhallitus päättää
1
hyväksyä Suomen Terveystalo Oy:n (1093863-3) tarjouksen (29.4.2019)
koskien päätettävänä olevaa työterveyspalveluiden hankintaa. Valittu
tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut ehdot ja valittu tarjoaja täyttää
tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset.
Hyväksytty tarjous on tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta
koskevan vertailuun otetuista tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin
(hinta-laatusuhteeltaan paras).
Hyväksytyn tarjoajan tulee ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista
toimittaa tarjouspyynnössä vaaditut dokumentoitua
laadunvarmistusjärjestelmää, potilasvakuutusta ja vastuuvakuutusta
koskevat hyväksyttävät selvitykset/ todistukset,
2
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan puheena olevaan
työterveyspalveluiden hankintaan liittyvän hankintasopimukseen,
kunnanhallitus päättää hankintasopimukseen liittyvän option käyttämisestä,
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Muutoksenhaku
Hankintaoikaisu ja valitusosoitus markkinaoikeuteen

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
Liitteet / bilagor
[5]

Tarjousten vertailuliite, työterveyspalveluiden hankinta

Oheismateriaali / tilläggsmaterial
Tarjouspyyntö
Liite 1 Sopimus
Liite 2 Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat sopimusehdot
Liite 3 Hankittavan palvelun sisältö
Liite 4 Tarjoushinnat
Liite 5 Tarjoushintoihin ja laskuttamiseen liittyviä määräyksiä
Liite 6 Kirkkonummen kunnan aktiivisen tuen toimintamalli
Liite 7 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa
JYSE 2014 PALVELUT (huhtikuu 2017
päivitysversio)
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Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry:n kirje liikuntapaikoista
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 213
673/12.04.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry:n kirje kunnanhallitukselle on merkitty
ilmoitusasiana tiedoksi kunnanhallituksen kokouksessa 3.6.2019.
Kunnanhallitus evästi, että asia käsitellään päätösasiana kokouksessa
10.6.2019.
Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry:n kirje kunnanhallitukselle on liitteenä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
todeta, että Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry:n kirje kunnanhallitukselle
on saapunut kuntaan 28.5.2019 ja että se on merkitty tiedoksi
ilmoitusasiana kunnanhallituksen kokouksessa 3.6.2019 ja
2
todeta vastauksenaan Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry:lle, että
kunnanhallitus kehottaa yhdistystä hakemaan kunnan maksutta tarjoamia
tiloja sähköisen tilavarausjärjestelmän kautta:
https://www.kirkkonummi.fi/nuoriso-ja-liikuntatilojen-varaaminen-javuokraaminen
Kunnanhallitus 10.6.2019 käsittely:
Ulf Kjerin ehdotti, että koska asia on tärkeä ikäihmisten palveluita ajatellen
ja koska se linkittyy laajempaan Palvelusäätiön kokonaisuuteen, asia
jätetään pöydälle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa. Pirkko Lehtinen,
Pekka Jäppinen, Timo Haapaniemi ja Hans Hedberg kannattivat ehdotusta,
ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Asia käsitellään seuraavassa
kokouksessa osana laajempaa Palvelusäätiön kokonaisuutta.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus
Tiedoksi
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Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalon yhtiökokous 13.6.2019
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 214
676/10.03.02.04/2019
Valmistelija
Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.12.2018 § 422 nimennyt Kiinteistö
Oy Kirkkonummen kunnantalon yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Anu
Karkisen.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
nimetä hallintojohtaja Anu Karkisen kunnan edustajaksi Kiinteistö Oy
Kirkkonummen kunnantalon yhtiökokoukseen 13.6.2019 ja
2
antaa mahdollisen evästyksensä yhtiökokousedustajalle ja
3
tarkistaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
Oheismateriaali / tilläggsmaterial
Yhtiökokouskutsu Kirkkonummen kunnantalo
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Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten kunnanvaltuustossa
2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 215
602/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Suhteellisen vaalin toimittamisen edellytyksistä säädetään kuntalaissa
(105.2 §).
Hallintosäännön 145 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa
on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston
pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kunnanvaltuusto päätti 19.6.2017 § 29 valita vaalilautakunnan
toimikaudeksi 2017 – 2019.
Koska hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee vaalilautakunnan koko
toimikaudekseen, ehdotuksena on, että valtuusto päättää valita
vaalilautakunnan aiemmin päättämänsä mukaisesti myös jäljellä olevalle
valtuustokaudelle.
Valtuuston 19.6.2017 § 29 päättämä kokoonpano on seuraava (varajäsen
suluissa):
-

puheenjohtaja Timo Haapaniemi (Matti Kaurila)
varapuheenjohtaja Linda Basilier (Carl-Johan Kajanti)
Outi Saloranta-Eriksson (Emmi Wehka-aho)
Markus Myllyniemi (Johanna Fleming)
Pekka M. Sinisalo (Riikka Purra)
sihteeri: valtuuston pöytäkirjanpitäjä

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita jäljellä olevaa
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valtuustokautta varten vaalilautakunnan suhteellisen vaalin toimittamista
varten 19.6.2017 § 29 päätöksen mukaisesti ja
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta.
Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
Oheismateriaali / tilläggsmaterial
Kuntaliiton yleiskirje 11-2017 toimielinten vallinnoista
Kommunförbundets cirkulär 11-2017 angående val av ledamöter till
förtroendeorgan
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Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 216
98/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 115 §:n mukaan valtuustossa on puheenjohtaja sekä I ja Ii
varapuheenjohtaja.
Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää valita valtuustolle
puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää valita valtuustolle I
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää valita valtuustolle II
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
4
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.
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Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 217
586/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 7 § mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenistöön pyritään
varaamaan jokaiselle vaaleilla valitulle ryhmälle yksi paikka. Lautakunnan
jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai muita
valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja ovat varsinaisia valtuutettuja (kuntalaki 121.1 §).
Kuntaliitto on yleiskirjeessään 11/2017 ohjeistanut kuntia
kunnanhalllituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnoissa.
Yleiskirje on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan määrätään kuntalain 75 §:ssä.
Tarkastuslautakuntaa koskevilla vaalikelpoisuusrajoituksilla pyritään
varmistamaan hallinnon ja talouden tarkastuksen riippumattomuus ja
luotettavuus. Samat vaalikelpoisuuden rajoitukset koskevat myös
tilintarkastajaa.
Kuntaliiton yleiskirjeen 11/2017 mukaan vaalikelpoisuus
tarkastuslautakuntaan määräytyy seuraavasti:
Tarkastuslautakunnan kokoonpanossa on huomioitava, että vaalikelpoinen
tarkastuslautakuntaan ei ole
- kunnanhallituksen jäsen
- pormestari tai apulaispormestari
- henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita
koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
- henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palveluksessa
- henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistöiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

Kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää valita tarkastuslautakunnan
jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2019 – 2021
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenten keskuudesta
tarkastuslautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaudelle
2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 218
588/00.01.02/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 7 § mukaan kunnanhallituksessa on 13 jäsentä ja
varajäsentä. Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat varsinaisia
valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kuntaliitto on yleiskirjeessään 11/2017 ohjeistanut kuntia
kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnoista.
Yleiskirje on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen määrätään kuntalain 73 §:ssä.
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan
- välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa
oleva henkilö,
- henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella otimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
- kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai
muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta,
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai
säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa (tätä kohtaa ei
sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai
siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen),
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
olevia henkilöitä.
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Kunnanhallitukseen ei ole vaalikelpoinen sellainen henkilö, joka ei ole
vaalikelpoinen valtuustoon.
Rajoitukset koskevat välittömästi kunnanhallituksen alaisen henkilöstön
lisäksi lautakuntien esittelijöitä ja asioiden valmistelijoita.
Rajoitukset koskevat kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan
konserniyhteisön henkilöstöä.
Rajoitukset koskevat kunnan henkilöstön edunvalvonnasta vastaavia
henkilöitä.
Vaalikelpoisuusrajoitus voi kohdistua kunnassa toimivien liikeyritysten
johtohenkilöihin, ei kuitenkaan kunnan määräysvallassa olevien
liikeyritysten johtohenkilöihin.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhalllitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen 13
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2019 –
2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnanhallituksen jäsenten
keskuudesta kunnanhallitukselle puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.
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Kuntakehitysjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 219
589/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 45 §:n mukaan kunnanhallituksessa on
kuntakehitysjaosto. Hallintosäännön 7 §:n mukaan kuntakehitysjaoston
jäsenet ja varajäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja on kuntakehitysjaoston jäsen.
Kuntakehitysjaoston puheenjohtaja on varsinainen valtuutettu ja
kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen.
Kuntaliitto on yleiskirjeessään 11/2017 ohjeistanut kuntia
kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnoista.
Yleiskirje on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään
kuntalain 71 §:ssä. Lain 72 – 77 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista
vaalikelpoisuuden rajoituksista. Vaalikelpoisuutta kunnanhallituksen
jaostoon arvioidaan samoin perustein kuin vaalikelpoisuutta
kunnanhallitukseen.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kuntakehitysjaostoon 7
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2019 –
2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kuntakehitysjaostolle jäsenten
keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi
2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus
Päätös
Tiedoksi

§ 219
Ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja

10.06.2019
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Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 220

Pöytäkirja

3
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Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 220
590/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 47 §:n mukaan kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto.
Hallintosäännön 7 § mukaan henkilöstöjaostossa on seitsemän (7) jäsentä
ja varajäsentä. Henkilöstöjaoston jäsenet voivat olla varsinaisia
valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmien nimeämiä
henkilöitä. Henkilöstöjaoston puheenjohtaja on varsinainen valtuutettu ja
kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen.
Henkilöstöjaoston varapuheenjohtaja on varsinainen valtuutettu tai
varavaltuutettu.
Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään
kuntalain 71 §:ssä. Lain 72 – 77 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista
vaalikelpoisuuden rajoituksista. Vaalikelpoisuutta kunnanhallituksen
jaostoon arvioidaan samoin perustein kuin vaalikelpoisuutta
kunnanhallitukseen.
Kuntalain 74.2 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta henkilöstöasioita
käsittelevään toimielimeen. Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan
toimielimeen sovelletaan mitä 73.2 §:ssä säädetään vaalikelpoisuuden
rajoituksesta kunnanhallitukseen. Kuntalain 73.2 §:ssä säädetty
vaalikelpoisuuden rajoitus koskee henkilöstön edunvalvonnasta
asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen puheenjohtajaa sekä henkilöä, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa
edunvalvonnasta.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää valita henkilöstöjaostoon
seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 220

Pöytäkirja

3
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kaksivuotiskaudeksi 2019 - 2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että päättää valita jäsenten keskuudesta
henkilöstöjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 221

Pöytäkirja

3
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Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 221
592/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 7 § mukaan perusturvalautakunnassa on 11 jäsentä ja
varajäsentä. Lautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Lautakunnan yhden jäsenen on oltava kunnanhallituksen
jäsen tai varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien
nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen
valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai
varavaltuutettu.
Kuntaliitto on yleiskirjeessään 11/2017 ohjeistanut kuntia
kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnoista.
Yleiskirje on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Kuntalain 74 §:ssä määrätään kelpoisuudesta lautakuntaan ja
valiokuntaan. Vaalikelpoisuutta rajoitetaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
-

asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa
oleva henkilö,
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa,
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää vallita perusturvalautakuntaan
11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2019
– 2021 ja

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 221

Pöytäkirja
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2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää valita perusturvalautakunnan
jäsenten keskuudesta perusturvalautakunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 222

Pöytäkirja

3
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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 222
596/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 7 §:n mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa on 11
jäsentä ja varajäsentä.
Lautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Lautakunnan yhden jäsenen on oltava kunnanhallituksen jäsen tai
kunnanhallituksen varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita
valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on
oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen
valtuutettu tai varavaltuutettu.
Kuntaliitto on ohjeistanut yleiskirjeessään 11/2017 kuntia
kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnoissa.
Yleiskirje on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei eritysistä syistä muuta johdu.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja valiokuntaan säädetään kuntalain
74.1 §:ssä. Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan
ja valiokuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
- asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö,
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella tlimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa,
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 222

Pöytäkirja
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Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei eritysistä syistä muuta johdu.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita sivistys- ja
vapaa-aikalautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita jäsenten
keskuudesta sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 223

Pöytäkirja

3
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Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 223
598/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 7 §:n mukaan suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja
opetuslautakunnassa on yksitoista jäsentä ja varajäsentä.
Lautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Muut
jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä.
Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja
varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu.
Kuntaliitto on ohjeistanut yleiskirjeessään 11/2017 kuntia
kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnoissa.
Yleiskirje on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja valiokuntaan säädetään kuntalain
74.1 §:ssä. Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan
ja valiokuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
- asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö,
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa,
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus
Päätösehdotus

§ 223

Pöytäkirja

3
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Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita suomenkieliseen
varhaiskasvatus- ja opetuslautakuntaan yksitoista jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2019 -2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita jäsenten
keskuudesta suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 224

Pöytäkirja

3
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Ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 224
597/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 7 §:n mukaan ruotsinkielisessä varhaiskasvatus- ja
opetuslautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja varajäsentä. Lautakunnan
enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Muut jäsenet
voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan
puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on
oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu.
Kuntaliitto on ohjeistanut yleiskirjeessään 11/2017 kuntia
kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnoissa.
Yleiskirje on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja valiokuntaan säädetään kuntalain
74.1 §:ssä. Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan
ja valiokuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
- asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö,
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa,
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 224

Pöytäkirja

3
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1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita ruotsinkieliseen
varhaiskasvatus- ja opetuslautakuntaan yhdeksän jäsentä ja varajäsentä
kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita jäsenten
keskuudesta varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 225

Pöytäkirja

3
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Yhdyskuntatekniikan lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 225
591/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 7 §:n mukaan yhdyskuntatekniikan lautakunnassa on 11
jäsentä ja varajäsentä.
Lautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Lautakunnan yhden jäsenen on oltava kunnanhallituksen jäsen tai
varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä
henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu
ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja valiokuntaan säädetään kuntalain
74.1 §:ssä. Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan
ja valiokuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
- asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö,
- henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa,
- henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 225

Pöytäkirja
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yhdyskuntatekniikan lautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita jäsenten
keskuudesta yhdyskuntatekniikan lautakunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.
Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 226

Pöytäkirja
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Palvelutuotannon lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 226
594/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 7 §:n mukaan palvelutuotannon lautakunnassa on 11
jäsentä ja varajäsentä.
Lautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Lautakunnan yhden jäsenen on oltava kunnanhallituksen jäsen tai
kunnanhallituksen varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita
valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. lautakunnan puheenjohtajan on
oltava varsinainen valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen
valtuutettu tai varavaltuutettu.
Kuntaliitto on yleiskirjeessään 11/2017 ohjeistanut kuntia
kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnoissa.
Yleiskirje on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja
valiokuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
-

asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö,
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa,
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus
Päätösehdotus

§ 226

Pöytäkirja

3
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10.06.2019

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita 11 jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet palvelutuotannon lautakuntaan
kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita jäsenten
keskuudesta palvelutuotannon lautakunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 227

Pöytäkirja

3
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10.06.2019

Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 227
593/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 7 § mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnassa on
yhdeksän jäsentä ja varajäsentä.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan enemmistön on oltava valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien
nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan on oltava varsinainen
valtuutettu ja varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai
varavaltuutettu.
Kuntaliitto on yleiskirjeessään 11/2017 ohjeistanut kuntia
kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnoissa.
Yleiskirje on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja valiokuntaan säädetään kuntalain
74.1 §:ssä. Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan
ja valiokuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
-

asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan
palveluksessa oleva henkilö,
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan
tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
säätiön palveluksessa,
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus
Päätösehdotus

§ 227

Pöytäkirja

3
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10.06.2019

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita rakennus- ja
ympäristölautakuntaan 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita jäsenten
keskuudesta rakennus- ja ympäristölautakunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 228

Pöytäkirja

3
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10.06.2019

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle
2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 228
595/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Hallintosäännön 82 §:n mukaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitos on
yhdyskuntatekniikan toimialalla toimiva kunnallinen liikelaitos.
Liikelaitoksen johtokunta on kunnanhallituksen alainen johtokunta.
Johtokunnassa on viisi jäsentä ja varajäsentä.
Kuntaliitto on yleiskirjeessään 11/2017 ohjeistanut kuntia
kunnanhallituksen, lautakuntien jamuiden toimielinten valinnoissa.
Yleiskirje on laadittu voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Vaalikelpoisuudesta johtokuntaan ja toimikuntaan säädetään kuntalain
74.3 §:ssä. Säännöksen mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan
valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja
lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Johtokuntaan ja toimikuntaan
valittavalta edellytetään 18 vuoden ikää valintahetkellä ja että häntä ei ole
holhoustoimilain nojalla julistettu vajaavaltaiseksi. Palvelussuhteesta tai
muusta asemasta johtuvia rajoituksia ei ole.
Kuntaliitto ohjeistaa yleiskirjeessään, että esimerkiksi liikelaitoksen tai
muun laitoksen toiminnasta vastaavan johtokunnan jäsenen tehtävissä
vaaditaan usein erityistä asiantuntemusta. Ohjeessa todetaan, että
esimerkiksi liikelaitoksen johtokuntaan on syytä valita henkilöitä, joilla on
kyseisen toimialan asiantuntemusta. Liikelaitoksen toiminnassa on tärkeää
myös käyttäjä- ja henkilöstödemokratian toteuttamismahdollisuus.
Johtokunnan kokoonpanossa voidaan ottaa huomioon palvelujen käyttäjien
ja henkilöstön edustus (kuntalaki 31.1 § kohta 4).
Kunnallisissa ja kuntien välisisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita Kirkkonummen
Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 228

Pöytäkirja

3
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varajäsenet kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita jäsenten
keskuudesta Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2021 ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 229

Pöytäkirja

3
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10.06.2019

Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 229
599/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Vaalilain (714/1998) 13 §:ssä säädetään kunnan
keskusvaalilautakunnasta. Valtuuston on asetettava kuntaan
toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluvat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle
toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Toimielimen valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka
mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla
vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus
koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kunnanvaltuusto on päätöksellään 19.6.2017 § 25 valinnut
keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi 2017 – 2019. Koska vaalilain
mukaan keskusvaalilautakunta tulee asettaa kuntaan valtuuston
toimikauden ajaksi, esityksenä on, että valtuusto päättää asettaa
keskusvaalilautakunnan 19.6.2017 § 25 päätöksen mukaisena.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää asettaa kuntaan
keskusvaalilautakunnan päätöksen 19.6.2016 § 25 mukaisena jäljellä
olevan valtuustokauden ajaksi ja

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 229

Pöytäkirja

3

10.06.2019

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa
Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.
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Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 230

Pöytäkirja

3
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10.06.2019

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 230
600/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Käräjäoikeuslain (581/1993) 4 §:n mukaan valtuusto valitsee
käräjäoikeuden lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.
Lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan
väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.
Lautamiesten tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa
asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana
toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle
25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla
henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai
Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa
ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa
harjoittava henkilö (2 §).
Kunnanvaltuusto on päätöksellään 19.6.2017 § 26 päättänyt valita
käräjäoikeuden lautamiehet vuosille 2017 – 2019. Koska käräjäoikeuslain
4 §:n mukaan valtuuston tulee valita käräjäoikeuden lautamiehet
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi, ehdotuksena on, että valtuusto päättää
valita jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi käräjäoikeuden lautamiehet
19.6.2017 § 26 päätöksen mukaisesti.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää valita käräjäoikeuden
lautamiehet jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi valtuuston päätöksen
19.6.2017 § 26 mukaisesti ja
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus
Tiedoksi

§ 230

Pöytäkirja

10.06.2019

3
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Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 231

Pöytäkirja

3
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10.06.2019

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta kaudelle 2019-2021 (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 231
601/00.00.01/2019
Valmistelija

Hallintojohtaja Anu Karkinen
Kiinteistönmuodostuslain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot
tunteva henkilö.
Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä
käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Kunnanvaltuusto päätti 19.6.2017 § 27 valita kiinteistötoimitusten uskotut
miehet kaksivuotiskaudeksi 2017 – 2019. Koska kiinteistönmuodostuslain
6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötomitusten uskotut
miehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi, ehdotuksena on, että
valtuusto valitsee kiinteistötoimitusten uskotut miehet jäljellä olevaksi
valtuustokaudeksi 19.6.2017 § 27 mukaisena.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää valita kiinteistötoimitusten
uskotut miehet jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi valtuuston päätöksen
19.6.2017 § 27 mukaisesti ja
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Tiedoksi

Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 232

Pöytäkirja

3
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Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 232
680/00.02.02/2019
Valmistelija

Johdon assistentti gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
Toimielinten pöytäkirjoja:
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 22.5.2019
Kuntatekniikan lautakunta 23.5.2019
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 29.5.2019
Kirkkonummen Vesi – liikelaitoksen johtokunta 29.05.2019
Viranhaltijapäätöksiä:
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtajan päätös 1-2019:
Kaavoitusarkkitehdin viran täyttäminen, vakanssinumero 3000993015
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtajan päätös 2-2019:
Kaavoitusarkkitehdin viran täyttäminen, vakanssinumero 3000991673
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtajan päätös 3-2019:
Neuvontainsinöörin viran täyttäminen, vakanssinumero 3000992420

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n
nojalla otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että
kunnanhallitus ei ota asioita käsiteltäväkseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Oheismateriaali / tilläggsmaterial
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 22.5.2019
Kuntatekniikan lautakunta 23.5.2019
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtajan päätös 3-2019
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtajan päätös 2-2019
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtajan päätös 1-2019
Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 29.05.2019
Sivistys-_ja_vapaa-aikalautakunta_29-5-2019_Pöytäkirja

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 233

Pöytäkirja

3

10.06.2019

Pöytäkirjoja tiedoksi
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 233
Esittelijä
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi
Sydkustens landskapsförbund r.f. 25.4.2019
Etevan kuntayhtymän yhtymäkokous 23.5.2019
Kuuma johtokunta 23.5.2019
HSL, yhtymäkokous 28.5.2019

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.
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Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 234

Pöytäkirja

3
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10.06.2019

Ilmoitusasiat
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 234

Esittelijä
Etunimi Sukunimi, virkanimeke, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Ei ilmoitusasioita.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 235

Pöytäkirja

10.06.2019

Muut asiat
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 235

Päätös

Ei muita asioita käsiteltävänä.

3
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Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 236

Pöytäkirja

3
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10.06.2019

Talouden tasapainottamissuunnitelma (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 236
457/02.02.02/2019
Valmistelija

Controller Esa Lindell, esa.lindell@kirkkonummi.fi
Vuoden 2019 talousarvioon on kirjattu tavoite, että kunnanhallituksen on
laadittava kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelma talouden
tasapainottamiseksi ja että suunnitelma esitetään kesäkuun 2019
valtuustossa. Suunnitelmassa on tarkasteltava kunnan kasvutavoitteet,
väestörakenteen muutokset sekä niiden vaikutus talouteen, palveluihin
sekä investointeihin. Investointien suunnitelmassa on selvitettävä myös eri
hankkeiden aikataulutus, rahoittamisen kokonaisuus ja esitettävä
toteutuksen eri vaihtoehtoja. Kokonaissuunnitelmassa on otettava
huomioon myös mahdolliset sote-uudistuksen ja valtionosuusjärjestelmän
uudistamisen vaikutukset.
Osana tasapainottamisen suunnitelmaa on kunnanhallituksen laadittava
yhdessä palvelutuotannon jaoston kanssa kunnan ongelmakiinteistöjen
väistötilojen kokonaissuunnitelma. Lisäksi suunnitelman osana tulee myös
ottaa kantaa perusturvan budjetin toistuvaan riittämättömyyteen ja
lisämäärärahojen tarpeeseen. Kunnanhallituksen tulee myös käydä
toimialojen kanssa läpi merkittävimmät ostopalvelut ja niiden mahdolliset
kehittämis- ja muutostarpeet.
Kunnanhallitus on käsitellyt tasapainottamisohjelmaa kokouksissaan 25.2,
11.3., 1.4., 15.4., 29.4. ja 6.5.2019 talouden tasapainottamisohjelman eri
osa-alueita valmistelun pohjalta ja linjannut suunnitelman valmistelua.
Kunnan ongelmakiinteistöjä ja väistötiloja koskeva kunnanhallituksen ja
palvelutuotannon jaoston yhteinen iltakoulu pidettiin 11.2.2019. Joidenkin
suunnitelman perustuvien toimenpiteiden arviointi ja toteutus on
tarkoituksenmukaisinta toteuttaa vuoden 2020 talousarvion laatimisen
yhteydessä syksyllä 2019.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
merkitä talouden tasapainottamissuunnitelman tässä vaiheessa tiedokseen
ja käsittelee sitä uudestaan valtuuston iltakoulussa 19.8.2019 sekä
toimielimiltä saatujen mahdollisten kommenttien jälkeen

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 236

Pöytäkirja

3
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10.06.2019

2
lähettää tasapainottamissuunnitelman valtuustolle ja toimielimille tieodoksi
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Kunnanhallitus 10.6.2019 käsittely:
Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala, yhdyskuntatekniikan johtaja AnnaKaisa Kauppinen ja perusturvajohtaja Jaana Koskela olivat läsnä
kokouksessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
Pekka M. Sinisalo teki seuraavan vastaehdotuksen:
Veikkolan nykyisen kirjaston peruskorjaus toteutetaan suunnitelmien
mukaan, valtuuston viime vuoden joulukuun vuoden 2019
talousarviopäätöksiä kunnioittaen.
Antti Salonen ja Matti Kaurila kannattivat vastaehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että ehdotus merkitään tiedoksi, mutta ei oteta
käsiteltäväksi, koska tasapainottamisohjelma ei tässä vaiheessa ole
käsiteltävänä päätösasiana.
Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
lautakunnat
Oheismateriaali / tilläggsmaterial
TPO_10062019
väistötilojen_suunnitelma_TPO
kadut_liikunta_virkistys_investoinnit_TPO
talonrakennus_investointti_TPO
Kirkkonummen väestöennuste 2018-2040

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 237

Pöytäkirja

3
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Vuoden 2020 talousarvion laadintakehys (kv)
Kunnanhallitus 10.06.2019 § 237
445/02.02.00/2019
Valmistelija

Controller Esa Lindell, esa.lindell@kirkkonummi.fi
Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta
koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden
ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta
vastaa kunnanhallitus.
Yleinen taloudellinen tilanne
Kansantalouden kehitys on arvioiden mukaan hidastumassa ensi vuonna
runsaan prosentin kasvuvauhtiin.
Julkisessa taloudessa on kuluneella hallituskaudella tehty merkittäviä
kuntien rahoitusta koskevia päätöksiä. Kilpailukykysopimus vähensi
kuntien henkilöstömenoja, mutta kuntien valtionosuuksia leikattiin
vastaavasti. Ensi vuonna valtionosuudet palautetaan Kiky sopimusta
edeltäneelle tasolle. Kuntaliiton laskelman mukaan tämä tarkoittaa
Kirkkonummelle 6,5 milj. euron valtionosuuksien kasvua.
Lomarahoja leikattiin parina vuonna kolmanneksella ja ensi vuonna
lomarahat maksetaan normaalitasoisina.Työajan pidennysten vaikutus
tuottavuuden lisääntymiseen jäi pieneksi. Tämän hetkinen virka- ja
työehtosopimus on voimassa maaliskuun 2020 loppuun. Uuden
sopimuksen arvioitu vaikutus sekä lomapalkkojen Kiky-leikkausten
päättymisen aiheuttama henkilöstömenojen vuosikasvuksi on kehyksessä
oletettu 1,2 %. Kehykseen ei ole sisällytetty yhtään menoja lisääviä
vakansseja, joten voidaan tehdä vain vakanssimuutoksia tai muita menoja
korvaavia esityksiä.
Uusi hallitusohjelma tuonee kunnille lisävelvotteita, joiden aiheuttamia
kustannuksia odotetaan korvattavan valtionosuuksilla.
Kansantalouden ja kunnan asukasmäärän hidas kasvu sekä julkisen
talouden yleiset että kunnan omat tasapainottamistoimet aiheuttavat
tarvetta tehostaa toimintaa ja nostaa palvelutuotannon tuottavuutta.
Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 toteumaennusteen
vaikutus vuoden 2020 kehykseen
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Vuonna 2018 Kirkkonummen kunnan budjetin alijäämäksi muodostui 4,3
milj. euroa, joka pääosin johtui verotuottojen odotettua alhaisemmasta
toteumasta. Tämän vuoden huhtikuun tietojen mukainen käyttötalouden
talousennuste on ylittymässä 2,8 milj. euroa. Kuntaliiton toukokuun
tuoreen verotuloennusteen mukaan Kirkkonummen verotulot ovat
jäämässä noin 5 milj. euroa alle budjetoidun. Tilikauden 2019 tulos tullee
olemaan alijäämäinen vuonna 2019.
Kehys on laadittu toimialakohtaisesti ulkoisten tulojen ja menojen osalta.
Tämä siksi, että nämä ovat eriä, johon kukin toimiala voi suoraan
vaikuttaa.
Erikseen sitovien erikoissairanhoidon ja HSL:n kehys on annettu erillisinä.
Kirkkonummen HSL osuus nousee 2,5 milj. € eli 76 %, sillä aiemilta
vuosilta syntyneet ylijäämät on nyt käytetty hyväksi.
Varsinaisen talousarvion sitovuus tulee olemaan ulkoinen ja sisäinen
toimintakate toimielimittäin kuten ennenkin.
Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1
hyväksyä vuoden 2020 talousarvion laadintakehyksen liitteen mukaisesti
2
kehottaa kaikkia toimialoja laatimaan vuoden 2020
talousarvioehdotuksensa toimialatasoisen toimintakatteen puitteissa ottaen
huomioon erikseen sitovat erikoissairaanhoidon ja HSL:n määrärahan
3
kehottaa kaikkia toimialoja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että
talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne
tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista
suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina
4
todeta, että toimialojen ehdotukset vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien
2021 - 2021 taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle
viimeistään 26.9.2019
5
vuoden 2020 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa:
- KH:n talousarvion kehyspäätös, Kh 10.6
- Lautakuntakäsittelyt 26.9. mennessä

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 237

Pöytäkirja

3

10.06.2019

- Kunnanjohtajan talousarvioesitys 14.10.
- KH:n talousarvioehdotus ja veroprosenttiehdotus valtuustolle
KH 4.11.
- Valtuuston veroprosenttipäätös ja talousarviokokous KV 11.11.
6
esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee
laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedoksi
7
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
Liitteet / bilagor

lautakunnat
[6]
[7]

Vuoden 2020 kehysehdotuksen mukainen tuloslaskelma
Talousarvion laadintakehys vuodelle 2020
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: §203, §204, §205, §209, §210,
§215, §216, §217, §218, §219, §220, §221, §222, §223, §224, §225, §226, §227, §228,
§229, §230, §231, §235, §236, §237

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

4 / 99

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

§ 237

Pöytäkirja

3

5 / 99

10.06.2019

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: §206, §207, §208, §213, §214

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 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 kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun
oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
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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 kunnan kirjaamoon
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai
sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
Yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.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.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: §212

HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE
I Hankintaoikaisuohje
(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä
hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä
tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee
(jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan
päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
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Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan,
sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- 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
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Kunnantalo, Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1. krs, Kirkkonummi
Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00
puh. vaihde 09 29671, faksi 09 8786 053
sähköposti: kirjaamo(at)kirkkonummi.fi
Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus
Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.
Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa
kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä
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kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot
kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten
mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle
viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.
II Oikaisuvaatimusohje
(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun
oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava
- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja
pykälä tai diaarinumero
- 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 kunnan kirjaamoon
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai
telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.
Yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Kunnantalo, Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1. krs, Kirkkonummi
Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00
puh. vaihde 09 29671, faksi 09 8786 053
sähköposti: kirjaamo(at)kirkkonummi.fi
Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

