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Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie
2, ja kunnan verkkosivuilla tiistaina 13.3.2018.

Gunnel Ekström
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§ 11
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
28.2.2018.
Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen
jäsenille.
Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 25.2.2018 Kirkkonummen
Sanomissa, jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 12
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Johanna Fleming ja
Kim Åström.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 12.3.2018 ja tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja kunnan
verkkosivuilla tiistaina 13.3.2018.
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Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, § 13, 14.02.2018
Kunnanhallitus, § 64, 26.02.2018
Kunnanvaltuusto, § 13, 05.03.2018
§ 13
Kokeilu 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, lisämääräraha-anomus
KIRDno-2018-294
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, 14.02.2018, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
varhaiskasvatuksen johtaja
Taustaa
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta
varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta
maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille.
Kokeilu alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2019 ja siihen on varattu yhteensä
5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta 19 000 lasta. Avustus on
haettavissa 9.3.2018 saakka.
Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen.
Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää
koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista.
Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus
vaikuttaa 5-vuotiaiden osallistumiseen ja vanhempien työssäkäyntiin. Lisäksi
selvitetään vaikutuksia kunnille sekä pedagogiikan kehittämistarpeita.
Avustusta voivat hakea kunnat. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat
voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen
ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen
hoidon tuen kuntalisä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan
lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta.
Kokeiluun osallistuvat kunnat valitaan. Valinta tehdään seuraavien
painotettujen indikaattoreiden perusteella: 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen
osallistumisaste, vieraskielisten osuus kunnan asukkaista, vain perusasteen
suorittaneiden osuus kunnan aikuisväestöstä ja työttömien osuus kunnan
asukkaista. Valinnassa huomioidaan kuitenkin, että kokeiluun osallistuu
sijainniltaan ja väestörakenteeltaan erilaisia kuntia.
Mukaan valitut kunnat osallistuvat Opetushallituksen koordinoimaan
kokeilun yhteistyöverkostoon sekä kokeilun seurantaan ja arviointiin liittyvään
tutkimukseen.
Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.
Huomioon otettavat reunaehdot
Kirkkonummella suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5- vuotiaiden
osallistumisaste on tammikuun 2018 tilaston mukaan on 82,5 % ja
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 63,5 %. Maksuttomalla 20 h
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varhaiskasvatuksella voidaan tavoitella ikäluokasta n. 95 % osallistumisastetta,
joka tarkoittaisi n. 50 uutta suomenkielistä ja n. 30 uutta ruotsinkielistä lasta
varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Arvion mukaan osallistumisasteen nousuun
pystytään vastaamaan nykyisillä tilaresursseilla.
Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen tulee pyrkiä, sillä
varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää
koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnan
panostus sivistykseen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun
luovat myös myönteistä kuntakuvaa.
Vaikka maksuttomalla varhaiskasvatuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia,
liittyy sen järjestämiseen huomioon otettavia reunaehtoja.
Kunnan mahdollinen valikoituminen kokeiluun ja siihen osallistuminen
luovat varhaiskasvatuspalvelun asiakasperheille odotusarvon maksuttoman
varhaiskasvatuksen jatkumosta kokeilun jälkeenkin. Lainsäädännössä
mahdollisesti tapahtuvien muutosten aikataulusta koskien 5-vuotiaiden
maksutonta varhaiskasvatusta ei tässä kohtaa ole tarkempaa tietoa. Tämä
tarkoittaa sitä, että kunnan tulisi varautua seuraavien talousarviovuosien osalta
maksuttomuuden aiheuttaman asiakasmaksukertymän vähenemään ilman
valtion kompensaatiota.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa
20 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemästä. Arvio
asiakasmaksukertymän alenemasta suomen- ja ruotsinkielisten lasten osalta
yhteensä olisi vuosina 2018-2019 n. 343 000 e. Suomenkielisen jaoston osalta
tämä tarkoittaa n. 120 000 e asiakasmaksukertymän alenemaa vuoden 2018
ja n. 170 000 e vuoden 2019 osalta. Ruotsinkielisen asiakasmaksukertymän
alenema olisi vuonna 2018 n. 22 000 e ja vuonna 2019 n. 31 000 e.
Valtionavustuksella kompensoidaan asiakasmaksuja n. 68 600 eurolla,
suomenkielisen jaoston osalta kompensaatio olisi n. 58 000 e ja ruotsinkielisen
n. 10 600 e. Edellä mainittuihin laskelmiin perustuen talousarviomuutokset
vuoden 2018 osalta olisivat yhteensä n. 114 000 e, jaostoittain suomenkielisen
osalta n. 96 000 e ja ruotsinkielisen n. 17600 e. Vuoden 2019 osalta vastaavat
luvut olisivat n.136 000 e ja n. 24 800 e.
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston hyväksymät talousarvion toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarvion noudattaminen edellyttää,
ettei ryhdytä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka merkitsevät toiminnan
laajentamista tai uuden toiminnan aloittamista talousarviovuoden aikana,
ellei valtuustoon nähden sitova määräraha sitä mahdollista tai ellei valtuusto
erikseen myönnä tarkoitukseen lisämäärärahaa. Talousarvioon tehtävät
määrärahamuutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana ja
hyväksytettävä valtuustolla ennen muutosten tekemistä. Muutosesityksessä
on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja
tuloarvioihin.
Vaikka asiakasmaksukertymän vähenemä ei talousarviovuosien 2018 ja 2019
osalta muodostu suureksi, ei uuden toiminnan aloittaminen talousarviovuoden
aikana ole mahdollista ilman valtuuston siihen erikseen myöntämää
lisämäärärahaa. Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.
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Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli kokouksessa läsnä tämän
pykälän käsittelyn aikana.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää, että Kirkkonummen
suomenkielinen varhaiskasvatus ei hae valtionavustusta 5-vuotiaiden
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi.

Käsittely
Jäsen Vesa Tarkkanen ehdotti, että Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja
opetusjaosto päättää osallistua Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun
5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja päättää hakea
valtionavustusta. Suomenkieliselle varhaiskasvatukselle haetaan lisämääraha
kunnanvaltuustolta v 2018 toteutettavan 5-vuotiaiden maksuttoman
varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi. Jaosto kannatti ehdotusta yksimielisesti.

Päätös
Kirkkonummen Suomenkielinen varhaiskasvatus päättää osallistua
Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun 5-vuotiaiden maksuttomasta
varhaiskasvatuksesta ja päättää hakea valtionavustusta. Suomenkieliselle
varhaiskasvatukselle haetaan lisämääraha kunnanvaltuustolta v 2018
toteutettavan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi.

Kunnanhallitus, 26.02.2018, § 64
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
varhaiskasvatuksen johtaja
Liitteet

1 KH VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5 V MAKSUTTOMUUS 21.2.2018.pdf
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Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 22.2.2018 § 13
Valmistelija
Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
Perustelut
Taustaa
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta
varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta
maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille.
Kokeilu alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2019 ja siihen on varattu yhteensä
5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta 19 000 lasta. Avustus on
haettavissa 9.3.2018 saakka.
Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen.
Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää
koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista.
Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus
vaikuttaa 5-vuotiaiden osallistumiseen ja vanhempien työssäkäyntiin. Lisäksi
selvitetään vaikutuksia kunnille sekä pedagogiikan kehittämistarpeita.
Avustusta voivat hakea kunnat. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat
voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen
ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen
hoidon tuen kuntalisä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan
lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta.
Kokeiluun osallistuvat kunnat valitaan. Valinta tehdään seuraavien
painotettujen indikaattoreiden perusteella: 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen
osallistumisaste, vieraskielisten osuus kunnan asukkaista, vain perusasteen
suorittaneiden osuus kunnan aikuisväestöstä ja työttömien osuus kunnan
asukkaista. Valinnassa huomioidaan kuitenkin, että kokeiluun osallistuu
sijainniltaan ja väestörakenteeltaan erilaisia kuntia.
Mukaan valitut kunnat osallistuvat Opetushallituksen koordinoimaan
kokeilun yhteistyöverkostoon sekä kokeilun seurantaan ja arviointiin liittyvään
tutkimukseen.
Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.
Huomioon otettavat reunaehdot
Kirkkonummella suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5- vuotiaiden
osallistumisaste on tammikuun 2018 tilaston mukaan on 82,5 % ja
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 63,5 %. Maksuttomalla 20 h
varhaiskasvatuksella voidaan tavoitella ikäluokasta n. 95 % osallistumisastetta,
joka tarkoittaisi n. 50 uutta suomenkielistä ja n. 30 uutta ruotsinkielistä lasta
varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Arvion mukaan osallistumisasteen nousuun
pystytään vastaamaan nykyisillä tilaresursseilla.
Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen tulee pyrkiä, sillä
varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää
koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnan
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panostus sivistykseen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun
luovat myös myönteistä kuntakuvaa.
Vaikka maksuttomalla varhaiskasvatuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia,
liittyy sen järjestämiseen huomioon otettavia reunaehtoja.
Kunnan mahdollinen valikoituminen kokeiluun ja siihen osallistuminen
luovat varhaiskasvatuspalvelun asiakasperheille odotusarvon maksuttoman
varhaiskasvatuksen jatkumosta kokeilun jälkeenkin. Lainsäädännössä
mahdollisesti tapahtuvien muutosten aikataulusta koskien 5-vuotiaiden
maksutonta varhaiskasvatusta ei tässä kohtaa ole tarkempaa tietoa. Tämä
tarkoittaa sitä, että kunnan tulisi varautua seuraavien talousarviovuosien osalta
maksuttomuuden aiheuttaman asiakasmaksukertymän vähenemään ilman
valtion kompensaatiota.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa
20 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemästä. Arvio
asiakasmaksukertymän alenemasta suomen- ja ruotsinkielisten lasten osalta
yhteensä olisi vuosina 2018-2019 n. 343 000 e. Suomenkielisen jaoston osalta
tämä tarkoittaa n. 120 000 e asiakasmaksukertymän alenemaa vuoden 2018
ja n. 170 000 e vuoden 2019 osalta. Ruotsinkielisen asiakasmaksukertymän
alenema olisi vuonna 2018 n. 22 000 e ja vuonna 2019 n. 31 000 e.
Valtionavustuksella kompensoidaan asiakasmaksuja n. 68 600 eurolla,
suomenkielisen jaoston osalta kompensaatio olisi n. 58 000 e ja ruotsinkielisen
n. 10 600 e. Edellä mainittuihin laskelmiin perustuen talousarviomuutokset
vuoden 2018 osalta olisivat yhteensä n. 114 000 e, jaostoittain suomenkielisen
osalta n. 96 000 e ja ruotsinkielisen n. 17600 e. Vuoden 2019 osalta vastaavat
luvut olisivat n.136 000 e ja n. 24 800 e.
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston hyväksymät talousarvion toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarvion noudattaminen edellyttää,
ettei ryhdytä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka merkitsevät toiminnan
laajentamista tai uuden toiminnan aloittamista talousarviovuoden aikana,
ellei valtuustoon nähden sitova määräraha sitä mahdollista tai ellei valtuusto
erikseen myönnä tarkoitukseen lisämäärärahaa. Talousarvioon tehtävät
määrärahamuutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana ja
hyväksytettävä valtuustolla ennen muutosten tekemistä. Muutosesityksessä
on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja
tuloarvioihin.
Vaikka asiakasmaksukertymän vähenemä ei talousarviovuosien 2018 ja 2019
osalta muodostu suureksi, ei uuden toiminnan aloittaminen talousarviovuoden
aikana ole mahdollista ilman valtuuston siihen erikseen myöntämää
lisämäärärahaa. Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.

Päätösehdotus
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää
1. että Kirkkonummen ruotsinkielinen varhaiskasvatus ei hae valtionavustusta
5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilemiseksi.
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2. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely
Keskustelun aikana puheenjohtaja Tony Björk ehdotti, että ruotsinkielinen
varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päättää hakea osallistujaksi opetusja kulttuuriministeriön kokeiluun 5-vuotiaiden maksuttomasta
varhaiskasvatuksesta ja että jaosto päättää hakea valtionavustusta.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto hakee valtuustolta
lisämäärärahaa vuodelle 2018 voidakseen osallistua kokeiluun. Ehdotusta
kannatettiin yksimielisesti.

Päätös
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto päätti
1. hakea osallistumista opetus- ja kulttuuriministeriöön kokeiluun 5vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja hakea valtionavustusta.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto hakee valtuustolta
lisämäärärahaa vuodelle 2018 voidakseen osallistua kokeiluun.
2. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Kunnanhallitus 26.2.2018:
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta
varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta
maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille.
Kokeilu alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2019. Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetusjaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 14.2.2018.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto käsittelee asian
22.2.2018.
SVOJ:n ja SFUS:n käsittelyiden taustalla olevia laskelmia on tarkistettu siten,
että niissä on nyt huomioitu myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien
lasten määrä. Tarkistuksen vaikutukset tulevat ilmi lähinnä 5- vuotiaiden
varhaiskasvatuksen osallistumisasteessa – etenkin ruotsinkielisten osalta
muutos on selkeä, arvio maksuttomuuden kustannusvaikutuksista ei
muuttunut olennaisesti.
Kirkkonummella suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5- vuotiaiden
osallistumisaste on tammikuun 2018 tilaston mukaan on 86 % ja
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 96%. Maksuttomalla 20 h
varhaiskasvatuksella voidaan tavoitella ikäluokasta n. 95 % osallistumisastetta,
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joka tarkoittaisi n. 35 uutta suomenkielistä lasta varhaiskasvatukseen –
ruotsinkielisten varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä ei välttämättä
kasvaisi. Arvion mukaan osallistumisasteen nousuun pystytään vastaamaan
nykyisillä henkilöstö- ja tilaresursseilla.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa
20 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemästä. Arvio
asiakasmaksukertymän alenemasta suomen- ja ruotsinkielisten lasten osalta
yhteensä olisi vuosina 2018-2019 n. 377 966 e. Suomenkielisen jaoston osalta
tämä tarkoittaa n. 124 780 e asiakasmaksukertymän alenemaa vuoden 2018
ja n. 174 692 e vuoden 2019 osalta. Ruotsinkielisen asiakasmaksukertymän
alenema olisi vuonna 2018 n. 32 706 e ja vuonna 2019 n. 45 788 e.
Valtionavustuksella kompensoidaan asiakasmaksuja n. 75 593 eurolla,
suomenkielisen jaoston osalta kompensaatio olisi n. 59 894 e ja ruotsinkielisen
n. 15 698 e. Edellä mainittuihin laskelmiin perustuen talousarviomuutokset
vuoden 2018 osalta olisivat yhteensä n. 125 989 e, jaostoittain suomenkielisen
osalta n. 99 824 e ja ruotsinkielisen n. 26 165 e. Vuoden 2019 osalta
vastaavat luvut olisivat n.139 754 e ja n. 36 631 e. 5- vuotiaiden maksuttoman
varhaiskasvatuksen kustannusvaikutukset kahdelle talousarviovuodelle
jakautuen ovat yhteensä n. 302 373 e.
Jotta Kirkkonummen varhaiskasvatus voisi osallistua 5-vuotiaiden 20
h maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun 1.8.2018-31.7.2019,
tarvittaisiin sivistys- ja vapaa-aikatoimen talousarvioon 2018 lisämäärärahaa
126 000 euroa (SVOJ 99 824 e ja SFUS 26 165 e). Talousarvion 2018
arvio asiakasmaksutulokertymästä on suomen- ja ruotsinkielisessä
varhaiskasvatuksessa suuruusluokaltaan yht. 3,4 miljoona ja tilinpäätöksen
2017 mukaan asiakasmaksutulokertymä oli 3,3 miljoona euroa. Vuoden
2018 alussa toteutuneet asiakasmaksumuutokset vähentävät arvioitua
tulokertymää, siksi 5-vuotiaiden 20 h maksutonta varhaiskasvatuksen
kokeilua ei voida toteuttaa ilman kunnanvaltuuston erikseen osoittamaa
lisämäärärahaa. Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston hyväksymät talousarvion
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia.
Vuoden 2019 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen
kustannusvaikutuksiin voidaan varautua talousarvion valmistelussa yht. n.
177 000 eurolla.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuodelle 2018:
- suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle 100.000 euron
lisämäärärahan ja
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- ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle 26.000 euron
lisämäärärahan
5 -vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksiin.
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 26.2.2018 käsittely:

Reetta Hyvärinen teki seuraavan muutosehdotuksen: päätökseen lisätään
maininta "...mikäli kunta valikoituu kokeilun kohdekunnaksi". Ari Harinen, Timo
Haapaniemi ja Saara Huhmarniemi kannattivat ehdotusta ja se hyväksyttiin
yksimielisesti.
Antti Salonen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Rahat tulee löytyä toimialan
sisältä vuoden 2018 osalta". Ari Harinen kannatti ehdotusta. Ehdotusta
ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja
totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Salosen
muutosehdotus on EI. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. Pohjaehdotus
hyväksyttiin äänin 7-6.
Päätös
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuodelle 2018:
- suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle 100.000 euron
lisämäärärahan ja
- ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle 26.000 euron
lisämäärärahan
5 -vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksiin, mikäli
Kirkkonummen kunta valikoituu kokeilun kohdekunnaksi.
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
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Kunnanvaltuusto, 05.03.2018, § 13
Liitteet

1 KH VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5 V MAKSUTTOMUUS 21.2.2018.pdf
2 Förvärdering av konsekvenser, avgiftsfri småbarnspedagogik för 5åringar.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuodelle 2018:
- suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle 100.000 euron
lisämäärärahan ja
- ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetusjaostolle 26.000 euron
lisämäärärahan
5 -vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksiin, mikäli
Kirkkonummen kunta valikoituu kokeilun kohdekunnaksi.

Käsittely:
Keskustelun aikana valtuutettu Antti Salonen teki seuraavan
muutosehdotuksen:
Vuoden 2018 osalta määräraha tulee löytyä toimialan sisältä. Tulevien vuosien
määräraha käsitellään talousarviokäsittelyiden yhteydessä.
Valtuutettu Pekka Rehn teki myös käsittelyn aikana muutosehdotuksen, jonka
hän muutti Antti Salosen muutosehdotuksen kannatukseksi.
Seuraavat valtuutetut kannattivat Antti Salosen muutosehdotusta: Pekka Rehn,
Matti Kaurila, Mikko Kara, Marjut Frantsi-Lankia, Kati Kettunen, Antti Kilappa,
Anni-Mari Syväniemi, Kim Åström, Ulla Seppälä, Jarmo Uimonen ja Anneli
Granström.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu
Antti Salonen on tehnyt muutosehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu.
Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt muutosehdotusta yksimielisesti, joten
puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne,
jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Antti Salosen muutosehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa,
kunnanvaltuusto päättää Antti Salosen muutosehdotuksen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
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Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 32 JAA -ääntä ja 18 EI -ääntä
ja 1 tyhjä ääni. Kunnanhallituksen pohjaehdotus oli voittanut ehdotus.

Todettiin, että valtuutettu Raija Vahasalo saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 18.14, ennen äänestyksen aloittamista.
Äänestykset
Pohjaehdotus JAA Salosen muutosehdotus EI
Jaa
Pirkko Lehtinen
Raija Vahasalo
Saara Huhmarniemi
Markus Myllyniemi
Bodil Lindholm
Johanna Fleming
Anders Adlercreutz
Elina Utriainen
Pekka Sinisalo
Rita Holopainen
Outi Saloranta-Eriksson
Tony Björk
Emmi Wehka-Aho
Linda Basilier
Tero Suominen
Hans Hedberg
Petri Ronkainen
Krista Petäjäjärvi
Sanni Jäppinen
Erkki Majanen
Carl-Johan Kajanti
Minna Hakapää
Reetta Hyvärinen
Noora Piili
Pirjo Salmi
Irja Bergholm
Jerri Kämpe-Hellenius
Katarina Helander
Fredrik Pelin
Jukka Tammi
Ari Harinen
Pekka Oksanen
Ei
Anni-Mari Syväniemi
Antti Kilappa
Kati Kettunen
Mikko Kara
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Pekka Rehn
Marjut Frantsi-Lankia
Ulla Seppälä
Maarit Orko
Antti Salonen
Patrik Lundell
Piia Aallonharja
Matti Kaurila
Anneli Granström
Veikko Vanhamäki
Miika Engström
Jarmo Uimonen
Kim Åström
Timo Haapaniemi
Tyhjä
Riikka Purra
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kuntatekniikan lautakunta, § 23, 15.02.2018
Kunnanhallitus, § 65, 26.02.2018
Kunnanvaltuusto, § 14, 05.03.2018
§ 14
Palvelutuotannon jaoston ylitysoikeuden hakeminen vuodelle 2017
KIRDno-2018-121
Kuntatekniikan lautakunta, 15.02.2018, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen, Esa Lindell
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, esa.lindell@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja, talouspäällikkö
Liitteet

1 Patun toimintakertomus 2017.pdf
Palvelutuotannon jaosto 8.2.2018 § 14:
Kunnanhallituksen vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoa koskevien
ohjeiden mukaan toimielimen tulee raportoida kunnanhallitukselle kaksi
kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4. ja 31.8., talousarviossa vahvistettujen
toimintatavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lisäksi on
annettava toimintakertomus koko vuodesta.
Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt käyttösuunnitelman hyväksymisen
yhteydessä vuoden 2017 talousarvioon liittyvästä raportoinnista siten,
että talousarvion toteutumista koskevat tiedot toimitetaan lautakunnalle
osavuosikatsausten sekä toimintakertomuksen yhteydessä.
Palvelutuotannon jaosto raportoi toimintakertomuksen jaoston vastuualueella
1.6.2017 alkaen olevien tehtävien osalta (jaoston hallinto, tilahallinnon
investointipalvelut ja kunnossapitopalvelut, puhtauspalvelut ja ruokapalvelut).
Talousarvion toteumatiedot 1.1.-31.12.2017 (käyttötalousosa sekä
investointiosa) on esitetty liitteessä.
Vuoden 2017 talousarviossa palvelutuotannon lautakuntaa/jaostoa sitovana
tasona on lautakunnalle/jaostolle talousarviossa osoitetut toimintamenot
sekä toimintakate (talousarviossa lautakunnalle osoitettujen tuloarvioiden ja
määrärahojen erotus).
Valtuuston talousarviossa jaostolle päättämä alkuperäinen toimintakate
(valtuuston päätös 9.10.2017 § 48 talousarviorakenteen muutoksesta
talousarviovuonna 2017) oli 4 489 096 euroa ja toimintamenot 20 499 437
€. Palvelutuotannon jaosto pyysi kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa
toimintamenoihin 600 000 € ja toimintakatteeseen 1,0 milj. euroa, jotka
valtuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 §
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Vuoden 2017 tilinpäätösennusteen 1.2.2018 tilanteen mukainen toimintakate
on 2 593 089 ja toimintamenot -21 773 994 euroa. Siten jaoston
toimintamenot ovat noin 675.000 euroa suuremmat ja toimintakatteen
toteuma on noin 896.000 euroa valtuuston päättämää toimintakatetta
pienempi. Poikkeama valtuuston päättämään toimintakatteeseen nähden
johtuu pääosin tilahallinnon toimintamenojen (rakennuskannan ylläpito,
korjaaminen sekä vuokrakulut) ylittymisestä. Mahdollisesti joitakin
vuodelle 2017 kuuluvia toimintakuluja ja -tuloja ei toimintakertomuksen
lautakuntakäsittelyvaiheessa ole vielä kirjattu ja ne saattavat hieman muuttaa
selostusosassa ja liitteessä esitettyjä vuoden 2017 talousarvion toteutumista
koskevia tietoja.
Kuntatekniikan toimialan muut toimielimet alittavat tilanteessa 29.1.2018
toimintakatteensa enemmän kuin palvelutuotannon jaosto hakee
ylitysoikeutta.
Esityslistan liitteenä olevasta toimintakertomuksesta ilmenevät
palvelutuotannon jaoston vastuualueella olevien tehtävien osalta arviot
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, tunnusluvut ja suoritteet sekä
tuloarvioiden, määrärahojen ja toimintakatteen toteutuminen.
Liitteet:
- palvelutuotannon jaoston toimintakertomus vuodelta 2017 liitteineen
Päätösehdotus
Palvelutuotannon jaosto päättää
1.
hyväksyä liitteenä olevan toimintakertomuksen sekä antaa sen
tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle,
2.
merkitä tiedoksi talousarvion toteumavertailut ajalta 1.1.-31.12.2017.
3.
esittää kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää jaoston toimintakatteen
ylitysoikeuden 896.000 euroa ja toimintamenojen ylistysoikeuden 675.000
euroa.
4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen
mukaisesti.
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_____
Ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki, kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström
ja talouspäällikkö Esa Lindell poistuivat tämän kokousasian käsittelyn jälkeen
klo 19.03.
Kuntatekniikan lautakunta 15.2.2018 § 23:
Jaostossa oli esillä Sjökullan koulun hankkeen vuodelle 2017 osoitetun
määrärahan toteutunut ylitys. Käyttösuunnitelmassa oli osoitettu -1 925 000
€ ja toteutunut kustannus -2 364 560 €. Ylitys johtuu siitä, 2016 vuoden
viivästykset aiheuttivat laskuerien siirtymistä vuodelle 2017.
Hanke on valmistunut ja toiminta on käynnissä. Hankkeen rakentamisen
kokonaiskustannukset ovat noin 7,1 M€. Taloudellinen loppuselvitys tuodaan
palvelutuotannon jaostoon huhtikuun kokoukseen. Kunnanvaltuuston
hyväksymä määräraha hankkeelle on 6 989 476 euroa.
Ylitystä käsiteltiin palvelutuotannon jaostossa, mutta ylitysoikeuden hakeminen
jäi kirjaamatta.

Liitteet:
- palvelutuotannon jaoston toimintakertomus vuodelta 2017 liitteineen
- rakennuskannan korjausohjelma, toimintakertomuksen liite
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Kuntatekniikan lautakunta päättää
1.
hyväksyä liitteenä olevan palvelutuotannon jaoston toimintakertomuksen sekä
antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
2.
esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
myöntää jaoston toimintakatteen ylitysoikeuden 896.000 euroa ja
toimintamenojen ylistysoikeuden 675.000 euroa.
3.
esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
myöntää investointiosan hankkeelle 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus
ja korjaus 440.000 ylityksen vuodelle 2017 ja koko rakennushankkeelle 110.000
euron ylitysoikeuden.
4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
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Päätös
Asia päätettiin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 26.02.2018, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen, Esa Lindell
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, esa.lindell@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja, talouspäällikkö
Oheismateriaali:
Palvelutuotannon jaoston toimintakertomus 2017
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1.
esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää palvelutuotannon
jaoston toimintakatteen ylitysoikeuden 896.000 euroa ja toimintamenojen
ylistysoikeuden 675.000 euroa.
2.
esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää investointiosan
hankkeelle 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus 440.000
ylityksen vuodelle 2017 ja koko rakennushankkeelle 110.000 euron
ylitysoikeuden.
3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 26.2.2018 käsittely:
Saara Huhmarniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: päätökseen
lisätään lause "Kunnanhallitus pyytää kirjallisena tarkemman erittelyn
toimintamenojen ja käyttötalouden ylityksistä jatkokäsittelyä varten". Timo
Haapaniemi, Reetta Hyvärinen ja Katarina Helander kannattivat ehdotusta ja se
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
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1. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää palvelutuotannon
jaoston toimintakatteen ylitysoikeuden 896.000 euroa ja toimintamenojen
ylistysoikeuden 675.000 euroa.
2. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää investointiosan
hankkeelle 3462 Sjökulla oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus 440.000
ylityksen vuodelle 2017 ja koko rakennushankkeelle 110.000 euron
ylitysoikeuden.
3. pyytää kirjallisena tarkemman erittelyn toimintamenojen ja käyttötalouden
ylityksistä jatkokäsittelyä varten ja
4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 05.03.2018, § 14
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. kunnanvaltuusto myöntää palvelutuotannon jaoston toimintakatteen
ylitysoikeuden 896.000 euroa ja toimintamenojen ylistysoikeuden 675.000
euroa.
2. kunnanvaltuusto myöntää investointiosan hankkeelle 3462 Sjökulla
oppimiskeskuksen laajennus ja korjaus 440.000 ylityksen vuodelle 2017 ja koko
rakennushankkeelle 110.000 euron ylitysoikeuden.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 69, 26.02.2018
Kunnanvaltuusto, § 15, 05.03.2018
§ 15
Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2017: Kirkkonummelle mahdollisuus oppia vieraita
kielin varhaiskasvatuksessa
KIRDno-2018-280
Kunnanhallitus, 26.02.2018, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
varhaiskasvatuksen johtaja
Kunnanhallitus 22.05.2017 § 194
Kunnanvaltuustossa 13.3.2017 § 23 valtuutettu Minna Hakapää ensimmäisenä
allekirjoittajana jätti valtuuston kokouksessa 13.3.2017 seuraavan aloitteen:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummella
mahdollistetaan vieraiden kielten oppiminen varhaiskasvatuksessa
tasapuolisesti eri puolilla Kirkkonummea sekä selvitetään mahdollisuus aloittaa
vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla.
Pienellä lapsella on valmius oppia kieltä jo varhain. Varhaisesta vieraan kielen
oppimisesta on osoitettu olevan useita hyötyjä. Se kehittää muistia, luovuutta
ja ongelmanratkaisutaitoja. Uuden kielen varhainen oppiminen lisää myös
kiinnostusta muita kieliä ja kulttuureja kohtaan.
Kielen kehityksen herkkyyskausi on kuitenkin jo ennen kuin kielten oppiminen
kolmannella luokalla yhdeksän vuoden iässä alkaa. Herkkyyskauden päättyessä
saman asian oppiminen voi olla työläämpää. Tämä tarkoittaa inhimillisten
resurssien hukkaamista.
Kirkkonummella on Gesterbyn koulussa ruotsinkielinen kielikylpyluokka, jonka
oppilaat aloittavat Neidonkallion päiväkodissa 5-vuotiainen ryhmässä. Lisäksi
Kirkkonummella on kaksi kielikylpykerhoa. Muiden alueiden lähikouluissa
tai päiväkodeissa on vain satunnaisesti mahdollista päästä joko yleensä
maksulliseen tai harvemmin maksuttomaan kielikerhoon tai –suihkuun.
Kielisuihku tarkoittaa kielirikasteista toimintaa, jossa vierasta kieltä käytetään
vähintään 25% ajasta usein laulun, leikin tai liikunnan kautta ja kielikylpy
tapahtuu kokonaan kohdekielellä.
Kirkkonummella on korkeasti koulutettu väestö ja vahva kaksikielisyys
kunnassa. Kielitaito on merkittävä resurssi työ- ja muussa elämässä.
Kielen omaksumisen herkkyyskausia kannattaa hyödyntää ja antaa lapsille
mahdollisuus omaksua perusteita muistakin kuin omasta äidinkielestään."
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Aloitteen on allekirjoittanut yhteensä 32 valtuutettua.
Vieraiden kielten opetuksen varhentamisen mahdollisuus Kirkkonummella
on selvitelty ja sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen 13.3.3017
'Kirkkonummelle mahdollisuus oppia vieraita kieliä varhaiskasvatuksessa' on
liitteenä.
Valmistelijat: opetustoimen johtaja Leila Kurki p. 050 337 0479 ja vs.
varhaiskasvatuksen johtaja Tarja Kotamäki, p. 040 581 2958
Esityslistan liitteet:
- Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen
- Kielihanke
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
antaa liitteessä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun
vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun
käsiteltynä.
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Käsittely
Anders Adlercreutz ehdotti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun
seuraavalla evästyksellä:
Palautuksen aikana selvitetään kielisuihkutuksen aloittamisen mahdollisuuksia
jo 4. ikävuodesta lähtien, molemmissa kieliryhmissä, kustannuksineen.
Selvitetään myös mahdollisuuksia toisen kotimaisen kielisuihkutuksen
totetuttamiseksi olemassa olevan henkilökunnan turvin esim. niin, että toisen
kieliryhmän työntekijä vierailee toisen kieliryhmän päiväkodissa, ja päinvastoin.
Outi Saloranta-Eriksson ja Michaela Lindholm kannattivat palautusehdotusta,
ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
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Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun seuraavalla
evästyksellä:
Palautuksen aikana selvitetään kielisuihkutuksen aloittamisen mahdollisuuksia
jo 4. ikävuodesta lähtien, molemmissa kieliryhmissä, kustannuksineen.
Selvitetään myös mahdollisuuksia toisen kotimaisen kielisuihkutuksen
totetuttamiseksi olemassa olevan henkilökunnan turvin esim. niin, että toisen
kieliryhmän työntekijä vierailee toisen kieliryhmän päiväkodissa, ja päinvastoin.
Tiedoksi
Sivistystoimenjohtaja
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua (valmistelu kesken)
_____

Kunnanhallitus 26.2.2018
Opetushallitus myönsi Kirkkonummelle valtion erityisavustusta
kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen 20172018. Varhaiskasvatus ja opetustoimi ovat korostaneet hankkeen
kokeiluluonteisuutta, jonka kautta saadaan palautetta ja kokemuksia
varhennetun kielenopetuksen käytännön järjestämisen kehittämiseksi ja
vakiinnuttamiseksi kunnassa. Hankkeesta saatu myönteinen palaute ja
hyvät kokemukset ovat innoittaneet hakemaan jatkorahoitusta. Päätöstä
mahdollisesta jatkorahoituksesta ei ole vielä saatu. Esiopetuksessa
varhennettua kieliopetusta on annettu kielisuihkutuksena yhden
vuosiviikkotunnin laajuisena/kieli/oppilas.
Valtuustoaloitteen palauttamisessa pyydettiin selvittämään kielisuihkutuksen
aloittamisen mahdollisuuksia jo 4. ikävuodesta lähtien molemmissa
kieliryhmissä kustannuksineen.
Varhennetussa kielihankkeessa kielisuihkutusmenetelmällä annetun
kielenopetuksen kustannukset ovat esiopetuksen osalta 2017-2018
18.270 e. Mukana on kolme esiopetusyksikköä yhteensä 74 lasta.
Lapsikohtaiseksi kustannukseksi muodostuu 246 e/toimintavuosi. Jos
vieraan kielen kielisuihkutus aloitettaisiin jo 4. ikävuodesta alkaen olisivat
kustannukset perustuen lasten määrään ikäluokittain suomenkielisessä
varhaiskasvatuksessa yht. n. 231 000 e/toimintavuosi (10 kk), joka jakautuisi
kahteen talousarviovuoteen. Vastaava kustannus ruotsinkielisessä
varhaiskasvatuksessa oli n. 45 000 e/toimintavuosi.
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Varhaiskasvatuksessa on selvitetty myös mahdollisuutta toisen kotimaisen
kielen kielisuihkutuksen toteuttamiseksi olemassa olevan henkilöstön turvin.
Kielisuihkutusta edellä kuvatulla tavalla on mahdollista kokeilla lähinnä
fyysisesti toisiaan lähellä sijaitsevissa päiväkodeissa kuten esim. Liinaharjan
päiväkoti ja Hommas daghem, mutta laajamittaisen toteuttamisen haasteeksi
nousee suomen- ja ruotsinkielisten päiväkotien määrällinen eroavuus.
Suomenkielisiä päiväkoteja on 16 ja ruotsinkielisiä 3. Lasten yhdenvertainen
kohtelu ei toteudu, koska olemassaolevaa ruotsinkielistä henkilöstöresurssia ei
voida kohdentaa riittävästi suomenkielisten lasten kielikylvetykseen.
Mikäli vieraan kielen kielisuihkutuksen antaminen halutaan vakiinnuttaa
ja aloittaa sen antaminen 4. ikävuodesta alkaen tulee tähän varautua
varhaiskasvatuksessa vuoden 2019 talousarvion valmistelussa edellä
esitettyyn kustannusarvioon perustuen. Toimintavuoden 2018-2019 osalta
kielisuihkutusta annetaan esiopetuksessa mikäli kunta saa Opetushallituksen
myöntämää erityisavustusta jatkohakemukseen perustuen.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1. antaa selostusosassa olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun
vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 26.2.2018 käsittely:
Reetta Hyvärinen teki seuraavan muutosehdotuksen: "kunnanhallitus
päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää kokeilla
kielisuihkua pilottina 4-vuotiaista lähtien lähellä sijaitsevien päiväkotien
Hommas daghemin ja Liinaharjan päiväkodin välillä sekä Ravalsin ja
Prästgårdsbackenin välillä. Kokeilu aloitetaan vuoden 2018 syksyllä ja se ei
aiheuta kustannusvaikutuksia". Hanna Haikonen, Katarina Helander ja Saara
Huhmarniemi kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että kunnanhallitus päättää ehdottaa
kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää kokeilla kielisuihkua pilottina
4-vuotiaista lähtien lähellä sijaitsevien päiväkotien Hommas daghemin ja
Liinaharjan päiväkodin välillä sekä Ravalsin ja Prästgårdsbackenin välillä.
Kokeilu aloitetaan vuoden 2018 syksyllä ja se ei aiheuta kustannusvaikutuksia.
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Kunnanvaltuusto, 05.03.2018, § 15
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1
merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta
loppuun käsiteltynä
2
kokeilla kielisuihkua pilottina 4-vuotiaista lähtien lähellä sijaitsevien päiväkotien
Hommas daghemin ja Liinaharjan päiväkodin välillä sekä Ravalsin ja
Prästgårdsbackenin välillä. Kokeilu aloitetaan vuoden 2018 syksyllä ja se ei
aiheuta kustannusvaikutuksia.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuusto, § 86, 04.12.2017
Kunnanhallitus, § 70, 26.02.2018
Kunnanvaltuusto, § 16, 05.03.2018
§ 16
Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 14/2017 - Jerikon kuntoportaiden lisäkaiteen sekä
liukuesteiden asennus
KIRDno-2017-1558
Kunnanvaltuusto, 04.12.2017, § 86
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa
4.12.2017 seuraavan aloitteen:
"Jerikon kuntoportaat avattiin käyttöön juhlallisesti 07.09.2017.
Kuntalaisten kannalta vallan hieno rakennelma hyvän kunnon ja
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Pitkiin portaisiin saatiin jopa toiselle puolelle
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaiteet. Mutta jostain täysin
käsittämättömästä syystä vain toiselle puolelle. Myöskään portailla
ei ole talvikunnossapitoa, no se on ymmärrettävää. Myös osa SDP:n
valtuustoryhmästä on tutustunut portaisiin ja todennut erittäin suuria
turvallisuuteen liittyviä puutteita. Alhaalta päin katsottaessa oikealla puolella
siis ei ole kaidetta. Paikka paikoin pudotus mahdollisen kompastumisen
sattuessa on yli 1,2 metriä. Siinä voi sattua tosi pahasti! Myöskään ei portaiden
askelmien etureunassa ole minkäänlaisia liukuesteitä, vaikka juuri näillä
keleillä askelmat saattavat olla erittäin liukkaat. SDP:n valtuustoryhmä esittää,
että kunta aloittaa välittömästi valmistelut portaiden toisenkin puolen
kaiteiden rakentamiseksi (eikä ehkä välttämättä tarvitse olla ruostumattomasta
teräksestä), sekä valmistelee luikuesteiden asennuksen. Markkinoilla on
olemassa erittäin hyviä juuri ulkokäyttöön tarkoitettuja liukuesteitä."
Aloitteen olivat allekirjoittaneet: Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Tero Suominen,
Markus Myllyniemi, Johanna Fleming, Pirkko Lehtinen, Pekka Jäppinen, Irja
Bergholm, Linda Basilier, Anna Aintila, Tony Björk, Miika Engström, Antti
Salonen, Patrik Lundell, Rita Holopainen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki,
Matti Kaurila, Markku Viitanen, Kim Åström, Petri Ronkainen, Timo Haapaniemi
ja Anders Adlercreutz
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 26.02.2018, § 70
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Valmistelijat / lisätiedot:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Kuntatekniiikan kunnossapitopalveluiden mukaan valtuustoaloitteessa esitetyn
toisen kaiteen rakentaminen edellyttää, että portaat tulee leventää,
mikäli asennetaan kaide toiselle puolelle, jotta portaissa kohtaaminen
onnistuu ongelmitta. Kuntoportaiden käyttöturvallisuuden
parantamiseksi kunnossapitopalvelut ehdottaa maan pinnan nostamista
hakkeella. Toimenpide suoritetaan ennen kuntoportaiden käyttökauden alkua.
Hyväksytyn liikunta- ja virkistysalueiden hoitoluokituksen mukaisesti
kuntoratojen ja kuntoportaiden käyttökausi on 15.5. - 31.10, eli hoitoluokka
1:ssä olevilla Jerikon portailla ei ole talvikunnossapitoa. Portaiden
talvikunnossapito on erittäin haastaavaa, koska kunnossapito tulee tehdä
käsityönä. Nykyisin talvikunnossapidettävät portaat ovat metalliset ritiläportaat
tai lämmitettävät portaat.
Kunnallistekniikkapalvelut on päättänyt hankkia joulukuussa
2017 kuntoportaiden valaistuksen, joka asennetaan alkuvuonna
2018. Erityisesti pimenevien iltojen osalta tämä on koettu portaiden
käyttöturvallisuuden kannalta tarpeelliseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
antaa kunnanvaltuustolle edelläolevan vastauksen valtuustoaloitteeseen.
2
ehdottaa, että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta
loppuunkäsiteltynä
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 05.03.2018, § 16
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Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja
aloitetta loppuunkäsiteltynä

Käsittely:
Keskustelun aikana valtuutettu Jukka Tammi teki palautusehdotuksen, eli
ehdotti että aloite on palautettava uudelleen valmisteltavaksi.
Valtuutetut Johanna Fleming ja Markus Myllyniemi kannattivat valtuutettu
Jukka Tammen palautusehdotusta.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättäneeksi ja totesi että valtuutettu
Jukka Tammi on tehnyt palautusehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu.
Kunnanvaltuusto ei hyväksynyt palautusehdotusta yksimielisesti, joten
puheenjohtaja totesi, että ehdotuksesta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään sähköisesti siten, että ne, jotka
kannattavat asian jatkokäsittelyä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jukka
Tammen palautusehdotusta, äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanvaltuusto
päättää Tammen palautusehdotuksen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 40 JAA -ääntä, 10 EI -ääntä ja
1 tyhjä ääni. Asian jatkokäsittely oli voittanut ehdotus.
Äänestykset
Jatkokäsittely JAA palautusehdotus EI
Jaa
Hans Hedberg
Tony Björk
Sanni Jäppinen
Outi Saloranta-Eriksson
Anders Adlercreutz
Antti Kilappa
Riikka Purra
Maarit Orko
Kim Åström
Jarmo Uimonen
Kati Kettunen
Anni-Mari Syväniemi
Pirjo Salmi
Pekka Rehn
Ulla Seppälä
Matti Kaurila
Patrik Lundell
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Raija Vahasalo
Noora Piili
Miika Engström
Anneli Granström
Mikko Kara
Piia Aallonharja
Bodil Lindholm
Ari Harinen
Emmi Wehka-Aho
Linda Basilier
Krista Petäjäjärvi
Rita Holopainen
Carl-Johan Kajanti
Antti Salonen
Pekka Sinisalo
Minna Hakapää
Fredrik Pelin
Erkki Majanen
Saara Huhmarniemi
Marjut Frantsi-Lankia
Reetta Hyvärinen
Jerri Kämpe-Hellenius
Katarina Helander
Ei
Markus Myllyniemi
Elina Utriainen
Irja Bergholm
Jukka Tammi
Johanna Fleming
Pekka Oksanen
Tero Suominen
Petri Ronkainen
Veikko Vanhamäki
Timo Haapaniemi
Tyhjä
Pirkko Lehtinen
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 71, 26.02.2018
Kunnanvaltuusto, § 17, 05.03.2018
§ 17
Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi valtuustolle maaliskuussa 2018
KIRDno-2017-1153
Kunnanhallitus, 26.02.2018, § 71
Valmistelijat / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Liitteet

1 Vireillä olevat valtuustoaloitteet (helmikuu 2018).pdf
2 Anhängiga fullmäktigemotioner (februari 2018).pdf
Hallintosäännön 155 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on vuosittain
maaliskuun ja lokakuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo
niistä valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista,
joita valtuusto ei ole todennut loppuun käsitellyiksi. Samalla on ilmoitettava,
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä luettelon
vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 05.03.2018, § 17
Liitteet

1 Vireillä olevat valtuustoaloitteet (helmikuu 2018), Kv 5.3.2018.pdf
2 Anhängiga fullmäktigemotioner (februari 2018).pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
merkitä luettelon vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 18
Valtuustoaloite 4/2018: Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyminen ja
käyttöönotto Kirkkonummen kunnassa
KIRDno-2018-436
Valtuutettu Pekka M. Sinisalo jätti ensimmäisenä allekirjoittajana
kunnanvaltuuston kokouksessa 5.3.2018 seuraavan aloitteen:
"Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
paikallishallinnossa on sitoumus tasa-arvon toteuttamiseksi kunnassa.
Allekirjoittamalla peruskirjan kunta vahvistaa sitoutumistaan tasa-arvon
edistämiseen tasa-arvonlainsäädäntömme mukaisesti. Peruskirja on laadittu
yhteistyössä Euroopan kuntajärjestöjen kanssa. Suomen Kuntaliitto suosittelee
kunnille ja maakunnille sen hyväksymistä. Uudenmaan Liitto on hyväksynyt
peruskirjan.
Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja kattaa kunnan
•
•
•
•
•

poliittisen roolin ja demokraattisen vastuun
palvelujen tarjoan roolin
työnantajaroolin
roolin kestävän kehityksen edistäjänä
roolin sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisijänä

Kunnan palvelut vaikuttavat suoraan asukkaiden tasa-arvon ja hyvinvoinnin
toteutumiseen, ja sen vuoksi eri-ikäisten naisten ja miesten tarpeet on otettava
huomioon palveluja koskevissa päätöksissä. Peruskirja antaa konkreettisia
esimerkkejä siitä, miten naisten ja miesten välistä tasa-arvoa voidaan edistää
käytännössä esimerkiksi asumisen, terveyden, sosiaalipalveluiden, vapaa-ajan,
liikenteen ja julkisten hankintojen näkökulmasta.
Peruskirjan allekirjoittamisen myötä kunta sitoutuu laatimaan toiminnallisen
tasa-arvosuunnitelman, jossa tulee esittää tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit
peruskirjan tavoitteiden toteuttamiseksi.
Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kunta
•
•
•

hyväksyisi Eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon
peruskirjan,
tekisi sen mukaisesti päätöksen toiminnallisen tasaarvosuunnitelman laatimisesta ja
kirjaisi suunnitelmaan selkeät toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi sekä määrittelyt tavoitteiden arvioinnista ja
seurannasta sekä vastuutahoista.

Maaliskuun 5. päivänä 2018
Pekka M. Sinisalo"
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Aloitteen olivat Pekka M. Sinisalon lisäksi allekirjoittaneet seuraavat
valtuutetut: Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Piia
Aallonharja, Riikka Purra, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho,
Maarit Orko, Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara
Huhmarniemi, Minna Hakapää, Pirjo Salmi, Bodil Lindholm ja Linda Basilier.
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 19
Valtuustoaloite 5/2018: Tekolumen hankkiminen Kirkkonummelle
KIRDno-2018-437
Valtuutettu Tony Björk jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston
kokouksessa 5.3.2018 seuraavan aloitteen:
"Maastohiihto on liikuntamuoto joka kehittää ja ylläpitää kehon fyysistäja psyykkistä hyvinvointia. Se on hellavarainen nivelille, aktivoi koko kehoa
ja parantaa hapenottokykyä. Hiihto on sopiva liikuntamuoto eri-ikäisille ja
kuntotasoisille. Hiihto on liikuntamuotona erittäin suosittu Suomessa ja
Kirkkonummella.
Kunta on viimevuosina merkittävästi parantanut latuverkkoa. Ongelmana on,
että luotua latuverkkoa ei voida käyttää riittävästi lumenpuutteen vuoksi.
Kirkkonummella on pitkät hiihtoperinteet jossa vain vähän aikaa sitten oli
kaksi aktiivista hiihtoseuraa (KyIF ja KHS). Mainituilla seuroilla ei parhaillaan ole
liiammin toimintaa koska nykyisellään on erittäin haasteellista harrasta hiihtoa
Kirkkonummella. Ne lapset ja nuoret, jotka tänä päivänä aktiivisesti haluavat
harrastaa hiihtoa, ovat joutuneet hakemaan itselleen uusia seurapaikkoja
kuntarajan ulkopuolelta, kuten Ingå If tai Espoon Hiihtoseura, joilla on
käytössään tekolumea.
Käytetty lumitykki maksaa nykyään 10-20 t euroa eikä uuden hankkiminenkaan
tarkoittaisi mitään suurempaa investointia. Kunta voisi samalla selvittää
mahdollisuuksia tekolumilatujen tekemiseen yhteistöissä kolmannen sektorin
kanssa.
Ehdotan että kunta selvittää mahdollisuuksia tehdä tekolumilatuja jo kaudelle
2018-19 tai viimeistään 2019-20. Todettakoon että Kirkkonummen lähialueella
löytyy tekolumilatuja Vihdissä, Vantaalla, Karkkilassa, Inkoossa, Hyvinkäällä,
Helsingissä, Espoossa, Nurmijärvellä, Mäntsälässä, Tuusulassa, Sipoossa,
Raaseporissa ja Keravalla. Kirkkonummi on selvästi suurin kunta missä ei
pystytä tarjoamaan asukkaille tätä palvelua. Tämä tilanne on korjattava, miten
pikimmiten."
Aloitteen olivat Tony Björkin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut:
Pekka Oksanen, Bodil Lindholm, Rita Holopainen, Patrik Lundell, Hans
Hedberg, Linda Basilier, Miikka Engström, Pekka M. Sinisalo, Carl-Johan Kajanti,
Jerri Kämpe-Hellenius, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho,
Maarit Orko, Antti Kilappa, Timo Haapaniemi, Pekka Rehn, Mikko Kara, Outi
Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää,
Pirjo Salmi, Markus Myllyniemi, Jukka Tammi, Tero Suominen, Johanna Fleming,
Ari Harinen, Elina Utriainen, Noora Piili, Petri Ronkainen, Katarina Helander,
Kim Åström, Matti Kaurila, Erkki Majanen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi
ja Antti Salonen.
Ehdotus
.
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Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 20
Valtuustoaloite 6/2018: Kirkkonummen kunnan työntekijöille tasapuolinen kohtelu
virkavapausanomuksiin
KIRDno-2018-438
Valtuutettu Bodil Lindholm jätti ensimmäisenä allekirjoittajana
kunnanvaltuuston kokouksessa 5.3.2018 seuraavan aloitteen:
"Kirkkonummen kunta tulee laatia yhtenäiset linjaukset/säännöt
virkavapausanomuksiin.
Virka- ja työvapaat ovat harkinnanvaraisesti myönnettäviä ja päätösvalta on
tällä hetkellä lähiesimiehellä. Käytäntö on liian kirjava eikä kohtele työntekijöitä
tasapuolisesti.
Aloitteella tavoitellaan nykyistä tasapuolisempaa kohtelua kunnan
työntekijöille.
Kirkkonummen kunnan tulee laatia yhdenmukaiset käytännöt asiassa ja
tiedottaa viranhaltijoita/työntekijöitä niistä.
KVtes V luku 12 § 3 ohjeet: Kunnissa ja kuntayhtymissä olisi syytä omaksua
mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virka-/
työvapaiden myöntämisen osalta. Paikallisesti olisi hyvä tehdä periaatepäätös
harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämisen perusteista, palkallisuudesta
jne. ja tiedottaa nämä perusteet viranhaltijoille/työntekijöille. Kunta ei ole
velvollinen myöntämään virkavapautta.
Kirkkonummella 5.3.2018
Bodil Lindholm"
Aloitteen olivat Bodil Lindholmin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut:
Rita Holopainen, Tony Björk, Hans Hedberg, Patrik Lundell, Linda Basilier,
Jerri Kämpe-Hellenius, Fredrik Pelin, Miikka Engström, Antti Salonen, Marjut
Frantsi-Lankia, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Pekka Oksanen, Pekka
Rehn, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Antti Kilappa, Reetta Hyvärinen, Outi
Saloranta-Eriksson, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää, Pirjo Salmi, Veikko
Vanhamäki, Anni-Mari Syväniemi, Jarmo Uimonen, Kim Åström, Noora Piili,
Katarina Helander, Petri Ronkainen, Carl-Johan Kajanti, Piia Aallonharja,
Anneli Granström, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Johanna Fleming, Tero
Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen ja Elina Utriainen.
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
05.03.2018

2/2018

39 (44)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 21
Kuntalaisaloite: Kirkkonummi-Kamppi linja-autoyhteyden palauttaminen
KIRDno-2018-369
Ennen kunnanvaltuuston kokouksen alkua jätettiin kunnanvaltuustolle
kuntalaisaloite. Kuntalaisaloitteen tekijä on Lemme Krimm ja hänen lisäkseen
aloitteen on allekirjoittanut 1080 henkilöä.
Aloitteen sisältö:
"Nykyinen joukkoliikenneyhteys Kirkkonummelta Kamppiin on pidentänyt
matka-aikoja merkittävästi. Ihmiset eivät pääse työhön eikä lääkäriin.
Lisäksi esim. kulkeminen Kirkkonummelta Itämeren laivoille on muuttunut
epämiellyttäväksi, sillä se edellyttää usean joukkoliikennevälineen käyttöä.
Vaadimme Länsimetroa edeltävän Upinniemi-Kirkkonummi-GesterbyKamppi (linja 173) linja-autoyhteyden palauttamista (ottaen huomioon mm.
työskentelyajat ja laivojen lähtöajat)!"
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti merkitä kuntalaisaloitteen tiedokseen.
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Kunnallisvalitus
§13, §14, §15, §16
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalitus

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallintooikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua 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 muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen
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päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- -päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- -päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- -päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

–

päätös, johon haetaan muutosta

–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
–

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallintooikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
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Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös
telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä
ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta
hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei
kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee
vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen
tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat
riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen
työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee
työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.
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Muutoksenhakukielto
§11, §12, §17, §18, §19, §20, §21
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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