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Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
13.05.2019

13.05.2019

Ari Harinen

Antti Kilappa

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 14.5.2019 kunnan verkkosivulla ja
kunnan kirjaamossa

Anu Karkinen, sihteeri
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§ 154
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 155
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Torstaina 9.5.2019 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka
ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 13.5.2019. Jos
hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan
hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 14.5.2019 kunnan verkkosivulla ja kunnan
kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 15.5.2019.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kilappa ja Ari Harinen. Muilta osin ehdotuksen
mukaisesti.
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Kuntatekniikan lautakunta, § 156,04.12.2018
Kunnanhallitus, § 156, 06.05.2019
§ 156
Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2018-2019 (kv)
KIRDno-2017-141
Kuntatekniikan lautakunta, 04.12.2018, § 156
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 7 mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksessa esitellään
kaavahankkeet lyhyesti sekä kerrotaan näiden käsittelyvaiheista. Katsauksen tiedot
ovat luonteeltaan toteavia. Siinä ei linjata uusia asioita.
Liite: Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2018-2019
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja
Kuntatekniikan lautakunta päättää:
1.
hyväksyä omalta osaltaan kaavoituskatsauksen
2.
toimittaa katsauksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
3.
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään
saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa

Käsittely:
Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, että Kohta Kunnan
kehitysnäkymät; Poistetaan paikansapitämättömyyden johdosta toisen kappaleen
ensimmäinen lause "Kerrostaloasuminen on Helsingin seudun suosituin asuinmuoto
ja näin tilastojen mukaan myös Kirkkonummella".
Esitystä kannattivat Kati Kettunen ja Santtu Vainionpää.
Kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, että Kohta Liikennesuunnittelu
/Kävely ja pyöräily sekä liikenneturvallisuus. Lisätään maininta kunnanvaltuuston
18.12.2017 hyväksymästä Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmasta, jonka
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pääperiaatteita noudattaen kävely ja pyöräilyteitä rakennetaan.
Esitystä kannattivat Kati Kettunen, Miisa Jeremejew ja Santtu Vainionpää.
Kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Käsittelyn aikana Erkki Ahlsten teki muutosesityksen, että kohta Vuosi 2019
tiivistettynä; ”Luoman osayleiskaavan maankäytön suunnittelu aloitetaan päivittämällä
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä laatimalla valmisteluaineisto.
Valmisteluaineisto saatetaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä”. Korjaus tehdään
teknisenä korjauksena.
Kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päättI:
1.
hyväksyä omalta osaltaan kaavoituskatsauksen
2.
toimittaa katsauksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
3.
julkaista kaavoituskatsauksen kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään
saatavana kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa
4.
muuttaa kaavoituskatsauksen kohtaa Kunnan kehitysnäkymät; Poistetaan toisen
kappaleen ensimmäinen lause "Kerrostaloasuminen on Helsingin seudun suosituin
asuinmuoto ja näin tilastojen mukaan myös Kirkkonummella".
5.
muuttaa kaavoituskatsauksen kohtaa Liikennesuunnittelu/Kävely ja pyöräily sekä
liikenneturvallisuus. Lisätään maininta kunnanvaltuuston 18.12.2017 hyväksymästä
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmasta, jonka pääperiaatteita noudattaen
kävely ja pyöräilyteitä rakennetaan.
6.
valtuuttaa esittelijän tekemään kaavoituskatsaukseen teknisiä korjauksia.

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.09.

Kunnanhallitus, 06.05.2019, § 156
Valmistelija / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Liitteet
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1 Kaavoituskatsaus 2018-2019, kh 6.5.2019, ehdotus kunnanvaltuustolle 13.5.2019.pdf
2 Planläggningsöversikt 2018-2019, kst 6.5.2019, förslag till fge 13.5.2019.pdf
Perustelut
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 7 mukaan kunnan tulee vähintään kerran
vuodessa laatia katsaus kunnassa ja Uudenmaan maakunnassa vireillä olevista ja
lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsauksessa esitellään
kaavahankkeet lyhyesti sekä kerrotaan näiden käsittelyvaiheista. Katsauksen tiedot
ovat luonteeltaan toteavia. Siinä ei linjata uusia asioita.
Kunnanhallituksen käsittelyyn kaavoituskatsausta on täydennetty yhdellä uudella
kaavahankkeella, joka on Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava.
Kaavahanke on pantu vireille keväällä 2019.
Liite: Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2018-2019
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä kaavoituskatsauksen julkaistavaksi kunnan kotisivuilla sekä
monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus- ja
liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee katsauksen tiedokseen.
Kunnanhallitus 6.5.2019 käsittely:
Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi alusti asian kunnanhallitukselle.
Käsittelyn aikana esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti:
- kaavoituskatsauksen sivulla 24 muutetaan otsakkeen Aloitetaan 2019 teksti
seuraavaan muotoon: Kettukorven asemakaava pannaan vireille ennen vuoden 2019
loppua laatimalla hankkeelle osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Pientaloasumiselle suunniteltava alue sijaitsee Masalan urheilupuiston ja
Sepänkyläntien välisellä alueella.
- kunnanarkkitehdille annetaan oikeus tehdä teknisiä muutoksia asiakirjaan.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1. hyväksyä kaavoituskatsauksen esittelijän muuttaman pohjaehdotuksen mukaisena
julkaistavaksi kunnan kotisivuilla sekä monisteena, joka pidetään saatavana kaavoitus-
ja liikennejärjestelmäpalveluissa, palvelupisteessä ja kirjastoissa ja
2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee katsauksen tiedokseen ja
3. että kunnanarkkitehdille annetaan oikeus tehdä teknisiä muutoksia asiakirjaan.
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§ 157
Tolsan asemanseudun korttelin 652 tonttien 5 ja 6 ARA-hanke ja rakentamisvelvoitteen
määräajan jatkaminen
KIRDno-2017-546
Valmistelija / lisätiedot:
Otso Kärkkäinen, Ansa Virtanen
Liitteet

1 Tolsan asemanseutu K652 T5 ja T6 korkotukilainahakemus 20190318.pdf

Oheismateriaali
1 Tolsan asemanseutu K652 T5 ja T6 tontit kartoilla.pdf
Kirkkonummen kunta on 21.12.2015 allekirjoitetulla vaihtokirjalla luovuttanut Asunto
Oy Kirkkonummen Tolsan Rinne 1:lle Tolsan asemanseudun asemakaavan korttelin
652 tonttien 5 ja 6 muodostamiseksi tarvittavat määräalat. Vaihtokirjassa yhtiö on
sitoutunut rakentamaan tonteille neljän vuoden kuluessa kaupantekohetkestä

käyttöön otettavaksi 80 % asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta (4000 k-m2)
vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Määräaika umpeutuu siten 21.12.2019.
YIT Suomi Oy ja Orava Rahastot Oyj ovat sopineet em. tonteille sijoittuvan hankkeen
toteuttamisesta vuokratalotuotantoon. YIT Suomi Oy on asunto-osakeyhtiön
omistajana esittää, että tonteille toteutettaisiin ARA:n lyhyen korkotuen lainamallilla
vuokra-asuntoja ja samalla rakentamisvelvoitteen määräaikaa jatkettaisiin vuoden
2020 loppuun asti.
Esityslistan liitteenä olevan korkotukilainahakemuksen mukaan kohde em. tonteilla

käsittää 64 asuntoa, joiden asuntoala on yhteensä 3169,5 m2. Huoneistojen keskipinta-
ala on 49,5 m2 ja pienin asuntokoko 30,0 m2. Hankkeen alustava toteutusaikataulu on
kesäkuu 2019 – lokakuu 2020. Hakijana on Orava Rahastot Oyj:n omistama yhtiö (Aitta
Vuokra-asunnot Oy).
Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 11 251 378 euroa, joka muodostuu
10 688 809 euron korkotukilainasta ja 562 569 euron osakkeenomistajan
omarahoitusosuudesta.
ARA:n helmikuussa 2019 antaman hakuohjeen mukaan korkotukilainoille on jatkuva
hakuaika. Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta
lausuntonsa.
Lyhyen korkotuen mallilla korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vuokratalon
uudisrakentamista varten myönnetty rakentamislaina. Lyhytaikaisella korkotuella
toteutettava asuntotuotanto kohdistetaan suurimpiin, nopeimmin kasvaviin
kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Toteutettava tuotanto on
elinkaaritaloudeltaan edullista ja energiaa säästävää. Tämän lisäksi toteutettava
asuntotuotanto:
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on nykyistä yhdyskuntarakennetta eheyttävää, erityisesti raideliikenteeseen
tukeutuvaa täydennysrakentamista
sijoittuu vain alueille, joilla on kohtuuhintaisten asuntojen pitkäaikaista tarvetta
rakennetaan kasvualueille, joilla asuntojen tarjonta ei vastaa kysyntää.
Esityslistan liite:
Korkotukilainahakemus (18.3.2019)
Esityslistan oheismateriaali:
YIT:n lausuntopyyntö 27.3.2019
Hakemuksen kohteen olevat tontit kartoilla
Huonetilaohjelma
Talousarvio ja vuokralaskelma
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1
päättää, että Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Rinne 1:n kanssa 21.12.2015
allekirjoitetun vaihtokirjan mukaisille tonteille voidaan toteuttaa vuokratalojen
rakentamishanke ARA:n lyhytaikaisella korkotuella.
2
päättää puoltaa liitteenä olevaa korkotukilainahakemusta. Lyhyen korkotuen hanke
käsittää 64 asuntoa, ja lainatarve on 11 251 378 €. Hanke soveltuu kunnan
asuntokantaan ja markkinatilanteeseen.
3
päättää jatkaa Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Rinne 1:n kanssa 21.12.2015
allekirjoitetun vaihtokirjan mukaista rakentamisvelvoitteen määräaikaa noin yhdellä
vuodella 31.12.2020 asti.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Rinne 1 c/o YIT Suomi Oy, rakennus- ja
asuntoasiantuntija Ansa Virtanen ja vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen
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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, § 22,17.04.2019
Kunnanhallitus, § 138,29.04.2019
Kunnanhallitus, § 158, 06.05.2019
§ 158
Yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä
KIRDno-2019-461
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 17.04.2019, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
varhaiskasvatuksen johtaja
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.4.2019 § 115 pyytänyt valmistelemaan
päätösasiana poikkeamispäätösehdotuksen kunnanvaltuustolle yksityistä
perhepäivähoitoa koskevassa asiassa.
Kunnanhallitukselle on 25.3.2019 annettu asiaan liittyvä aiempi selvitys. Kuntaan on
4.4.2019 saapunut adressi yksityisen perhepäivähoidon puolesta (KIRDNO-2019-459
/05.10.00).
Toimivalta
Kirkkonummen hallintosäännön 61 §:n mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
päättää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen
tuottamisen periaatteista.
Taustaa
Kirkkonummen kunnanvaltuusto on 15.12.2018 kokouksessaan hyväksynyt
talousarvion jaostojen ja lautakunnan talousarvioesitykseen perustuen vuodelle 2019
(112 §). Talousarvion mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen tukemistapoja
yksinkertaistetaan lakkauttamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2019 alkaen.
Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki jää vaihtoehdoksi palvelusetelin rinnalle.
Perhe voi saada yksityisen hoidon tukea, jos palkattu hoitaja tai yksityinen
palveluntuottaja hoitaa heidän lapsensa. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Lasten
yksityisen hoidon tukeen kuuluu lakisääteinen hoitoraha ja mahdollinen
tulosidonnainen hoitolisä. Tuki maksetaan aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai
palveluntuottajalle. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta
lapsesta. Mahdollisen kuntalisän määrä ja ehdot vaihtelevat kunnittain (Laki lasten
kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1 § ja 20 §).
Kelan ohjeistuksen mukaan yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotuksena
maksettava kuntalisä voi olla erisuuruinen riippuen siitä, onko kyseessä
päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito vai työsuhteinen hoitaja.
Kuntien käytäntö tässä on hyvin kirjava, on kuntia, joissa ryhmäperhepäivähoito on
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maksettavassa tuen suuruudessa rinnastettu päiväkotiin, mutta pääsääntöisesti tuen
suuruus on porrastettu eri toimintamuotojen mukaan. Kirkkonummella on aikoinaan
rinnastettu yksityisen ryhmäperhepäiväkodin tukeminen yksityiseen päiväkotiin,
vaikka ryhmäperhepäiväkoti ja päiväkoti ovat varhaiskasvatuslain mukaan
varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja. Syy siihen on ollut puute päiväkotipaikoista.
Yksityisessä perhepäivähoidossa Kirkkonummella maksetaan 31.7.2019 saakka
harkinnanvaraista kuntalisää alle 3 v. 286,99 e ja yli 3 v. lapsesta 168,59 e ja
ryhmäperhepäivähoidossa alle 3 v. 600 e ja yli 3 v. lapsesta 400 e/kk.
Tällä hetkellä Kirkkonummella on yksityisessä perhepäivähoidossa lapsia n. 1 %
kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.
Yksityisen hoidon tuen harkinnanvaraisen kuntalisän poistuessa tuen valikosta
1.8.2019 alkaen suomenkielisistä yksityisistä perhepäivähoitajista (viisi) kolme jatkaa
yksityisenä ja kaksi on siirtymässä kunnalliseksi perhepäivähoitajaksi. Osa lapsista
jatkaa yksityisessä perhepäivähoidossa lakisääteisen yksityisen hoidon tuen turvin ja
osa jatkaa kunnallisessa perhepäivähoidossa ja loput siirtyvät kunnallisiin
päiväkoteihin.
Muutos koskettaa lopulta lähinnä ruotsinkielistä ryhmäperhepäiväkotia (5 syksyllä
jatkavaa lasta) ja kolmea edellä mainittua suomenkielistä perhepäivähoitajaa
(enintään 12 lasta) sekä kahta yksittäistä muussa kunnassa yksityisessä
perhepäivähoidossa yksityisen hoidon tuen kuntalisällä hoidossa olevaa lasta, joiden
kasvun ja oppimisen polku voidaan turvata joko kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa palvelusetelin tai lakisääteisen yksityisen hoidon
tuen turvin.
Talouden näkökulma
Osana talousarvioehdotuksen valmistelua yksityisen hoidon tuen kuntalisän
lakkauttamisella arvioitiin toimenpiteellä olevan kustannuksia säästäviä vaikutuksia
vuositasolla n. 110 000 e (s+ r yhteensä) sen hetkiseen lapsimäärään perustuen.
Lasten määrä on vähentynyt ja osa tällä hetkellä yksityisessä perhepäivähoidossa
olevien lasten hoitopaikka-kustannuksista siirtyy osaksi muita kustannuksia lasten
siirtyessä muuhun varhaiskasvatukseen. Sjökullan oppimiskeskuksessa on kuitenkin
vapaita paikkoja, joihin ruotsinkielisen ryhmäperhepäiväkodin lapset voivat sijoittua
nykyisellä resurssilla:päiväkodin täyttöaste tilanteessa 15.3.2019 oli 91 %, kun
kunnanvaltuuston asettama tavoite on 98 % (KV 4.12.2017 alkaen). Sjökullan
oppimiskeskuksessa monen lapsen oppimispolku jatkuu todennäköisesti joka
tapauksessa myöhemmin esiopetuksessa. Vapaita paikkoja on myös kunnallisessa
perhepäivähoidossa Lapinkylässä.
Talouden näkökulmasta varhaiskasvatuksen tukien yksinkertaistaminen tehostaa
talousarvio-ohjausta ja –suunnittelua. Silloin, kun tukemisen tapoja on useita, on
haasteellista ennakoida asiakkaiden valintoja ja sitä kautta suunnitella talousarvioon
vuosittain tarvittavia varhaiskasvatuksen tukien määrärahavarauksia.
Asiakasnäkökulma
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Yksityinen perhepäivähoito ei ole ollut enää todellinen vaihtoehto kaikille asiakkaille,
koska perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakasmaksut ovat pääosin
olleet kunnallista vaihtoehtoa korkeammat ja perhepäivähoitajat ovat itse valinneet
asiakkaansa. Yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
enimmäismäärässä toteutuu Kirkkonummella muissa toimintamuodoissa paitsi
yksityisessä perhepäivähoidossa.
Yksityisen toiminnan valvonta
Yksityisen toiminnan valvonta on kunnan lakisääteinen tehtävä. Yksityisen hoidon
tuella toteutettavassa varhaiskasvatuk-sessa valvonta on kevyempää kuin
palvelusetelillä tuotettavassa varhaiskasvatuksessa, jossa sääntökirjalla varmistetaan
toiminnan laatua ja valvontaa. Palvelusetelin sääntökirjassa kuvataan kunnan tahtotila
varhaiskasvatuksen järjestämiseksi ja laadun taso mm. varhaiskasvatuksen
järjestämisen inklusiivinen periaate, jonka mukaisesti lapsi voi hakeutua
lähipäiväkotiin, ja jossa lapsi saa tarvitsemansa tuen kasvuunsa ja oppimiseensa.
Varhaiskasvatuksen laatu ja lakisääteisyys
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu
erityisesti pedagogiikka (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 2 §). Varhaiskasvatuslain
henkilöstön kelpoisuusehtoja koskevat muutokset 1.9.2018 alkaen korostavat
koulutetun henkilöstön merkitystä. Yksityisessä perhepäivähoidossa on haasteellista
vastata varhaiskasvatuslain tavoitteisiin, jotka ovat samat kuin päiväkodeissa, ja jossa
perhepäivähoitajalta voi puuttua alan koulutus kokonaan.
Varhaiskasvatuslain tavoitteet lisäävät tänä päivänä vaatimustasoa yksityisessä
varhaiskasvatuksessa entisestään. Opetushallituksen normiasiakirjassa
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 1.8.2018 alkaen todetaan, että perhepäiväho
idossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä voidaan käyttää
lastentarhanopettajan asiantuntijuutta. Kirkkonummen kunnan
varhaiskasvatussuunnitelmassa 1.8.2018 alkaen todetaan, että perhepäivähoidossa
perhepäivähoitaja laatii yhdessä huoltajien ja perhepäivähoidonohjaajan kanssa Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman. Perhepäivähoidonohjaaja vastaa Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja osallistuu jokaisen perhepäivähoitajan
kanssa ainakin yhteen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluun vuodessa.
Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuden hankkiminen ja käyttäminen
yksityisessä perhepäivähoidossa voi muodostua haasteelliseksi: jos
perhepäivähoitajalla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan koulutusta, tulee hänen
hankkia palvelu muualta ja siitä muodostuu kustannuksia. Silloin, kun
varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuutta ei käytetä lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa, ei yksityisen perhepäivähoitajan tuottama
palvelu vastaa tältä osin sitä tasoa, jota edellytetään lakiin perustuen vastaavalta
kunnalliselta toiminnalta (Varhaiskasvatuslaki 5 §).
Varhaiskasvatuksen kelpoisuudet
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Varhaiskasvatuslaissa ja sitä täydentävässä Valtioneuvoston asetuksessa
varhaiskasvatuksesta (753/2018), on määritelty kaikkien varhaiskasvatuksessa
toimivien henkilöiden kelpoisuudet. Ryhmäperhepäivähoito katsotaan lain mukaan
perhepäivähoidoksi, jossa kelpoisuusehdot ovat matalammat kuin päiväkodissa
järjestettävän varhaiskasvatuksen (Varhaiskasvatuslaki 26 -28 §). Kirkkonummella tällä
hetkellä kaikilla yksityisenä perhepäivähoitajana toimivilla ei ole alan koulutusta.
Yhteenveto
Yksityistä perhepäivähoitoa käyttää n. 1 % varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjistä.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistuminen 1.8.2019 alkaen koskettaa 5
ruotsinkielistä lasta ryhmäperhepäiväkodissa ja enintään 12 lasta suomenkielisessä
perhepäivähoidossa sekä kahta muussa kunnassa yksityisessä perhepäivähoidossa
olevaa lasta.
Varhaiskasvatuslaissa asetetut tavoitteet, henkilöstön koulutusta ja lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa koskevat vaatimukset saattavat muodostua
yksityisessä perhepäivähoidossa haasteellisiksi. Hankittaessa palveluja
varhaiskasvatuslain 5 § tarkoittamalla tavalla toiselta palvelujentuottajalta, kunnan tai
kuntayhtymän on kuitenkin varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä
tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.
Yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärässä toteutuu
Kirkkonummella muissa toimintamuodoissa paitsi yksityisessä perhepäivähoidossa.
Asiakasmaksut eivät yksityisessä perhepäivähoidossa jousta tulojen mukaan, ja ovat
kunnallista varhaiskasvatusta ja yksityistä päiväkotitoimintaa kalliimmat. Siksi
yksityinen perhepäivähoito ei ole enää vaihtoehto kaikille. Yksityisessä
perhepäivähoidossa ei voida myöskään toteuttaa 5-vuotiaiden maksutonta
varhaiskasvatusta (pedagogiikka, 5v-ryhmät).
Lapsen näkökulmasta yksityisessä perhepäivähoidossa ei toteudu inkluusio: lapsi ei
välttämättä saa tarvitsemaansa kasvun ja oppimisen tukea lähihoitopaikassaan.
Osa perhepäivähoitajista voi jatkaa työssään lakisääteisen yksityisen hoidon tuen
turvin, kaikille perhepäivähoitajille se ei enää kuitenkaan ole mahdollista kuntalisän
poistumisen vuoksi.
Ruotsinkielisen yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminta voi jatkua lakisääteisellä
yksityisen hoidon tuella tai ryhmäperhepäiväkoti voi harkita palvelusetelipäiväkodiksi
ryhtymistä, mikä tarkoittaa henkilöstöresurssin lisäämistä varhaiskasvatuksen
opettajalla ja mahdollisia tilaratkaisujen tarkastelua ympäristöterveydenhuollon
vaatimusten mukaisesti.
Ruotsinkieliset lapset voivat sijoittua Sjökullan oppimiskeskukseen tai vapaille paikoille
Lapinkylän kunnalliseen perhepäivähoitoon nykyresurssilla.
Suomenkieliset lapset jatkavat osin lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella, osa siirtyy
kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja osa yksityiseen päiväkotiin.
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TA 2019 – päätöksestä poikkeaminen lisäisi kustannuksia. Yksityisen hoidon tuen
kuntalisästä syntyy arvion mukaan kustannuksia n. 95 000 e vuositasolla. Yksityisen
hoidon tuen kuntalisän poistumisen jälkeen pieni osa kustannuksista siirtyy osaksi
muita kustannuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää
1. vastata kunnanhallituksen pyytämään valmisteluun yksityistä perhepäivähoitoa
koskevassa asiassa esittelytekstissä ja sen liitteessä olevan mukaisesti
2. edellä mainittu selvitys katsotaan vastauksena kuntaan 4.4.2019 saapuneeseen
adressiin yksityisen perhepäivähoidon puolesta.

Käsittely:
Keskustelun aikana puheenjohtaja Linda Basilier ehdotti, että lautakunta ehdottaa
kunnanhallitukselle, että yksityisen hoidon tuen kuntalisä jatkuu 31.12.2019 saakka.
Jäsen Tony Björk kannatti muutosehdotusta.
Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja
esitti äänestymenettelyä: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa ja
ne, jotka kannattavat Basilierin ehdotusta, äänestävät ei.
Äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Anni-Mari Syväniemi, Krista Petäjäjärvi, Anna-
Mari Toikka, Tuomo Tiitinen, Jaakko Kallio), 4 ei-ääntä (Tony Björk, Linda Basilier,
Markus Myllyniemi, Maj-Britt Hellström),
Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen esittelijän ehdotuksen mukaan.
Päätös
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.
Jäsen Jaakko Siivari poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.42.
Nuorisolautakunnan edustaja Akseli Jokinen poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 20.20.
Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn jälkeen.

Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 138
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Vesiluoma, Hannele Kujala
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi, hannele.kujala@kirkkonummi.fi
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varhaiskasvatuksen johtaja, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.4.2019 § 115 pyytänyt valmistelemaan
päätösasiana poikkeamispäätösehdotuksen kunnanvaltuustolle yksityistä
perhepäivähoitoa koskevassa asiassa.
Kunnanhallitukselle on 25.3.2019 annettu asiaan liittyvä aiempi selvitys. Kuntaan on
4.4.2019 saapunut adressi yksityisen perhepäivähoidon puolesta (KIRDNO-2019-459
/05.10.00).
Toimivalta
Kirkkonummen hallintosäännön 61 §:n mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
päättää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen
tuottamisen periaatteista.
Taustaa
Kirkkonummen kunnanvaltuusto on 15.12.2018 kokouksessaan hyväksynyt
talousarvion jaostojen ja lautakunnan talousarvioesitykseen perustuen vuodelle 2019
(112 §). Talousarvion mukaan yksityisen varhaiskasvatuksen tukemistapoja
yksinkertaistetaan lakkauttamalla yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2019 alkaen.
Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki jää vaihtoehdoksi palvelusetelin rinnalle.
Perhe voi saada yksityisen hoidon tukea, jos palkattu hoitaja tai yksityinen
palveluntuottaja hoitaa heidän lapsensa. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Lasten
yksityisen hoidon tukeen kuuluu lakisääteinen hoitoraha ja mahdollinen
tulosidonnainen hoitolisä. Tuki maksetaan aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai
palveluntuottajalle. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta
lapsesta. Mahdollisen kuntalisän määrä ja ehdot vaihtelevat kunnittain (Laki lasten
kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1 § ja 20 §).
Kelan ohjeistuksen mukaan yksityisen hoidon tuen hoitorahan korotuksena
maksettava kuntalisä voi olla erisuuruinen riippuen siitä, onko kyseessä
päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito vai työsuhteinen hoitaja.
Kuntien käytäntö tässä on hyvin kirjava, on kuntia, joissa ryhmäperhepäivähoito on
maksettavassa tuen suuruudessa rinnastettu päiväkotiin, mutta pääsääntöisesti tuen
suuruus on porrastettu eri toimintamuotojen mukaan. Kirkkonummella on aikoinaan
rinnastettu yksityisen ryhmäperhepäiväkodin tukeminen yksityiseen päiväkotiin,
vaikka ryhmäperhepäiväkoti ja päiväkoti ovat varhaiskasvatuslain mukaan
varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja. Syy siihen on ollut puute päiväkotipaikoista.
Yksityisessä perhepäivähoidossa Kirkkonummella maksetaan 31.7.2019 saakka
harkinnanvaraista kuntalisää alle 3 v. 286,99 e ja yli 3 v. lapsesta 168,59 e ja
ryhmäperhepäivähoidossa alle 3 v. 600 e ja yli 3 v. lapsesta 400 e/kk.
Tällä hetkellä Kirkkonummella on yksityisessä perhepäivähoidossa lapsia n. 1 %
kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.
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Yksityisen hoidon tuen harkinnanvaraisen kuntalisän poistuessa tuen valikosta
1.8.2019 alkaen suomenkielisistä yksityisistä perhepäivähoitajista (viisi) kolme jatkaa
yksityisenä ja kaksi on siirtymässä kunnalliseksi perhepäivähoitajaksi. Osa lapsista
jatkaa yksityisessä perhepäivähoidossa lakisääteisen yksityisen hoidon tuen turvin ja
osa jatkaa kunnallisessa perhepäivähoidossa ja loput siirtyvät kunnallisiin
päiväkoteihin.
Muutos koskettaa lopulta lähinnä ruotsinkielistä ryhmäperhepäiväkotia (5 syksyllä
jatkavaa lasta) ja kolmea edellä mainittua suomenkielistä perhepäivähoitajaa
(enintään 12 lasta) sekä kahta yksittäistä muussa kunnassa yksityisessä
perhepäivähoidossa yksityisen hoidon tuen kuntalisällä hoidossa olevaa lasta, joiden
kasvun ja oppimisen polku voidaan turvata joko kunnallisessa varhaiskasvatuksessa
tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa palvelusetelin tai lakisääteisen yksityisen hoidon
tuen turvin.
Talouden näkökulma
Osana talousarvioehdotuksen valmistelua yksityisen hoidon tuen kuntalisän
lakkauttamisella arvioitiin toimenpiteellä olevan kustannuksia säästäviä vaikutuksia
vuositasolla n. 110 000 e (s+ r yhteensä) sen hetkiseen lapsimäärään perustuen.
Lasten määrä on vähentynyt ja osa tällä hetkellä yksityisessä perhepäivähoidossa
olevien lasten hoitopaikka-kustannuksista siirtyy osaksi muita kustannuksia lasten
siirtyessä muuhun varhaiskasvatukseen. Sjökullan oppimiskeskuksessa on kuitenkin
vapaita paikkoja, joihin ruotsinkielisen ryhmäperhepäiväkodin lapset voivat sijoittua
nykyisellä resurssilla:päiväkodin täyttöaste tilanteessa 15.3.2019 oli 91 %, kun
kunnanvaltuuston asettama tavoite on 98 % (KV 4.12.2017 alkaen). Sjökullan
oppimiskeskuksessa monen lapsen oppimispolku jatkuu todennäköisesti joka
tapauksessa myöhemmin esiopetuksessa. Vapaita paikkoja on myös kunnallisessa
perhepäivähoidossa Lapinkylässä.
Talouden näkökulmasta varhaiskasvatuksen tukien yksinkertaistaminen tehostaa
talousarvio-ohjausta ja –suunnittelua. Silloin, kun tukemisen tapoja on useita, on
haasteellista ennakoida asiakkaiden valintoja ja sitä kautta suunnitella talousarvioon
vuosittain tarvittavia varhaiskasvatuksen tukien määrärahavarauksia.
Asiakasnäkökulma
Yksityinen perhepäivähoito ei ole ollut enää todellinen vaihtoehto kaikille asiakkaille,
koska perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakasmaksut ovat pääosin
olleet kunnallista vaihtoehtoa korkeammat ja perhepäivähoitajat ovat itse valinneet
asiakkaansa. Yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen
enimmäismäärässä toteutuu Kirkkonummella muissa toimintamuodoissa paitsi
yksityisessä perhepäivähoidossa.
Yksityisen toiminnan valvonta
Yksityisen toiminnan valvonta on kunnan lakisääteinen tehtävä. Yksityisen hoidon
tuella toteutettavassa varhaiskasvatuk-sessa valvonta on kevyempää kuin
palvelusetelillä tuotettavassa varhaiskasvatuksessa, jossa sääntökirjalla varmistetaan
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toiminnan laatua ja valvontaa. Palvelusetelin sääntökirjassa kuvataan kunnan tahtotila
varhaiskasvatuksen järjestämiseksi ja laadun taso mm. varhaiskasvatuksen
järjestämisen inklusiivinen periaate, jonka mukaisesti lapsi voi hakeutua
lähipäiväkotiin, ja jossa lapsi saa tarvitsemansa tuen kasvuunsa ja oppimiseensa.
Varhaiskasvatuksen laatu ja lakisääteisyys
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu
erityisesti pedagogiikka (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 2 §). Varhaiskasvatuslain
henkilöstön kelpoisuusehtoja koskevat muutokset 1.9.2018 alkaen korostavat
koulutetun henkilöstön merkitystä. Yksityisessä perhepäivähoidossa on haasteellista
vastata varhaiskasvatuslain tavoitteisiin, jotka ovat samat kuin päiväkodeissa, ja jossa
perhepäivähoitajalta voi puuttua alan koulutus kokonaan.
Varhaiskasvatuslain tavoitteet lisäävät tänä päivänä vaatimustasoa yksityisessä
varhaiskasvatuksessa entisestään. Opetushallituksen normiasiakirjassa
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 1.8.2018 alkaen todetaan, että perhepäiväho
idossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä voidaan käyttää
lastentarhanopettajan asiantuntijuutta. Kirkkonummen kunnan
varhaiskasvatussuunnitelmassa 1.8.2018 alkaen todetaan, että perhepäivähoidossa
perhepäivähoitaja laatii yhdessä huoltajien ja perhepäivähoidonohjaajan kanssa Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman. Perhepäivähoidonohjaaja vastaa Lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja osallistuu jokaisen perhepäivähoitajan
kanssa ainakin yhteen varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluun vuodessa.
Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuden hankkiminen ja käyttäminen
yksityisessä perhepäivähoidossa voi muodostua haasteelliseksi: jos
perhepäivähoitajalla ei ole varhaiskasvatuksen opettajan koulutusta, tulee hänen
hankkia palvelu muualta ja siitä muodostuu kustannuksia. Silloin, kun
varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuutta ei käytetä lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa, ei yksityisen perhepäivähoitajan tuottama
palvelu vastaa tältä osin sitä tasoa, jota edellytetään lakiin perustuen vastaavalta
kunnalliselta toiminnalta (Varhaiskasvatuslaki 5 §).
Varhaiskasvatuksen kelpoisuudet
Varhaiskasvatuslaissa ja sitä täydentävässä Valtioneuvoston asetuksessa
varhaiskasvatuksesta (753/2018), on määritelty kaikkien varhaiskasvatuksessa
toimivien henkilöiden kelpoisuudet. Ryhmäperhepäivähoito katsotaan lain mukaan
perhepäivähoidoksi, jossa kelpoisuusehdot ovat matalammat kuin päiväkodissa
järjestettävän varhaiskasvatuksen (Varhaiskasvatuslaki 26 -28 §). Kirkkonummella tällä
hetkellä kaikilla yksityisenä perhepäivähoitajana toimivilla ei ole alan koulutusta.
Yhteenveto
Yksityistä perhepäivähoitoa käyttää n. 1 % varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjistä.
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistuminen 1.8.2019 alkaen koskettaa 5
ruotsinkielistä lasta ryhmäperhepäiväkodissa ja enintään 12 lasta suomenkielisessä
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perhepäivähoidossa sekä kahta muussa kunnassa yksityisessä perhepäivähoidossa
olevaa lasta.
Varhaiskasvatuslaissa asetetut tavoitteet, henkilöstön koulutusta ja lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laadintaa koskevat vaatimukset saattavat muodostua
yksityisessä perhepäivähoidossa haasteellisiksi. Hankittaessa palveluja
varhaiskasvatuslain 5 § tarkoittamalla tavalla toiselta palvelujentuottajalta, kunnan tai
kuntayhtymän on kuitenkin varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä
tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.
Yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärässä toteutuu
Kirkkonummella muissa toimintamuodoissa paitsi yksityisessä perhepäivähoidossa.
Asiakasmaksut eivät yksityisessä perhepäivähoidossa jousta tulojen mukaan, ja ovat
kunnallista varhaiskasvatusta ja yksityistä päiväkotitoimintaa kalliimmat. Siksi
yksityinen perhepäivähoito ei ole enää vaihtoehto kaikille. Yksityisessä
perhepäivähoidossa ei voida myöskään toteuttaa 5-vuotiaiden maksutonta
varhaiskasvatusta (pedagogiikka, 5v-ryhmät).
Lapsen näkökulmasta yksityisessä perhepäivähoidossa ei toteudu inkluusio: lapsi ei
välttämättä saa tarvitsemaansa kasvun ja oppimisen tukea lähihoitopaikassaan.
Osa perhepäivähoitajista voi jatkaa työssään lakisääteisen yksityisen hoidon tuen
turvin, kaikille perhepäivähoitajille se ei enää kuitenkaan ole mahdollista kuntalisän
poistumisen vuoksi.
Ruotsinkielisen yksityisen ryhmäperhepäiväkodin toiminta voi jatkua lakisääteisellä
yksityisen hoidon tuella tai ryhmäperhepäiväkoti voi harkita palvelusetelipäiväkodiksi
ryhtymistä, mikä tarkoittaa henkilöstöresurssin lisäämistä varhaiskasvatuksen
opettajalla ja mahdollisia tilaratkaisujen tarkastelua ympäristöterveydenhuollon
vaatimusten mukaisesti.
Ruotsinkieliset lapset voivat sijoittua Sjökullan oppimiskeskukseen tai vapaille paikoille
Lapinkylän kunnalliseen perhepäivähoitoon nykyresurssilla.
Suomenkieliset lapset jatkavat osin lakisääteisellä yksityisen hoidon tuella, osa siirtyy
kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja osa yksityiseen päiväkotiin.
TA 2019 – päätöksestä poikkeaminen lisäisi kustannuksia. Yksityisen hoidon tuen
kuntalisästä syntyy arvion mukaan kustannuksia n. 95 000 e vuositasolla. Yksityisen
hoidon tuen kuntalisän poistumisen jälkeen pieni osa kustannuksista siirtyy osaksi
muita kustannuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
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merkitä tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan antaman selvityksen
vastauksena kunnanhallituksen selvityspyyntöön yksityistä perhepäivähoitoa
koskevassa asiassa ja
2
että yksityisen hoidon tuen kuntalisästä luovutaan 1.8.2019 alkaen kunnanvaltuuston
15.12.2018 § 112 talousarviota koskevan päätöksen mukaisesti
3
todeta, että sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan antama selvitys on samalla
vastaus 4.4.2019 kuntaan saapuneeseen adressiin yksityisen perhepäivähoidon
puolesta.

Päätös
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle viikoksi lisäselvityksiä varten.

Kunnanhallitus, 06.05.2019, § 158
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Vesiluoma, Hannele Kujala
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi, hannele.kujala@kirkkonummi.fi
varhaiskasvatuksen johtaja, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Liitteet

1 SVL 17.4.2019 YKSITYINEN PPH - ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
merkitä tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan antaman selvityksen
vastauksena kunnanhallituksen selvityspyyntöön yksityistä perhepäivähoitoa
koskevassa asiassa ja
2
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että yksityisen hoidon tuen kuntalisästä luovutaan 1.8.2019 alkaen kunnanvaltuuston
15.12.2018 § 112 talousarviota koskevan päätöksen mukaisesti
3
todeta, että sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan antama selvitys on samalla
vastaus 4.4.2019 kuntaan saapuneeseen adressiin yksityisen perhepäivähoidon
puolesta.

Kunnanhallitus 6.5.2019 käsittely:
Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma alusti asian kunnanhallitukselle.
Hans Hedberg teki seuraavan muutosehdotuksen: "Jag föreslår ändring i
beslutsförslaget följande: Kommuntillägget fortgår till 31.12.2019. Vid behandlingen av
ekonomiplanen för 2020 strävar man till ett bestående stöd för kommuntillägget"
(Ehdotan seuraavaa muutosta päätösehdotukseen: Kuntalisä jatkuu 31.12.2019
saakka. Vuoden 2020 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä pyritään pysyvään
kuntalisän tukeen.). Ulf Kjerin kannatti ehdotusta.
Katarina Helander teki seuraavan muutosehdotuksen: "harkinnanavarainen tuki näille
päiväkodeille / ryhmäperhepäiväkodeille / asiakasperheille, joille muutos
palveluseteliin aiheuttaa kohtuuttoman hankalia tilanteita. Lautakunta linjaisi ja
päättäisi". Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Ulf Kjerin teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Selvitetään ruotsinkielisen
varhaiskasvatusryhmän perustamista Veikkolaan". Ari Harinen, Anna Aintila ja Pekka
M. Sinisalo kannattivat ehdotusta.
Timo Haapaniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kunnanhallitus suosittelee
mahdollisissa ongelmissa oleville yksityisille palveluntuottajille (perhepäivähoito ja
yksityinen nykyinen päiväkoti yms.), että ne hakisivat sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnalta ylimenokaudelle yksityisen hoidon harkinnanvaraista tukea
olemassa olevien muutamien nyt yksityisessä hoidossa olevien lasten osalta".
Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Katarina Helander teki seuraavan muutosehdotuksen: "Lautakunnan
harkinnanvarainen tuki näille päiväkodeille, ryhmäperhepäiväkodeille,
asiakasperheille, joille muutos palveluseteliin aiheuttaisi 1.8.2019 alkaen
kohtuuttoman hankalia tilanteita. Lautakunta linjaisi ja päättäisi mahdollisen
pidennetyn siirtymäajan tai tarvittaessa harkinnanvaraista muuta tukea yleisen
toimialan budjetin rajoissa siirtymäajalle". Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn aikana on tehty kolme kannatettua ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi ehdotusten käsittelyjärjestyksen seuraavasti: ensimmäiseksi
asetetaan Hans Hedbergin muutosehdotus esittelijän pohjaehdotusta vastaan, ja
mikäli Hedbergin ehdotus voittaa, se tulee viedä kunnanvaltuuston päätettäväksi.
Koska Hedbergin muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, asiasta oli
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äänestettävä. Äänestysjärjestys oli seuraava: pohjaehdotus on JAA ja Hedbergin
muutosehdotus on EI. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 9-3, yksi tyhjä. Äänestystulos
on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi käsitellään Katarina Helanderin
muutosehdotus. Sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä.
Äänestysjärjestys oli seuraava: JAA tarkoittaa, että Helanderin ehdotusta ei hyväksytä,
ja EI tarkoittaa, että se hyväksytään. Ehdotusta ei hyväksytty äänin 7-4, 2 tyhjää,
Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.
Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi käsitellään Ulf Kjerinin lisäysehdotus. Se
hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestykset
pohja = JAA ja Hassen ehdotus = EI
Jaa
Pekka Sinisalo
Katarina Helander
Pirkko Lehtinen
Ari Harinen
Saara Huhmarniemi
Antti Salonen
Antti Kilappa
Reetta Hyvärinen
Timo Haapaniemi
Ei
Hans Hedberg
Anna Aintila
Ulf Kjerin
Tyhjä
Matti Kaurila
ei hyväksytä Katarinan ehdotusta = JAA ja hyväksytään Katarinan lisäys = EI
Jaa
Hans Hedberg
Pekka Sinisalo
Pirkko Lehtinen
Ari Harinen
Antti Salonen
Antti Kilappa
Anna Aintila
Ei
Katarina Helander
Timo Haapaniemi
Matti Kaurila
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Ulf Kjerin
Tyhjä
Saara Huhmarniemi
Reetta Hyvärinen
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että selvitetään ruotsinkielisen
varhaiskasvatusryhmän perustamista Veikkolaan.
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Kunnanhallitus, § 20,21.01.2019
Kunnanhallitus, § 111,01.04.2019
Kunnanhallitus, § 159, 06.05.2019
§ 159
Henkilöstöyksikön vakanssimuutokset
KIRDno-2019-75
Kunnanhallitus, 21.01.2019, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 15.12.2018 hyväksynyt kunnan talousarvion
vuodelle 2019.
Talousarviosta johtuvat vakanssimuutokset tehdään perustamalla uudet vakanssit
valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Toimialoilta on lisäksi tullut
vakanssimuutosesityksiä erityisesti nimikkeiden ja pätevyysvaatimusten osalta ja
nämä muutosesitykset tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn samassa yhteydessä.
Vakanssimuutokset ja uudet perustettavat vakanssit ovat toimialoittain tämän pykälän
liitteenä.

Valmistelijat: Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos, palvelupäällikkö Mira Willemse ja
henkilöstösuunnittelija Monica Lunden-Piirilä
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 perustaa liitteiden mukaiset uudet vakanssit
2 lakkauttaa liitteiden mukaiset vakanssit
3 muuttaa liitteiden mukaiset vakanssien nimikkeet ja kelpoisuusvaatimukset
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 01.04.2019, § 111
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Palmroos
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Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.3.2019 päättänyt Taitoa-sopimuksen
irtisanomisesta palkanlaskennan osalta. Samalla kunnanhallitus on päättänyt, että
palkanlaskenta otetaan takaisin kunnan omaksi toiminnaksi. Tässä yhteydessä tulee
kunnanhallituksen 25.3.2019 antaman evästyksen mukaisesti perustaa kuusi uutta
vakanssia, jotta palkanlaskenta voidaan hoitaa kunnan omana toimintana 1.1.2020
lähtien.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
perustaa liitteen mukaiset vakanssit ja
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 06.05.2019, § 159
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.3.2019 irtisanoa palkkahallinnon osalta
sopimuksen Kunnan Taitoa Oy:n kanssa päättymään 31.12.2019.
Kokouksessaan 1.4.2019 kunnanhallitus päätti perustaa kuusi uutta palkkahallinnon
vakanssia. Uusien vakanssien lisäksi palkkahallinnon ottaminen kunnan omaksi
toiminnaksi vaikuttaa myös henkilöstöyksikön nykyisiin tehtäväkuviin. Uusia
tehtäväsisältöjä on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa, ja yt-menettelyn
mukainen käsittely on toteutettu 25.4.2019. Valmistelun ja yt-käsittelyn myötä
esitetään, että nimikemuutokset toteutetaan kolmen vakanssin osalta. Tehtävä- ja
nimikemuutoksilla on vaikutusta näiden kolmen tehtävän vaativuuteen ja sitä kautta
myös tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.05.2019

11/2019

27 (57)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

1
Henkilöstösuunnittelijan virka, vakanssinro 000099190, muutetaan
palvelussuhdepäällikön toimeksi. Kelpoisuusehto: soveltuva korkeakoulututkinto,
lisäksi edellytetään henkilöstö- ja palkkahallinnon hyvää tuntemusta ja kokemusta
esimiestehtävistä. Hinnoittelutunnus: 01ASI040 taso 50. Muutoksen
kustannusvaikutus on 9 462,96 euroa vuodessa.
2
Palvelupäällikön virka, vakanssinro 0000992516, muutetaan hr-asiantuntijan toimeksi.
Kelpoisuusehto: soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto
sekä pitkä ja monipuolinen kokemus kunta-alan henkilöstö- ja palvelussuhdeasioiden
hoitamisesta. Hinnoittelutunnus: 01ASI040 taso 42. Muutoksen kustannusvaikutus on
- 6 340,08 euroa vuodessa.
3
Henkilöstösihteerin toimi, vakanssinro 0000993022, muutetaan hr-asiantuntijan
toimeksi. Kelpoisuusehto: soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen
tutkinto sekä pitkä ja monipuolinen kokemus kunta-alan henkilöstö- ja
palvelussuhdeasioiden hoitamisesta. Hinnoittelutunnus: 01ASI040 taso 42. Muutoksen
kustannusvaikutus on 4 533,24 euroa vuodessa.

Kunnanhallituksen käsittely 6.5.2019:
Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos alusti asian kunnanhallitukselle.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Henkilöstöjaosto, § 17,24.04.2019
Kunnanhallitus, § 160, 06.05.2019
§ 160
Selvitys vakanssijärjestelmän vaihtoehdoista
KIRDno-2019-493
Henkilöstöjaosto, 24.04.2019, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
Vuoden 2019 talousarviossa yhtenä strategisena tavoitteena on ”Kestävä talous,
yhteistyö ja osaaminen”. Tähän liittyvänä sitovana toimenpiteenä on
vakanssijärjestelmän toimivuuden arviointi joustavan rekrytoinnin ja organisaation
muuttuvien tarpeiden lähtökohdista. Samassa yhteydessä on todettu, että
henkilöstöjaoston käsiteltäväksi tulee viedä selvitys vakanssijärjestelmän
vaihtoehdoista viimeistään toukokuussa 2019.
Liitteenä pyydetty selvitys.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöjaosto
1 päättää merkitä tiedoksi saadun selvityksen ja
2 antaa evästyksen jatkovalmisteluun.
Henkilöstöjaosto 24.4.2019 käsittely:
Esittelijä teki seuraavan lisäyksen pohjaehdotukseen:
3 antaa oikeuden muokata hallintosääntöä vakanssijärjestelmän osalta.
Päätös
Henkilöstöjaosto:
1 päätti merkitä tiedoksi saadun selvityksen.
2 antoi evästyksen jatkovalmisteluun.
3 antoi oikeuden muokata hallintosääntöä vakanssijärjestelmän osalta.

Kunnanhallitus, 06.05.2019, § 160
Valmistelija / lisätiedot:
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Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Vakanssijärjestelmä -selvitys.pdf
Vuoden 2019 talousarvion eräänä yleishallinnon sitovana strategisena tavoitteena on
vakanssijärjestelmän toimivuuden arviointi joustavan rekrytoinnin ja organisaation
muuttuvien tarpeiden lähtökohdista. Tavoitteen mittariksi on kirjattu, että selvitys
vakanssijärjestelmän toimivuudesta viedään henkilöstöjaoston käsiteltäväksi
viimeistään toukokuussa 2019.
Henkilöstöjaoston toimivallasta on säädetty kunnan hallintosäännön 47 §:ssä.
Hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto, jonka tehtävänä
on linjata merkittävät henkilöstöä koskevat ohjelmat ja periaatteet.
Henkilöstöjaosto käsitteli vakanssijärjestelmän toimivuutta koskevan selvityksen
kokouksessaan 24.4.2019 § 17. Henkilöstöjaosto linjasi, että vakanssijärjestelmästä
luovutaan 1.1.2020 alkaen, ja että asia huomioidaan kunnanvaltuuston
hyväksyttäväksi vietävän hallintosäännön kirjauksissa.
Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen
selostamaan henkilöstöjaostolle valmisteltua selvitystä.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen tiedokseen.

Kunnanhallituksen käsittely 6.5.2019:
Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos alusti asian kunnanhallitukselle.
Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: "Vakanssimuutokset, joihin liittyy
lisäkustannusvaikutuksia tuodaan kunnanhallitukseen". Ehdotusta ei kannatettu, joten
se raukesi.
Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: "Valtuusto päättää
vakanssiluettelosta ja kunnanjohtaja tekee päätöksen vakanssiluettelon mukaisista
perustettavista vakansseista - Vakanssimuutokset, joihin liittyy
lisäkustannusvaikutuksia tuodaan kunnanhallitukseen". Ehdotusta ei kannatettu, joten
se raukesi.
Ari Harinen ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Palautuksen aikana
käydään keskustelut työntekijäjärjestöjen kanssa. Saara Huhmarniemi ja Matti Kaurila
kannattivat ehdotusta. Palautusehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.
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§ 161
Kunnanhallituksen järjestöavustukset 2019
KIRDno-2019-115
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Hörkkö, Ira Kaukanen
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite_KH_avustukset_2019.pdf
Kunnanhallitus on 13.6.2005 § 317 hyväksynyt toiminta-avustusten
myöntämisperusteet. Kukin toimiala myöntää omalla tehtäväalueellaan toimivien
järjestöjen avustukset myönnettyjen määrärahojen puitteissa.
Kunnanhallituksen määrärahasta avustetaan ensisijaisesti kylä- ja asukasyhdistyksiä ja
toissijaisesti erilaisia muita Kirkkonummella toimivia harrastus- yms. yhdistyksiä.
Valtakunnallisia yhdistyksiä ja ammattijärjestöjen paikallisia yhdistyksiä ei tueta.
Kunnanhallituksen talousarvion käyttötalousosassa on järjestöjen toiminta-avustuksia
varten 10 000 euron suuruinen määräraha järjestöjen tukemista varten vuodelle 2019.
Avustukset julistetaan haettavaksi kerran vuodessa. Avustushakemuksesta tulee
ilmetä yhdistyksen kirkkonummelaisten jäsenten lukumäärä, avustuksen
käyttötarkoitus ja yhdistyksen muut mahdolliset avustajatahot. Myöhästyneitä
hakemuksia ei oteta huomioon. Myönnettävän avustuksen määrä harkitaan
käytettävissä olevan määrärahan pohjalta ottaen huomioon:
kumpaan edellä mainittuun ryhmään järjestö kuuluu
avustuksen käyttötarkoitus
jäsenmäärä
järjestön edellisen vuoden toiminta ja mahdollisen myönnetyn avustuksen käyttö
Vuoden 2019 avustukset julistettiin haettavaksi 29.3.2019 mennessä.
Järjestöavustusten hakemisesta tiedotettiin kunnan internetsivuilla ja kuulutus
julkaistiin kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Västra Nyland ja Kirkkonummen
Sanomat –lehdissä. Määräaikaan mennessä kunnanhallitukselle saapui yhteensä 17
hakemusta. Hakijoista 9 on luokiteltu kylä- / asukasyhdistykseksi ja 8 muuksi
yhdistykseksi.
Toiminta-avustusten jakoesityksessä on käytetty seuraavia laskentaperusteita:
Kylä- ja asukasyhdistykset, jaettavana yhteensä 8 500 €
perusosa 250,00 € / yhdistys
toiminnan laajuuden perusteella 1,75 € / kirkkonummelainen jäsen
loppuosa toiminnan sisältöä hakemusasiakirjojen perusteella arvioiden
myönnettävä avustus enintään haettu määrä
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Muut yhdistykset, jaettavana yhteensä 1 500 €
perusosa 100,00 € / yhdistys
toiminnan laajuuden perusteella 1,25 € / kirkkonummelainen jäsen
loppuosa toiminnan sisältöä hakemusasiakirjojen perusteella arvioiden
myönnettävä avustus enintään haettu määrä.
Mikäli yhdistyksen kokousaikatauluista johtuen jokin vaadittu liite on toimittamatta,
myönnettyä avustusta ei panna maksuun ennen kuin kaikki asiakirjat on toimitettu.
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
myöntää vuonna 2019 seuraaville järjestöille toiminta-avustusta (liite):
Kylä-ja asukasyhdistykset:
Gesterby-Sepänkylä kyläyhdistys ry
300 €
Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistys ry 2350 €
Wecklaxin Asutusalueen Yhdistys ry
350 €
Veklahden Kyläyhdistys ry
600 €
Veikkolan kyläyhdistys ry
2450 €
Jolkby-Heikkilä-Laajakallion asukasyhdistys ry
600 €
Luoman kyläyhdistys – Kirkkonummi ry
700 €
Kantvikin asukasyhdistys ry
450 €
Masalan asukasyhdistys ry
700 €
Yhteensä
8 500 €

Muut yhdistykset:
Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys ry
Kirkkonummen Porkkalan Martat ry
Porkkalan Radiokerho ry
Kirkkonummen Bridgekerho ry
Uudenmaan Maakuntakomppanian Kilta ry
Länsi-Uudenmaan pelastuskoirayhdistys ry
Kirkkonummen Heikkilän Martat ry
Kirkkonummen kuntakeskusyhdistys Kide ry
Yhteensä
2

650 €
150 €
100 €
100 €
100 €
100 €
150 €
150 €
1 500 €
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todeta, että avustusta saaneiden järjestöjen tulee antaa kunnanhallitukselle selvitys
avustuksen käytöstä viimeistään vuoden 2020 kunnanhallituksen järjestöavustusten
hakemisen yhteydessä.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Matti Kaurila, Pekka Sinisalo
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Vapaa-aikajaosto, § 25,11.10.2017
Kunnanhallitus, § 162, 06.05.2019
§ 162
Vastaus valtuustoaloitteeseen 5/2017 tekojään toteuttamisesta Kirkkonummelle (kv)
KIRDno-2017-1150
Vapaa-aikajaosto, 11.10.2017, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Katja Linnakylä
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 40
Valtuutetut Antti Kilappa ja Ari Harinen jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina
valtuuston kokouksessa 24.4.2017 seuraavan aloitteen:
"Me valtuutetut ehdotamme, että Kirkkonummen kunta selvittää mahdollisuutta
sijoittaa kuntakeskuksen alueelle ulkotelojää. Selvityksessä pitää ottaa huomioon eri
mahdollisuudet toteuttaa hanke mm. siirrettävät laitteistot, kaukalot, laajuus,
käyttötalous, ympäristöystävällisyys sekä muut kustannukset. Helsingin rautatientorin
ja Jyväskylän puistokoulun lähiliikuntapaikan ulkojää ovat hyviä esimerkkejä toteuttaa
hanke Kirkkonummelle.
Lapsista ja nuorista n. 80% käyttää vapaa-ajallaan Kirkkonummella jääkenttiä (Valo,
selvitys Kirkkonummen liikuntalautakunta 6.11.2014)."
Aloitteen olivat Antti Kilapan ja Ari Harisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat
valtuutetut: Jens Sørensen, Jens Gellin, Emmi Wehka-aho, Tero Strand, Pekka Jäppinen,
Tero Suominen, Ari Liuhta, Antti Salonen, Eero Lankia, Minna Hakapää, Marjokaisa
Piironen, Pirkko Lehtinen, Kaj Nurmi, Mikael Gerkman, Irja Bergholm, Johanna Isomäki-
Reik, Patrik Lundell, Anna Aintila, Bodil Lindholm, Gun-Maj Beck, Leila Preisfreund,
Anders Adlercreutz, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Raija Vahasalo, Jussi Määttä, Rita
Holopainen, Kati Kettunen, Ville Salmela, Santtu Vainionpää, Pekka M. Sinisalo, Sanna
Hartikainen, Antti-Jussi Manninen, Susan Honka, Tiina Karlsson, Petri Pohjonen, Matti
Kaurila, Marjatta Savilahti, Erkki Majanen, Timo Haapaniemi ja Ulf Kjerin.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua, kuntalaki § 91
_____
Vapaa-aikajaosto 11.10.2017
Tekojäästä on 24.4.2017 § 40 jätetty valtuustoaloite, jonka on allekirjoittanut 43
valtuutettua. Lisäksi tekojäästä on saapunut myös kuntalaisaloite.
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Luistelu on yksi suosituimpia kuntalaisten talviajan liikuntaharrastusmuotoja.
Erityisesti lapset ja perheet luistelevat erittäin paljon omaehtoisesti silloin kuin säät
sallivat luistinkenttien teon. Viime vuosina jäädytetyn keskusurheilupuiston luistinrata
on myös saanut erittäin hyvän suosion. Heikot jäädytysolosuhteet ovat kuitenkin
jättäneet luistelukauden hyvin lyhyeksi. Tekojää tarjoaisi mahdollisuuden luisteluun
talvisin huomattavasti pidemmälle ajanjaksolle.
Tekojään investointikustannuksia on arvioitu muista kunnista saadun tiedon
perusteella kuntatekniikan toimialalla, arvio kustannuksista on 2 milj. Tekojään
investointikustannukset riippuvat paljon maa alueesta, jolle se rakennetaan. Lisäksi
käyttökustannukset riippuvat talven olosuhteista. Tekojään käyttöönottoa
suunniteltaessa on oleellista huomioida käyttökustannukset, sääolosuhteiden
vaikutukset, oheispalvelut sekä henkilöstöresurssit.
Käyttökustannuksissa sähkönkulutus on isossa roolissa. Ison (64 x 107 m) tekojään
käyttökustannukset ovat edellisen talven esimerkissä 125 000 €.Tässä on mukana
koko sähkönkulutus kohteessa, sis. mm. ulkovalaistuksen (kenttä, parkkipaikka),
pukuhuoneet ja huoltorakennus. Sähkönkulutus voi käytöstä riippuen, samallakin
säällä olla hyvin eri suuruusluokkaa. Näin ollen henkilökunnan ammattitaidolla, jään
paksuuden optimoinnilla, jäädytyslaitteiston optimoinnilla sekä eri keleihin
reagoinnilla on iso merkitys käyttökustannuksien osalta.
Tekojäätä suunniteltaessa on lisäksi huomioitava jäänhuoltoon tarvittavat koneistot,
isoimpana jäänhoitokone (vuokrakustannusarvio n. 2000e/kk, uuden jäänhoitokoneen
kustannusarvio n. 150 000e). Lisäksi tulee huomioida henkilöstökulut, vähintään 1
henkilö joka päivä paikalla (aamu + iltavuoro 7 pv/ vko).
Tekojään suunnittelu on esitetty vapaa-aikajaoston 13.9.2017 § 14 tulevien vuosien
investointiesityksessä vuodelle 2019 ja toteutus vuosille 2020-2021.
Investointipäätöksen lisäksi käyttökustannukset ja henkilöstöresurssit on huomioitava
myönnetyissä määrärahoissa vuosittain, mikäli hanke toteutetaan.

Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala
Vapaa-aikajaosto päättää:
1.
antaa yllä olevan selostuksen vastauksena valtuustoaloitteeseen
2.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se merkitsee annetun
vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.
Keskustelun aikana esittelijä muutti pohjaehdotusta:
Vapaa-aikajaosto päättää pyytää täydentävää lisäselvitystä Kuntatekniikan toimialalle
ja sieltä edelleen kunnanhallitukselle käsittelyyn. Selvityksessä tulee huomioida
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kustannukset ja ylläpitoresurssit sekä kiinteän että siirrettävän laitteiston ja niiden
oheistoimintojen osalta.
Puheenjohtaja kannatti esittelijän ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Vapaa-aikajaosto päätti pyytää täydentävää lisäselvitystä Kuntatekniikan toimialalle ja
sieltä edelleen kunnanhallitukselle käsittelyyn. Selvityksessä tulee huomioida
kustannukset ja ylläpitoresurssit sekä kiinteän että siirrettävän laitteiston ja niiden
oheistoimintojen osalta.

Kunnanhallitus, 06.05.2019, § 162
Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Savikuja, Ylva Wahlström
Kunnanvaltuustossa 24.4.2017 § 40 jätetyn "tekojää Kirkkonummelle" -
valtuustoaloitteen lisäksi on Kantvikin Asukasyhdistys r.y. jättänyt 2.5.2018 esityksen
tekojään toteuttamisesta Kantvikin lähiliikuntapuiston rakentamisen yhteydessä.
Kuntatekniikalla on puitesopimus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa.
Kuntatekniikkapäällikkö on hyväksynyt FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tekemän
puitesopimuksen mukaisen tarjouksen tekojään elinkaarikustannusselvityksen
tekemisestä. Konsulttityön tekemistä on ohjannut ohjausryhmä, jossa on ollut edustus
liikuntapalveluista ja kuntatekniikasta.
Elinkaarikustannusselvityksessä on huomioitu valtuustoaloitteessa esitetty siirrettävä
Helsingin Rautatieaseman kaltainen ulkotekojää, kiinteä Jyväskylän Puistokoulun
lähiliikunta-alueen kokoinen ulkotekojää, sekä kiinteä jalkapallokentän kokoinen
ulkotekojää.
Selvityksen mukaan tekojääkenttä kannattaa sijoittaa niin että se saavuttaa
mahdollisimman suuren kävijämäärän.Tekojäästä kerätyn lämmön hyödyntämiseksi
tekojää on suositeltavaa sijoittaa lähelle lämpöenergiaa tarvitsevaa rakennusta tai
lämmitettyä tekonurmea.
Edullisimmat elinkaarikustannukset neliömetriä tekojäätä kohden ovat suurimmalla
jalkapallokentän kokoisella ulkotekojäällä. Siirrettävän ulkotekojään
elinkaarikustannukset neliömetriä tekojäätä kohden ovat korkeimmat.
Siirrettävällä tekojäällä ylläpitokustannukset muodostuvat korkeiksi järjestelmän
vuosittaisesta purusta ja kokoamisesta aiheutuvien kustannuksien johdosta. Lisäksi
järjestelmän purkaminen, kasaaminen ja siirto aiheuttavat rasitusta järjestelmän eri
osiin nostaen ylläpitokustannuksia. Siirrettävän tekojään etuna on mahdollisuus
sijoittaa järjestelmä eri alueille eri vuosina.
Kiinteän jalkapallokentän kokoisen ulkotekojään investointikustannusta nostaa
merkittävästi laskelmassa huomioitu 220 bruttoneliön huoltorakennus, johon on
sijoitettu teknisten tilojen lisäksi puku- ja varastotilaa.
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Elinkaarikustannusselvityksessä on huomioitu eri vaihtoehtojen
investointikustannukset, sekä ylläpito ja käyttökustannukset 30-vuoden ajalta. Tutkitut
vaihtoehdot vastaavat erilaiseen käyttötarpeeseen, eivätkä siten ole suoraan
vertailukelpoisia keskenään. Isolla jalkapallokentän kokoisella ulkotekojäällä voidaan
toteuttaa monipuolisesti jääliikuntaa ja urheilua. Siirrettävällä tekojäällä rajoitutaan
vapaaluisteluun.
Elinkaarikustannukset eri vaihtoehdoille ovat seuraavat:
a) Siirrettävä 1 600 m2 ulkotekojää 4 miljoonaa euroa, b) kiinteä 2 200 m2 ulkotekojää
3 miljoonaa euroa, c) kiinteä 8 000 m2 ulkotekojää 9 miljoonaa euroa.
Suunnittelu ja rakennuttaminen ovat kustannuksiltaan eri vaihtoehdoissa
seuraavat: a) 700 000 euroa b) 800 000 euroa c) 3 400 000 euroa.
Vaihtoehto c sisältää lisäksi 220 bruttoneliön huoltorakennuksen,
kustannuksiltaan 1 milj. euroa. Penemmille kentille ei rakenneta erillisiä rakennuksia,
vaan tekniikalle hyödynnetään konttiratkaisuja.
Kiinteän tekojään yhteydessä suositellaan tutkimaan mahdollisuutta hyödyntää
jätelämpöä esimerkiksi lähellä sijaitsevan rakennuksen tai lämmitetyn tekonurmen
lämmitykseen. Kiinteän jalkapallokentän kokoisen ulkotekojään toteuttamisessa
tekonurmi uusitaan kaksi kertaa tarkastelujaksolla ( 30 vuotta) .
Esityslistan liitteenä on FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n ulkotekojään
elinkaarikustannuksia koskeva selvitys 30.11.2018.
Todettakoon, että kunnan vuoden 2019 talousarviossa on varattu 15 000 euron
määräraha siirrettävän ulkotekojään suunnitteluun.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnahallitus päättää:
1
antaa yllä olevan selostuksen vastauksena valtuustoaloitteeseen ja Kantvikin
Asukasyhdistys ry:n tekemään esitykseen.
2
esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee annetun vastauksen tiedoksi ja pitää
vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

Päätös
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Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 163
Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset
Toimielinten pöytäkirjoja:
Keskusvaalilautakunta 25.4.2019
Kuntatekniikan lautakunta 25.4.2019

Viranhaltijapäätöksiä:
Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 77 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle,
vakanssinumero 2000992177 ajalle 29.4-7.6.2019, 29.04.2019
§ 78 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen terveyspalveluiden sairaanhoitajalle,
vakanssinumero 4000991360 ajalle 29.4-2.6.2019, 29.04.2019
Kunnanjohtaja
Yleispäätös:
§ 3 Kauppahinnan alennus, Kiilakallio K 3041 T 1, 30.04.2019
Talouspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Cloudia Planning -suunnitteluohjelmiston hankinta, 25.04.2019
Kuntatekniikan toimialajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 43 Kaavoitusarkkitehdin viran täyttäminen, vakanssinumero 3000992485, 25.04.2019
Perusturvapalvelujen toimialajohtaja
Delegointipäätös:
§ 48 Kumotaan osastonhoitajan (5000992380) delegointipäätös 04.12.2017 § 22,
25.04.2019
§ 49 Päätösvallan delegointi osastonhoitajalle (vakanssinumero 5000992383) alkaen
1.5.2019, 25.04.2019
§ 50 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992385 hoitotyönjohtajalle
01.05.2019 alkaen, 25.04.2019
§ 51 Osastonhoitajan (vakanssinumero 1000200387) delegointipäätöksen 07.09.2017
§ 8 kumoaminen 1.5.2019 alkaen, 25.04.2019
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla otto-
oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että asioita ei oteta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
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Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 164
Pöytäkirjoja tiedoksi
Valmistelija / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta
3.4.2019
HSL, tarkastuslautakunta 29.4.2019
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, yhtymäkokous 24.4.2019
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, hallitus 24.4.2019
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 165
Muut asiat
Päätös
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedokseen seuraavat muut esille otetut asiat:
a) Rautatieaseman remontti ja hissien käyttökatko; toivomus on, että remontin ajaksi
rappusiin asennetaan luiskat esteettömän kulkemisen huomioimiseksi;
b) Kunnanhallitus uudistaa edellisessä kokouksessa esille otetun Veikkolan
koirapuistoa koskevan selvityspyynnön;
c) Toivomus; kunnanhallitukselle toimitetaan tiedot luottamushenkilöjärjestelmän
kustannuksista ja puheenjohtajiston palkkioiden suuruudesta;
d) Kunnanhallitus pyytää selvitystä Pähkinäpolun ja Veikkolan kuntoradan
opastuksesta.
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§ 166
Kunnan hallintosääntö valtuustokaudella 2017-2020 (kv)
KIRDno-2017-395
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 kh_n 6.5.2019 esitys valtuustolle 13.5.2019 hallintosäännöksi_puhtaaksi
kirjoitettu_sv .pdf
2 kh_n ehdotus valtuustolle hallintosäännöksi_puhtaaksi kirjoitettu.pdf

Oheismateriaali
1 hallintosääntöehdotus kommenttimerkinnöillä kh 060519.pdf
Nykyisten toimielinten kokoonpanot on nimetty kaksivuotiskaudeksi 2017-2019.
Valtuustokauden alussa on linjattu, että nykyisen toimielinrakenteen toimivuutta
arvioidaan valtuustokauden puolivälissä samalla kun kokoonpanoista päätetään
uudelleen.
Ryhmäpuheenjohtajisto on evästänyt valmistelua. Luottamushenkilötoimikunta on
käsitellyt asiaa luottamushenkilöpaikkojen lähtökohdista ja kartoittanut ryhmien
näkemyksiä asiassa.
Toimielinrakenteen osalta ryhmäpuheenjohtajiston antamana valmisteluohjeena on
ollut, että nykyiset suuret jaostot (suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto
sekä ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto ja palvelutuotannon jaosto)
muuttuvat lautakunniksi ja vapaa-aikajaosto yhdistetään sivistys- ja vapaa-
aikalautakuntaan.
Kun toimielinrakennetta muutetaan, on hallintosääntöä päivitettävä toimielinten
tehtävien ja toimivallan osalta. Toimielinrakenteesta johtuvien muutosten lisäksi
hallintosääntöön ehdotetaan tehtävän joitakin toiminnan sujuvuuden kannalta
tärkeitä muutoksia.
Toimielinrakenteen muutoksesta johtuvien hallintosääntöpäivitystarpeiden lisäksi
valmistelussa on huomioitu joitakin operatiivisen toiminnan kannalta olennaisia
tekstitäsmennyksiä. Lisäksi hallintosääntöön on uutena asiana kirjattu
henkilöstöjaoston linjauksen mukainen muutos vakanssijärjestelmästä luopumiseksi
(hallintosäännön pykälät 25, 26 ja 27). Tältä osin esityksenä on, että hallintosäännön
kirjaukset astuvat voimaan 1.1.2020.
Tiejaoston toiminta lakkaa vuoden 2020 alussa. Ehdotuksena on, että tiejaoston
toimivallan osalta noudatetaan vanhan hallintosäännön kirjauksia 31.12.2019 saakka.
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Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
1.1
hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja siihen sisältyvän toimielinrakenteen ja
1.2
että hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2019 ja
1.3
että toimielinrakenteen muutoksesta huolimatta nykyiset toimielimet jatkavat
toimintaansa siihen saakka, kunnes uusi toimielin aloittaa toimintansa ja
1.4
että tiejaoston osalta noudatetaan vanhan hallintosäännön kirjauksia 31.12.2019
saakka ja
1.5
että § 25, § 26 ja §27 osalta hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2020. Siihen saakka em.
pykälien osalta noudatetaan vanhan hallintosäännön kirjauksia 31.12.2019 saakka.
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
1.1
hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja siihen sisältyvän toimielinrakenteen ja
1.2
että hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2019 ja
1.3
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että toimielinrakenteen muutoksesta huolimatta nykyiset toimielimet jatkavat
toimintaansa siihen saakka, kunnes uusi toimielin aloittaa toimintansa ja
1.4
että tiejaoston osalta noudatetaan vanhan hallintosäännön kirjauksia 31.12.2019
saakka ja
1.5
että § 25, § 26 ja §27 osalta hallintosääntö päivitetään erikseen sen jälkeen, kun
vakanssijärjestelmän uudistamisesta on tehty päätös ja
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
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Kunnanhallitus, § 72,25.02.2019
Kunnanhallitus, § 89,11.03.2019
Kunnanhallitus, § 117,01.04.2019
Kunnanhallitus, § 122,15.04.2019
Kunnanhallitus, § 139,29.04.2019
Kunnanhallitus, § 167, 06.05.2019
§ 167
Talouden tasapainottamisohjelma
KIRDno-2019-261
Kunnanhallitus, 25.02.2019, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarmo Aarnio
Vuoden 2019 talousarvioon kirjattu tavoite, että kunnanhallituksen on laadittava
kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelmataloudentasapainottamiseksi ja, että
kunnan talouden pitkän aikavälin 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.
Suunnitelman laatiminen on aikataulutettu laadittavaksi pääosaltaan kesäkuuhun
mennessä; joidenkin suunnitelman perustuvien toimenpiteiden arviointi ja toteutus
on kuitenkin tarkoituksenmukaisinta toteuttaa vuoden 2020 talousarvion laatimisen
yhteydessä syksyllä 2019. Suunnitelmaa valmistellaan kunnanjohtajan johdolla
talousjohtajan toimiessa hankkeen projektipäällikkönä.
Kevään aikana on tarkoitus käsitellä kunnanhallitusten kokousten yhteydessä omana
pykälänään talouden tasapainottamisohjelman eri osa-alueita valmistelun pohjalta ja
saada poliittiset linjaukset jatkovalmistelulle lopullista suunnitelmaa varten. Kunnan
ongelmakiinteistöjä ja väistötiloja koskeva kunnanhallituksen ja palvelutuotannon
jaoston yhteinen iltakoulu pidettiin 11.2.2019.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
06.05.2019

11/2019

47 (57)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Kirkkonummen väestön kasvutavoitteet, väestörakenne ja sen muutokset ovat
keskeisiä muuttujia arvioitaessa kunnan kehitystä ja asukkaiden palvelujen
järjestämistä. Käsittelemme em. asioita ”iltakoulumaisesti” mm. laaditun
Kirkkonummen väestöprojektion kautta. Kasvutavoitteiden mahdolliset tarkistukset ja
niiden vaikutus palvelu- ja kustannusrakenteeseen tulevat arvioitavaksi erikseen
myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kuullut alustukset ja keskustelun tiedokseen sekä antaa
mahdollista evästystä jatkovalmistelulle.

Kunnanhallitus 25.2.2019 käsittely:
Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että tämä asiakohta käsiteltiin
kokouksen viimeisenä asiana. Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa
Kauppinen, perusturvajohtaja Jaana Koskela ja sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden
toimialajohtaja Hannele Kujala alustivat asiasta kunnanhallitukselle.
Päätös
Kunnanhallitus päätti evästää jatkovalmistelusta seuraavasti:
1
arvioidaan tarkemmin väestörakenteen muutosten, esimerkiksi ikääntymisen ja
maahanmuuton, vaikutus kunnan tulo- ja menorakenteeseen ja
2
selvitetään, miksi Kirkkonummelle muutetaan ja miksi Kirkkonummelta muutetaan
pois ja
3
selvitetään, voidaanko kaavoitusta vauhdittaa ja
4
laaditaan skenaariot strategiassa tavoitellusta väestönkasvusta, maltillisen
väestönkasvun vaihtoehdosta sekä hitaan kasvun vaihtoehdosta.

Kunnanhallitus, 11.03.2019, § 89
Valmistelijat / lisätiedot:
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Anna-Kaisa Kauppinen
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
kuntatekniikan toimialajohtaja
Kunnanhallitus päätti 25.2.2019 evästää talouden tasapainottamissuunnitelman
jatkovalmistelusta mm. että laaditaan skenaariot strategiassa tavoitellusta
väestönkasvusta, maltillisen väestönkasvun vaihtoehdosta sekä hitaan kasvun
vaihtoehdosta.
Kaupunkitutkimus TA on tehnyt kunnalle kaksi väestöprojektiota, nopean kasvun ja
maltillisen kasvun vaihtoehdot. Projektioiden taustalla on mm. arvio kunnan
kaavoitusohjelman mahdollistaman asuntotuotannon toteutumisesta. Nopean kasvun
vaihtoehto, jonka mukaan vuosittainen väestönkasvu olisi 1,2-1,5 % vuodessa,
toteuttaa parhaiten kuntastrategiassa asetettua väestönkasvutavoitetta (1,5-2%
vuosittainen väestönkasvu). Maltillisemman kasvun projektion mukaan vuosittainen
väestönkasvu olisi 0,8-1%. Viime vuosien väestönkasvu Kirkkonummella on ollut tätä
hitaampaa. Kaupunkitutkimuksen tekemiin projektioihin pohjautuen on tehty arvio
hitaan väestönkasvun vaihtoehdosta vuosille 2019-2025.
Kokouksessa arvioidaan iltakoulumaisesti em. väestönkasvuvaihtoja ja näiden
vaikutusta kunnan verotulokertymään. Talouden tasapainottamissuunnitelman
tarkempien laskelmien lähtökohdaksi olisi tarkoituksenmukaista ottaa realistinen
väestönkasvu, joka viime vuosien toteuman pohjalta vaikuttaisi olevan hitaamman
kasvun vaihtoehto ainakin lähivuosien osalta. Kuntastrategian mukaisilla
toimenpiteillä kunta kuitenkin voi saavuttaa strategian mukaista väestönkasvua
tarkastelujakson aikana. Valitun väestönkasvuskenaarion pohjalta talouden
tasapainottamissuunnitelmassa laaditaan tarkemmat laskelmat väestönkasvun ja
väestörakenteen vaikutuksesta kunnan tulo- ja kustannusrakenteeseen.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää, että talouden tasapainottamissuunnitelman tarkemmat
laskelmat laaditaan realistisen eli hitaan väestönkasvuarvion 2019-2025 pohjalta.

Kunnanhallitus 11.3.2019 käsittely:
toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen selosti asian kunnanhallitukselle.
Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että lisäksi arvioidaan nopeamman
väestönkasvun vaikutukset. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
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Kunnanhallitus päätti, että talouden tasapainottamissuunnitelman tarkemmat
laskelmat laaditaan realistisen eli hitaan väestönkasvuarvion 2019-2025 pohjalta.
Lisäksi arvioidaan nopeamman väestönkasvun vaikutukset.

Kunnanhallitus, 01.04.2019, § 117
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Vuoden 2019 talousarvioon kirjattu tavoite, että kunnanhallituksen on laadittava
kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelmataloudentasapainottamiseksi ja, että
kunnan talouden pitkän aikavälin 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 soteuudistuksen ja valtionosuusjärjestelmän
uudistamisen vaikutukset.
Suunnitelman osana tulee ottaa kantaa perusturvan budjetin toistuvaan
riittämättömyyteen ja lisämäärärahojen tarpeeseen. Kunnanhallituksen tulee myös
käydä toimialojen kanssa läpi merkittävimmät ostopalvelut ja niiden mahdolliset
kehittämis- ja muutostarpeet.
Palvelujen ostot muodostavat noin 45 % Kirkkonummen kunnan ulkoisista
toimintamenoista. Palveluostot käydään läpi kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa
perehdytään perusturvan toimialan ulkoisiin ostoihin. Perusturvan ulkoiset
palveluostot muodostavat noin kolme neljäsosaa koko kunnan ulkoisista
palveluostoita. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös perusturvan budjetin toistuvaa
riittämättömyyttä ja lisämäärärahojen tarvetta.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kuullut alustukset ja keskustelun tiedokseen sekä antaa
mahdollista evästystä jatkovalmistelulle.

Kunnanhallitus 1.4.2019 käsittely:
Puheenjohtaja Timo Haapaniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.
Puheenjohtajana jatkoi kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Ari Harinen.
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Päätös
Ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus päätti lisäksi evästää, että tulee laatia
aikataulutettu toimintakello talouden tasapainottamisohjelman prosessista.

Kunnanhallitus, 15.04.2019, § 122
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Vuoden 2019 talousarvioon kirjattu tavoite, että kunnanhallituksen on laadittava
kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelmataloudentasapainottamiseksi ja, että
kunnan talouden pitkän aikavälin 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 soteuudistuksen ja valtionosuusjärjestelmän
uudistamisen vaikutukset.
Suunnitelman osana tulee ottaa kantaa perusturvan budjetin toistuvaan
riittämättömyyteen ja lisämäärärahojen tarpeeseen. Kunnanhallituksen tulee myös
käydä toimialojen kanssa läpi merkittävimmät ostopalvelut ja niiden mahdolliset
kehittämis- ja muutostarpeet.
Palvelujen ostot muodostavat noin 45 % Kirkkonummen kunnan ulkoisista
toimintamenoista. Palveluostot käydään läpi kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa
perehdyttiin perusturvan toimialan ulkoisiin ostoihin. Tässä toisessa osassa käydään
läpi sivistystoimen, kuntatekniikan ja konsernihallinnon ulkoiset palveluostot.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kuullut alustukset ja keskustelun tiedokseen sekä antaa
mahdollista evästystä jatkovalmistelulle.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kuntatekniikan toimialan alustuksen ja käydyn
keskustelun ja evästi, että sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden sekä konsernihallinnon
ostopalvelut käsitellään seuraavassa kokouksessa.
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Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 139
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Vuoden 2019 talousarvioon kirjattu tavoite, että kunnanhallituksen on laadittava
kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelmataloudentasapainottamiseksi ja, että
kunnan talouden pitkän aikavälin 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 soteuudistuksen ja valtionosuusjärjestelmän
uudistamisen vaikutukset.
Suunnitelman osana tulee ottaa kantaa perusturvan budjetin toistuvaan
riittämättömyyteen ja lisämäärärahojen tarpeeseen. Kunnanhallituksen tulee myös
käydä toimialojen kanssa läpi merkittävimmät ostopalvelut ja niiden mahdolliset
kehittämis- ja muutostarpeet.
Kirkkonummen investointipaine tuleville vuosille on valtava. Kokouksessa esitellään
kunnan keskeisimmät investoinnit, niiden kustannusarviot sekä niiden aikataulu.
Lisäksi esitetään arvio investointien vaikutuksesta kunnan talouteen. Tarvittavat
linjaukset investointien osalta päätetään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.
Lisäksi tässä kokouksessa käydään myös läpi edellisessä kokouksessa esittelemättä
jääneet sivistystoimen ja konsernihallinnon ulkoiset palveluostot.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kuullut alustukset ja keskustelun tiedokseen sekä antaa
mahdollista evästystä jatkovalmistelulle.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi kuullut alustukset ja keskustelun tiedokseen ja päätti antaa
mahdollisen evästyksensä jatkovalmistelulle seuraavassa kokouksessa.

Kunnanhallitus, 06.05.2019, § 167
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Hörkkö
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juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa mahdollisen evästyksensä asian jatkovalmistelulle.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§156
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.
_____
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Muutoksenhakukielto
§154, §155, §160, §162, §164, §166, §167
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§157, §158, §159, §161
Oikaisuvaatimusohje
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
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Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.
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