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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja
kunnan verkkosivuilla tiistaina 20.11.2018.
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§ 94
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 7.11.2018.
Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen jäsenille.
Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 3.11.2018 Kirkkonummen Sanomissa,
jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 95
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiks Matti Kaurilan ja Tero Suomisen.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 19.11.2018 ja tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja kunnan verkkosivuilla
tiistaina 20.11.2018.
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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, § 52,03.10.2018
Perusturvalautakunta, § 80,04.10.2018
Kunnanhallitus, § 341,29.10.2018
Kunnanvaltuusto, § 96, 12.11.2018
§ 96
Palveluverkkoselvitykset
KIRDno-2018-833
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 03.10.2018, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Eeva Viitala
eeva.viitala@kirkkonummi.fi
Suunnittelupäällikkö
Talousarviokäsittelyssä 2018 (kv 4.12.2017, § 82) on kuntatasoisena sitovana
toiminnallisena tavoitteena päätetty, että kunnan palvelutuotantoa ohjaava
palveluverkkosuunnitelma päivitetään tarvittavilta osin kiinteistöstrategian ns.
välimallin pohjalta. Toiminnalliseksi tavoitteeksi on päätetty myös investointien pitkän
aikavälin rahoitussuunnitelman laatiminen, mikä tähtää strategiseen tavoitteeseen
kestävästä kuntataloudesta.
Päivitettävä palveluverkkosuunnitelma perustuu kiinteistöihin keskittyvän
palveluverkkoselvityksen ohella palvelusuunnittelun periaatteisiin palvelujen
alueellisesta saatavuudesta. Lisäksi palveluverkkosuunnitelman päivittämisen pohjana
on kesällä 2018 valmistuneet Kirkkonummen väestöprojektiot ja kuntastrategian 2018-
2021 linjaukset. Kuntastrategian tavoitteena on 1,5 – 2 % vuosittainen väestönkasvu.
Väestöennusteiden perusteella kunnan asukasluku kasvaa niin, että väestönkasvu on
koko kunnassa nopean projektion vaihtoehdon mukaan lähes 13000 asukasta
vuoteen 2040 mennessä. Väestönkasvun johdosta sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden
toimitiloissa ei ole mahdollisuutta tilavähennyksiin. Oppilasmäärät ylittävät jo nyt
lähes jokaisessa koulussa tilantarpeen tunnusluvuissa esitetyt tilamitoitukset. Tilojen
suunniteltua korkeammilla käyttäjämäärillä on vaikutusta myös tilojen kulumiseen ja
rakennusten tekniikan riittävään toimivuuteen. Myös heikkoudet toimitilojen
toiminnallisessa ja rakenteellisessa/taloteknisessä kunnossa muodostavat tarpeen
uusia sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimitilaverkkoa.
Tässä sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksessä on
käsitelty palveluverkkoa lähinnä väestökehityksen ja tehdyn kiinteistöstrategiaan
pohjaavan palveluverkkoselvityksen näkökulmasta. Päivityksen näkökulma on
painottunut tulevan palvelutarpeen selvittämiseen.
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Tulevaisuudessa sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkko on entistä
keskeisemmin kunnan palveluverkon ydinrakenne. Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen
toimitilat ovat olennaisessa roolissa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen ohella vapaa-
ajan toimintojen ja kolmannen sektorin järjestämän toiminnan näkökulmasta.
Kirkkonummen nykyinen tilanne, jossa toimitilaverkkoa uudistetaan voimakkaasti,
tarjoaa kunnalle mahdollisuuden kehittää palvelutuotantoa laadukkaasti ja
tehokkaasti pitkälle tulevaisuuteen. Palvelusuunnittelua on tarpeen tarkastella
jatkossa laajempana kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon erilaiset
toimintaympäristön muutokset palvelutarpeeseen ja palveluiden tuottamiseen.
Esimerkiksi kunnan kiinteistöstrategia ja investointien rahoitussuunnitelma,
kaavoitussuunnitelmat ja maankäytön kehittämisen hankkeet, yhdyskuntarakenteen
muutokset, palvelukäyttäytymisen muutokset, uudet palvelujen tuotantotavat ja
tilojen käyttöperiaatteet ovat sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palvelusuunnitteluun
vaikuttavia seikkoja. Tällöin tarkasteltavaksi tulee palveluverkko kunnan sekä
yksityisten ja muiden toimijoiden muodostamana kokonaisuutena.
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja
opetusjaosto ja vapaa-aikajaosto ovat käsitelleet palveluverkkosuunnitelman
päivityksen ja ovat sen omalta osaltaan hyväksyneet SVOJ 25.9.2018 § 56, SFUS
26.9.2018 § 51 ja VAPJ 19.9.2018 § 63.
Ehdotus
Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sivistys- ja vapaa-
aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksen sekä merkitä tiedokseen että
sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialan tavoitteena on aloittaa osaltaan
laajemman palvelusuunnitelman laadinta vuonna 2019.

Päätös
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Lautakunta päätti
yksimielisesti evästää palvelusuunnitelman laatimista ja piti tärkeänä tulevaisuuden
tilojen monikäyttöisyyttä ja käytettävyyttä sekä suunnitelman etenemisestä viestimistä.

Perusturvalautakunta, 04.10.2018, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Tapio Salmela, Jaana Koskela, Kati Kupiainen, Sirkku Pekkarinen-Keto, Arja Liinavuori,
Tuula Malmi-Suominen, Gun-Lis Wollsten, Anne Hilander
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tapio.salmela@kirkkonummi.fi, jaana.koskela@kirkkonummi.fi, kati.
kupiainen@kirkkonummi.fi, sirkku.pekkarinen-keto@kirkkonummi.fi, arja.
liinavuori@kirkkonummi.fi, tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi, gun-lis.
wollsten@kirkkonummi.fi, anne.hilander@kirkkonummi.fi
Suunnittelija, vt. perusturvajohtaja, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö,
sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, terveyspalveluiden tulosalueen
vastuuhenkilö, sosiaalipalvelupäällikkö, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden
tulosalueen vastuuhenkilö
Vuoden 2018 talousarvion kuntasoinen toiminnallinen tavoite ja toimenpide:
Asiakaslähtöinen kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaaminen. Päivitetään tarvittavilta
osin kunnan palvelutuotantoa ohjaava palveluverkkosuunnitelma kiinteistöstrategian
ns. välimallin pohjalta.
Perusturvapalvelujen toimialan palveluverkkoselvitys pohjautuu kunnanvaltuuston
18.12.2018 hyväksymään kuntastrategiaan sekä kunnanvaltuuston 19.5.2014
hyväksymään Kirkkonummen palveluverkkoselvitykseen kiinteistöstrategian
näkökulmasta. Palveluverkkoselvityksen tukena on käytetty myös Tilastokeskuksen
sekä Kaupunkitutkimus TA Oy:n väestöennusteita.
Palveluverkkoselvityksen keskeisimmän sisällön muodostavat palvelukuvaukset, joissa
on analysoitu perusturvapalvelujen kuntalaisille tarjoamia palveluja. Palveluista on
pyritty nostamaan esiin sekä todetut hyvät käytännöt sekä tulevaisuuden haasteet ja
mahdollisuudet.
Palveluverkkosuunnitelmassa on myös analysoitu perusturvapalvelujen nykyisin
käyttämiä kiinteistöjä sekä luotu katsaus tulevaisuuteen toimialaan keskeisesti
vaikuttavien sote- ja maakuntauudistuksen sekä hyvinvointikeskushankkeen myötä.
Ehdotus
Esittelijä: Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja
Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvapalvelujen toimialan
palveluverkkoselvityksen 2025
Päätös
Perusturvalautakunta päätti hyväksyä perusturvapalvelujen toimialan
palveluverkkoselvityksen 2025.

Esa Lindell poistui kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn alkaessa.

Kunnanhallitus, 29.10.2018, § 341
Valmistelijat / lisätiedot:
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Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Vuoden 2018 yhtenä sitovana kuntatasoisena tavoitteena on, että "päivitetään
tarvittavilta osin kunnan palvelutuotantoa ohjaava palveluverkkosuunnitelma
kiinteistöstrategian ns. välimallin pohjalta".
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden
palveluverkon päivityksen kokouksessaan 3.10.2018 § 52. Perusturvalautakunta on
hyväksynyt perusturvapalveluiden palveluverkkosuunnitelman kokouksessaan
4.10.2018 § 80.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
merkitä tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän sivistys- ja vapaa-
aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksen sekä perusturvalautakunnan
hyväksymän perusturvapalveluiden palveluverkkosuunnitelman ja
2
todeta, että kuntatason sitova tavoite palveluverkkosuunnitelman päivittämisestä on
toteutunut talousarvioon kirjatun sitovan tavoitteen mukaisesti.

Kunnanhallitus 29.10.2018 käsittely:
Matti Kaurila ehdotti teknistä korjausta perusturvapalvelujen palveluverkkoselvityksen
sivulle 15 seuraavasti: kotihoito-kappaleen viimeiseen lauseeseen lisätään 'ja' -sana,
jolloin lause kuuluu seuraavasti: "taukotilaa on Veikkolan yksityisessä hoivakodin
tiloissa ja Lehmuskartanossa". Vesa-Pekka Sainio kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin
yksimielisesti.
Pirkko Lehtinen ehdotti, että asia viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle. Antti Salonen,
Noora Piili, Hans Hedberg sekä Timo Haapaniemi kannattivat ehdotusta, ja se
hyväksyttiin yksimielisesti.
Anni-Mari Syväniemi ehdotti seuraavaa lisäystä evästykseksi: "kunnanhallitus toteaa,
että vetovoimainen lukiokoulutus on kunnalle tärkeää. Lukioiden, Porkkalan lukion ja
Kyrkslätt Gymnasiumin, tilatarvetta tulee tarkastella kokonaisuutena, ja yhteisen
lukiokampuksen eteenpäin viemistä tulee vauhdittaa. Paikka voi olla joko GWG-
kampus tai kirjaston läheinen tontti. Päällekkäisiä investointeja ei palveluverkon
toteuttamisessa pidä tehdä". Timo Haapaniemi, Antti Salonen, Matti Kaurila, Noora
Piili, Antti Kilappa ja Hans Hedberg kannattivat evästysehdotusta ja se hyväksyttiin
yksimielisesti.
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Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
merkitä tiedokseen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän sivistys- ja vapaa-
aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelman päivityksen sekä perusturvalautakunnan
hyväksymän perusturvapalveluiden palveluverkkosuunnitelman ja
2
todeta, että kuntatason sitova tavoite palveluverkkosuunnitelman päivittämisestä on
toteutunut talousarvioon kirjatun sitovan tavoitteen mukaisesti ja
3
että palveluverkkoselvitykset viedään tiedoksi kunnanvaltuustolle ja
4
että perusturvapalvelujen palveluverkkoselvityksen sivulle 15 tehdään tekninen
korjaus siten, että kotihoito-kappaleen viimeiseen lauseeseen lisätään 'ja' -sana, jolloin
lause kuuluu seuraavasti: "taukotilaa on Veikkolan yksityisessä hoivakodin tiloissa ja
Lehmuskartanossa" ja
5
evästyksenä jatkotyöskentelylle kunnanhallitus toteaa, että vetovoimainen
lukiokoulutus on kunnalle tärkeää. Lukioiden, Porkkalan lukion ja Kyrkslätt
Gymnasiumin, tilatarvetta tulee tarkastella kokonaisuutena, ja yhteisen
lukiokampuksen eteenpäin viemistä tulee vauhdittaa. Paikka voi olla joko GWG-
kampus tai kirjaston läheinen tontti. Päällekkäisiä investointeja ei palveluverkon
toteuttamisessa pidä tehdä.

Kunnanvaltuusto, 12.11.2018, § 96
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja
Oheismateriaali
1 Perusturvapalvelujen palveluverkkoselvitys 2025, Kh 29.10.2018 § 341.pdf
2 Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkosuunnitelma.pdf
Ehdotus
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Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
palveluverkkoselvitykset tiedokseen.

Käsittely:
Valtuutettu Reetta Hyvärinen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Vs. perusturvajohtaja Jaana Koskela esitteli perusturvapalvelujen toimialan
palveluverkkoselvitystä ja sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala sivistys- ja vapaa-
aikapalvelujen toimialan palveluverkkoselvitystä.
Päätös
Kunnanvaltuusto merkitsi palveluverkkoselvitykset tiedoksi.
Esteellisyys
Reetta Hyvärinen
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Kunnanhallitus, § 340,29.10.2018
Kunnanvaltuusto, § 97, 12.11.2018
§ 97
Tilan JOLKBY 257-437-1-131 raakamaa-alueen hankinta
KIRDno-2017-1292
Kunnanhallitus, 29.10.2018, § 340
Valmistelijat / lisätiedot:
Otso Kärkkäinen
otso.karkkainen@kirkkonummi.fi
Kunnangeodeetti
Kirkkonummen kunnan tonttipalvelut on tehnyt tilaan JOLKBY RN:o 1:131,
kiinteistötunnus 257-437-1-131, kuuluvasta noin 27,15 ha raakamaa-alueesta
maanomistajalle ehdollisen ostotarjouksen. Raakamaa-alue (määräala) on
rakentamatonta aluetta ja sijoittuu vuonna 2010 lainvoiman saaneen Kuntakeskuksen
1. vaiheen osayleiskaavan alueelle. Osayleiskaavassa määräalan alueelle on osoitettu
asuntoalueita (kaavamerkintä A), pientalovaltaista asuntoalueita (AP), palvelujen ja
hallinnon alue (P) ja lähivirkistysalueita (VL). Alueen poikki kulkee osayleiskaavassa
Vanhalta rantatieltä Killinmäen ja Louhosrinteen kautta Gesterbyhyn linjattu kehäkatu,
jonka toteuttaminen on myös alueen rakentamisen edellytyksenä.
Raakamaa-alue sijoittuu kunnanvaltuuston 3.9.2018 (§ 72) hyväksymän
kaavoitusohjelman odotuskorissa vuosille 2021-2023 olevan Louhosrinne I:n
asemakaavahankkeen alueelle ja kaavoitusohjelman alemmassa odotuskorissa olevan
Louhosrinne II:n asemakaavahankkeen alueelle. Kaavoitusohjelman mukaan
Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaava on Louhosrinne I:n suunnittelun
lähtökohtana. Alue tukeutuisi etupäässä kuntakeskuksen palveluihin ja osin myös
Jorvaksen alueelle tuleviin palveluihin. Louhosrinne I:n hanke sijoittuu em. kehäkadun
lounaispuolelle ja Louhosrinne II:n hanke koillispuolelle.
Osayleiskaavassa on kaavakartalla kullekin rakentamisen alueelle esitetty tavoiteltava
rakennusoikeuden (k-m2) määrä vaihteluvälinä (esim. A, 15 000 - 18 000) liitteenä
olevan osayleiskaavan karttaotteen mukaisesti. Osayleiskaavan vaihteluvälin alarajan
mukaan laskettuna raakamaa-alueen aluetehokkuudeksi saadaan noin 0,19.

Aluetehokkuus (ea) lasketaan kaavalla ea = k-m2 / m2, jossa k-m2 on kerrosala ja m2 on
maa-alueen pinta-ala. Aluetehokkuuden laskennassa on mukana myös mm. alueen
tiet, virkistysalueet ja muut yleiset alueet, jotka laskevat tehokkuutta verrattuna
tehokkuustarkasteluun kortteli- tai tonttitasolla. Mainittu aluetehokkuus ea = 0,19
sijoittuu tiiviin pientalovaltaisen asuntoalueen (ea = 0,15-0,20) tehokkuusluokan

yläpäähän. Mainitulla aluetehokkuudella tavoiteltava kerrosalan määrä on noin 52 000
k-m2.
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Raakamaa-alueesta tarjottu kauppahinta on 1 800 000 euroa, joka on noin 66 300
euroa per hehtaari. Kaupassa myyjälle esitetään jääväksi metsästysoikeus siihen asti,
kun kaupan kohteena olevalle alueelle on laadittu ensimmäinen asemakaava.
Muutoin kauppa tehdään tavanomaisin kauppaehdoin.
Oheismateriaalina on kartta kunnan maanomistuksesta sekä nykyarvolaskelma, jossa
oletuksena on Louhosrinne I:n ja Louhosrinne II:n asemakaavahankkeiden
toteuttaminen 15 vuoden kuluessa. Oletuksena on, että kaavataloudellisuus on
tutkittu osayleiskaavan laatimisvaiheessa. Laskelmassa on arvioitu raakamaan
hankinnalla ja tulevilla tontinmyyntituloilla kunnallistekniikan rakentamisen käyttöön
saatavan nettotulon nykyarvo. Laskelmassa saamatta jäämän
maankäyttösopimuskorvauksen osuudeksi on arvioitu 60% asemakaavoituksen
aiheuttamasta maa-alueen arvonnoususta. Diskonttokorkona on käytetty 2%.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1
ostaa liitteenä oleviin karttoihin merkityn noin 27,15 ha suuruisen raakamaa-alueen,
joka on määräala tilasta JOLKBY RN:o 1:131, kiinteistötunnus 257-437-1-131.
2
että kunnanjohtaja oikeutetaan laatimaan kauppakirjan tarkemmat ehdot ja
valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja niin, että kauppakirja on allekirjoitettava
neljän kuukauden kuluessa valtuuston lainvoimaisesta ostopäätöksestä.
3
korottaa talousarvion investointiosan hankeryhmän maa- ja vesialueet määrärahaa 1
800 000 eurolla.

Kunnanhallitus 29.10.2018 käsittely:
Reetta Hyvärinen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Esitän, että kunta ei toistaiseksi
hanki aluetta omistukseensa. Perustelut muutosehdotukselle: Kyseessä on mittava
investointi etenkin kunnan haastava taloudellinen tilanne ja tiedetty välttämättömien
investointien tarve huomioon ottaen. Alueen toteuttaminen nykyisten suunnitelmien
mukaisesti edellyttäisi arvokasta infrarakentamista. Tästä huolimatta alueelle ei ole
tehty kaavataloudellisia selvityksiä osayleiskaavoituksen yhteydessä. Epävarmuutta
oheismateriaalina esitettyihin nykyarvolaskemiin lisää se, että tulevissa Louhosrinteen
I ja II asemakaavoissa rakennusoikeudet voivat muuttua osayleiskaavasta esitetystä.
Kaavan taloudellisia vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida esitetyillä tiedoilla
riittävällä tarkkuudella. Ehdotettua maanhankintaa perustellaan kaavaratkaisulla,
jossa rakentamisen määrä alueelle on ylimitoitettu. Alueella voimassa oleva vuonna
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2010 lainvoimaiseksi tullut osayleiskaava perustuu voimakkaaseen rakentamiseen ja
johtaisi erittäin arvokkaan ja kirkkonummelaisille tärkeän Keskusmetsän
pirstoutumiseen. Kunnan maanhankinta tulee ohjata alueille, jotka voivat aidosti
tukeutua julkiseen liikenteeseen, etenkin raiteisiin. Ennen päätöstä ko. alueen
maanhankinnasta tarvitaan alueelta kaavataloudellinen selvitys sekä
kunnanvaltuuston elinvoimaohjelmassa päättämä Keskusmetsän yleissuunnitelma.
Lisäksi kunnanhallituksen on kuultava alueen asukkaita ja heidän näkemyksiään
alueen kehittämisestä ennen päätöksen tekoa". Ehdotusta kannattivat Timo
Haapaniemi, Vesa-Pekka Sainio ja Saara Huhmarniemi. Ehdotusta ei hyväksytty
yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen
seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Hyvärisen muutosehdotus on EI. Pohjaehdotus
hyväksyttiin äänin 7-6. Äänestysloki on pöytäkirjan liitteenä.

Ari Harinen teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Uudeksi päätöskohdaksi neljä lisätään
teksti 'kunnan tulee huolehtia siitä,että maanoston myötä keskuspuiston(metsän)
virkistysmahdollisuudet tulee säilyä ja niitä pitää kehittää. Kun tulevaisuudessa
alueelle rakennetaan, se tulee toteuttaa siten, että alueelle jää riittävästi tilaa
yhteiselle virkistysalueelle akselille Kirkkonummen keskusta-Masala'." Ehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1
ostaa liitteenä oleviin karttoihin merkityn noin 27,15 ha suuruisen raakamaa-alueen,
joka on määräala tilasta JOLKBY RN:o 1:131, kiinteistötunnus 257-437-1-131.
2
että kunnanjohtaja oikeutetaan laatimaan kauppakirjan tarkemmat ehdot ja
valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja niin, että kauppakirja on allekirjoitettava
neljän kuukauden kuluessa valtuuston lainvoimaisesta ostopäätöksestä.
3
korottaa talousarvion investointiosan hankeryhmän maa- ja vesialueet määrärahaa 1
800 000 eurolla ja
4
että kunnan tulee huolehtia siitä, että maanoston myötä keskuspuiston(metsän)
virkistysmahdollisuudet tulee säilyä ja niitä pitää kehittää. Kun tulevaisuudessa
alueelle rakennetaan, se tulee toteuttaa siten, että alueelle jää riittävästi tilaa
yhteiselle virkistysalueelle akselille Kirkkonummen keskusta-Masala.
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Kunnanvaltuusto, 12.11.2018, § 97
Valmistelija / lisätiedot:
Otso Kärkkäinen
Liitteet

1 Sijaintikartta JOLKBY raakamaa.pdf
2 Ote osayleiskaavasta JOLKBY raakamaa.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää
1
ostaa liitteenä oleviin karttoihin merkityn noin 27,15 ha suuruisen raakamaa-alueen,
joka on määräala tilasta JOLKBY RN:o 1:131, kiinteistötunnus 257-437-1-131.
2
että kunnanjohtaja oikeutetaan laatimaan kauppakirjan tarkemmat ehdot ja
valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja niin, että kauppakirja on allekirjoitettava
neljän kuukauden kuluessa valtuuston lainvoimaisesta ostopäätöksestä.
3
korottaa talousarvion investointiosan hankeryhmän maa- ja vesialueet määrärahaa 1
800 000 eurolla ja
4
että kunnan tulee huolehtia siitä, että maanoston myötä keskuspuiston(metsän)
virkistysmahdollisuudet tulee säilyä ja niitä pitää kehittää. Kun tulevaisuudessa
alueelle rakennetaan, se tulee toteuttaa siten, että alueelle jää riittävästi tilaa
yhteiselle virkistysalueelle akselille Kirkkonummen keskusta-Masala.

Käsittely:
Ennen kunnanvaltuuston kokousta jätettiin valtuuston puheenjohtajalle adressi
Keskusmetsän säilyttämisen puolesta. Adressin on allekirjoittanut 859 henkilöä, joista
kirkkonummelaisia ilmoitti olevansa 458 henkilöä.

Kuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen esitteli asiaa valtuutetuille.

Keskustelun aikana jätettiin seuraavat muutosehdotukset:
Valtuutettu Kim Åströmin palautusehdotus:
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Esitän palautusta seuraavin evästyksin:
1. Laaditaan nykyarvolaskelman herkkyystarkastelu seuraavasti:
- Diskonttauskorko 2%, 4% tai 6% (nyt 2%)
- Kaavoituksen tiheysluku 0.15, 0.19 tai 0.29 (nyt 0.29)
- Kaavan toteutusaikataulu nopea (15v) vs. hidas (25v) (nyt 15v)
- Rakennusoikeuden arvo 250€/m2 tai 350€/m2 (nyt 350)
- Osayleiskaavaan nähden virkistysalueeksi jätetään 0%, 50% tai 100%
2. Laaditaan arvio kunnallistekniikan rakentamiskustannuksista kaavavaiheittain ja
lisätään nämä nykyarvolaskelmaan
Perustelut: Maa-alueen hinnoittelu perustuu kaavataloudelliseen arvioon, jossa
alueelle on kaavailtu hyvin tiheää rakentamista. Alueen rakentumisesta saatavia tuloja
on arvioitu optimistisesti ja vastaavia kustannuksia puolestaan ei ole arvioitu. Jos
lisäksi osayleiskaava ei vastaa vallitsevaa tahtotilaa alueen kehittämisestä (tiheä
rakentaminen vs. virkistysalue), tulisi kauppahinnan perusteet arvioida uudelleen.
Liian korkea kauppahinta vaikuttaisi kielteisesti kunnan muun maahankinnan
hintoihin (esim. Killinmäki)
Mikäli maanomistaja myisi alueen muulle taholle, kunnalla on käytettävissään etuosto-
oikeus.

Valtuutettu Katarina Helanderin muutosehdotus:
Ei osteta - jos nyt ostetaan, olemme sidottuna ikuisesti tällä hinnalla (joka toisi n.
10meuroa 30v sijoituksena tuottaen) - Vaikka nyt ei päätetä ostaa - mahdollisuus
ostamiselle jää vielä - ei lopullista, mutta hintaa voidaan hioa.

Valtuutettu Saara Huhmarniemen lisäysehdotus:
5. Omistamalla kaavoitettavan maa-alueen kunta voi paremmin ohjata kaavoitusta ja
maankäyttöä haluamaansa suuntaan ja turvata, että iso osa Keskusmetsää säilyy
koskemattomana. Jotta virkistysalueet voidaan turvata riittävän laajoina hankittavalla
maa-alueella, tulevassa kaavoituksessa osayleiskaavan kaavakartan rakentamisen
alueita rajataan siten, että virkistysalueiden pinta-ala laajenee. Hankittavalla maa-
alalla tavoiteltavan kerrosalan määrä 52 000 k-m2 vähennetään siten, että alueen
kerrosalatavoitteena on korkeintaan 26 000 k-m2 aluetehokkuuden pysyessä
ennallaan.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että Kim Åström on tehnyt
palautusehdotuksen jota on kannatettu.
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Palautusehdotusta kannattivat Ulla Seppälä, Matti Kaurila, Sanni Jäppinen, Hanna
Haikonen, Saara Huhmarniemi, Mikko Kara, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Katarina
Helander, Raija Vahasalo, Anneli Granström, Reetta Hyvärinen, Miisa Jeremejew, Timo
Haapaniemi, Erkki Majanen ja Kati Kettunen.
Kim Åströmin palautusehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja
totesi että palautusehdotuksesta on äänestettävä seuraavasti:
Ne jotka kannattavat asian jatkokäsittelyä, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Kim
Åströmin palautusehdotusta äänestävät EI.
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 30 JAA -ääntä ja 21 EI -ääntä.
Asian jatkokäsittely sai enemmän ääniä ja valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Saara Huhmarniemen lisäysehdotus.
Lisäysehdotusta kannattivat Sanni Jäppinen, Reetta Hyvärinen, Anna Kylmänen, Miisa
Jeremejew ja Maarit Orko.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi että Saara Huhmarniemen lisäysehdotus ei
liity päätettävänä olevaan asiaan, joten puheenjohtaja totesi että lisäysehdotusta ei
oteta käsiteltäväksi.

Valtuutettu Katarina Helander on tehnyt muutosehdotuksen jota on kannatettu.
Muutosehdotusta kannattivat Katarina Helander, Saara Huhmarniemi, Kati Kettunen,
Hanna Haikonen, Ulla Seppälä, Matti Kaurila, Kim Åström, Timo Haapaniemi ja Anneli
Granström.
Muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten puheenjohtaja totesi että
muutosehdotuksesta on äänestettävä seuraavasti:
Ne jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Katarina
Helanderin muutosehdotusta äänestävät EI.
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 31 JAA -ääntä ja 20 EI -ääntä.
Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.
Äänestykset
Jatkokäsittely JAA - Kim Åströmin palautusehdotus EI
Jaa
Hans Hedberg
Outi Saloranta-Eriksson
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Johanna Fleming
Anni-Mari Syväniemi
Markus Myllyniemi
Kim Männikko
Ulf Kjerin
Antti Salonen
Pekka Sinisalo
Pirkko Lehtinen
Tony Björk
Marjut Frantsi-Lankia
Patrik Lundell
Minna Hakapää
Linda Basilier
Anders Adlercreutz
Eja Björkqvist
Jukka Tammi
Anna Aintila
Noora Piili
Pekka Oksanen
Tero Suominen
Fredrik Pelin
Irja Bergholm
Ari Harinen
Carl-Johan Kajanti
Elina Utriainen
Jerri Kämpe-Hellenius
Rita Holopainen
Antti Kilappa
Ei
Ulla Seppälä
Raija Vahasalo
Matti Kaurila
Saara Huhmarniemi
Vesa-Pekka Sainio
Kim Åström
Anna Kylmänen
Miisa Jeremejew
Mikko Kara
Piia Aallonharja
Pekka Rehn
Maarit Orko
Sanni Jäppinen
Reetta Hyvärinen
Anneli Granström
Timo Haapaniemi

9/2018

19 (42)

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
12.11.2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Hanna Haikonen
Erkki Majanen
Kati Kettunen
Veikko Vanhamäki
Katarina Helander
Pohjaehdotus JAA - Katarina Helanderin muutosehdotus EI
Jaa
Hans Hedberg
Tony Björk
Johanna Fleming
Ulf Kjerin
Markus Myllyniemi
Antti Kilappa
Anna Aintila
Fredrik Pelin
Kim Männikko
Linda Basilier
Eja Björkqvist
Pekka Sinisalo
Outi Saloranta-Eriksson
Irja Bergholm
Pirkko Lehtinen
Ari Harinen
Jukka Tammi
Patrik Lundell
Antti Salonen
Pekka Oksanen
Carl-Johan Kajanti
Marjut Frantsi-Lankia
Rita Holopainen
Minna Hakapää
Anders Adlercreutz
Tero Suominen
Elina Utriainen
Veikko Vanhamäki
Anni-Mari Syväniemi
Noora Piili
Jerri Kämpe-Hellenius
Ei
Ulla Seppälä
Mikko Kara
Anna Kylmänen
Vesa-Pekka Sainio
Timo Haapaniemi
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Saara Huhmarniemi
Kati Kettunen
Matti Kaurila
Hanna Haikonen
Maarit Orko
Raija Vahasalo
Piia Aallonharja
Pekka Rehn
Erkki Majanen
Sanni Jäppinen
Reetta Hyvärinen
Katarina Helander
Anneli Granström
Kim Åström
Miisa Jeremejew
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 321,15.10.2018
Kunnanvaltuusto, § 98, 12.11.2018
§ 98
Osavuosikatsaus elokuu 2018
KIRDno-2018-115
Kunnanhallitus, 15.10.2018, § 321
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kuntatasolla,
toimielintasolla ja tehtävätasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen,
toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista.
Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka lautakuntien ja johtokunnan
raporttien perusteella laatii kaksi osavuosikatsausta kunnanvaltuustolle, vuoden 2018
osalta tilanteista 30.4. ja 31.8. sekä tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen.
Kunnanhallitus päättää, miten kunnan toimielimet raportoivat sille.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä toimielinten taloudellisen tuloksen, toiminnallisten
tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumatiedot 31.8.2018 ja antaa ne valtuustolle
tiedoksi.

Kunnanhallitus 15.10.2018 käsittely:
Pirkko Lehtinen teki seuraavan evästysehdotuksen: "Ehdotan,että talousarvion
käsittelyyn koostetaan suurimmat miinusmerkkiset toiminnot kultakin toimialalta ja
samalla esitetään mihin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty /
ryhdytään". Saara Huhmarniemi, Pekka M. Sinisalo, Ari Harinen, Katarina Helander,
Timo Haapaniemi, Reetta Hyvärinen, Antti Salonen ja Hanna Haikonen kannattivat
ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla evästyksellä: talousarvion käsittelyyn koostetaan
suurimmat miinusmerkkiset toiminnot kultakin toimialalta ja samalla esitetään mihin
toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty / ryhdytään.

Kunnanvaltuusto, 12.11.2018, § 98
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Valmistelija / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Oheismateriaali
1 Osavuosikatsaus_310818_kokokunta, Kh 15.10.2018.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä
tiedokseen toimielinten taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja
tunnuslukujen toteutumatiedot 31.8.2018 sekä evästyksen, että talousarvion
käsittelyyn koostetaan suurimmat miinusmerkkiset toiminnot kultakin toimialalta ja
samalla esitetään mihin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi on ryhdytty /
ryhdytään.

Käsittely:
Talousjohtaja Juha Hörkkö esitteli asiaa kokouksessa.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 354,05.11.2018
Kunnanvaltuusto, § 99, 12.11.2018
§ 99
Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
KIRDno-2017-1275
Kunnanhallitus, 05.11.2018, § 354
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Kuntalain (410/2015) 111 §:n määräysten mukaan valtuuston on viimeistään
talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen prosenteista.
Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin
suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2019
tuloveroprosentiksi 19,50
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 12.11.2018, § 99
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto vahvistaa vuoden 2019
tuloveroprosentiksi 19,50.

Käsittely:
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Käsittelyn aikana valtuutettu Pekka M. Sinisalo jätti seuraavan muutosehdotuksen:
Kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2019 on 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Kunnan käyttötalouteen kohdistuu kuitenkin nousupaineita johtuen kunnan
kiinteistöjen huonosta kunnosta. mm. perusturvan ja opetus- sekä
varhaiskasvatuksen käytössä olevien tilojen osalta. Veron korotuksella pystyisimme
kattamaan osan näistä ylityksistä. Kustannusvaikutukseltaan tuloveroprosentin
korotus 0,25% on n. 2 miljoonaa euroa.
Esitän kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 19,75%.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Pekka M.
Sinisalo on tehnyt muutosehdotuksen jota on kannatettu.
Muutosehdotusta kannattivat Hans Hedberg, Tony Björk, Ulf Kjerin, Rita Holopainen ja
Patrik Lundell.
Muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten puheenjohtaja ehdotti että
muutosehdotuksesta äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen
pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Pekka M. Sinisalon
muutosehdotusta äänestävät EI.
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 16 JAA ääntä ja 35 EI -ääntä.
Pekka M. Sinisalon muutosehdotus sai enemmän ääniä.

Äänestykset
Pohjaehdotus JAA - Pekka M. Sinisalon muutosehdotus EI
Jaa
Raija Vahasalo
Anneli Granström
Ulla Seppälä
Anni-Mari Syväniemi
Kim Åström
Matti Kaurila
Piia Aallonharja
Kati Kettunen
Mikko Kara
Pekka Rehn
Erkki Majanen
Hanna Haikonen
Timo Haapaniemi
Carl-Johan Kajanti
Katarina Helander
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Veikko Vanhamäki
Ei
Johanna Fleming
Jukka Tammi
Ulf Kjerin
Tony Björk
Ari Harinen
Pekka Sinisalo
Hans Hedberg
Irja Bergholm
Fredrik Pelin
Pekka Oksanen
Kim Männikko
Anna Aintila
Maarit Orko
Outi Saloranta-Eriksson
Eja Björkqvist
Miisa Jeremejew
Pirkko Lehtinen
Anna Kylmänen
Antti Kilappa
Markus Myllyniemi
Rita Holopainen
Elina Utriainen
Tero Suominen
Linda Basilier
Patrik Lundell
Noora Piili
Antti Salonen
Marjut Frantsi-Lankia
Saara Huhmarniemi
Sanni Jäppinen
Anders Adlercreutz
Vesa-Pekka Sainio
Reetta Hyvärinen
Jerri Kämpe-Hellenius
Minna Hakapää
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 19,75.
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Kunnanhallitus, § 355,05.11.2018
Kunnanvaltuusto, § 100, 12.11.2018
§ 100
Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2019
KIRDno-2017-1275
Kunnanhallitus, 05.11.2018, § 355
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan vuotuista kiinteistöveroa kiinteistön arvon
perusteella. Kiinteistön arvona pidetään varallisuuden arvostamisesta verotuksessa
annetun lain (1142/2005) 5 luvun ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten
mukaisesti laskettavaa arvoa kiinteistöveron määräämisvuotta edeltävältä
kalenterivuodelta.
Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta.
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää
kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat (KiintVL:n mukaiset):
• yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 % - 1,80 %
• vakituiset asuinrakennukset 0,41 % - 0,90 %
• muut asuinrakennukset 0,93 % - 1,80 %
• rakentamaton rakennuspaikka 2,00 % - 6,00 %
• yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % - 1,80 %

Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolain 12 a §:n 1 momentissa säädetään, Espoon,
Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Mäntsälän,
Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan, Vantaan ja Vihdin kunnanvaltuustojen on
määrättävä rakentamattomalle rakennuspaikalle veroprosentti, joka on vähintään
3,00 prosenttiyksikköä kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia
korkeampi. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi voidaan määrätä
kuitenkin enintään 6,00.
Poiketen siitä, mitä kiinteistöverolain 11 §:ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta
säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun
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yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan
kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva
rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä
tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä seuraavat
kiinteistöverolaissa tarkoitetut kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2019:
• yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %(KiintVL 0,93 % - 1,80 %)
• vakituiset asuinrakennukset 0,41 % (KiintVL 0,41 % - 0,90 %)
• muut asuinrakennukset 1,40 % (KiintVL 0,93 % - 1,80 %)
• rakentamaton rakennuspaikka 3,93 % (KiintVL 2,00 % - 6,00 %)
• yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0.00 %
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 5.11.2018 käsittely:
Antti Salonen ehdotti, että teknisenä korjauksena esittelytekstissä ja
päätösehdotuksessa mainitut prosenttiluvut tarkistetaan laissa kirjatun mukaisiksi.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi tarkistetut luvut, jonka jälkeen korjattu pohjaehdotus on
seuraava:
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä seuraavat
kiinteistöverolaissa tarkoitetut kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2019:
• yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %(KiintVL 0,93 % - 2,00%)
• vakituiset asuinrakennukset 0,41 % (KiintVL 0,41 % - 1,00%)
• muut asuinrakennukset 1,40 % (KiintVL 0,93 % - 2,00 %)
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• rakentamaton rakennuspaikka 3,93 % (KiintVL 2,00 % - 6,00 %, Kirkkonummella
alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %, eli vaihteluväli
on 3,93 % - 6,00 %)
• yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0.00 % (vaihteluväli 0,00 % - 2,00
%)
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Muutetun pohjaehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 12.11.2018, § 100
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä
seuraavat kiinteistöverolaissa tarkoitetut kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2019:
• yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %(KiintVL 0,93 % - 2,00%)
• vakituiset asuinrakennukset 0,41 % (KiintVL 0,41 % - 1,00%)
• muut asuinrakennukset 1,40 % (KiintVL 0,93 % - 2,00 %)
• rakentamaton rakennuspaikka 3,93 % (KiintVL 2,00 % - 6,00 %, Kirkkonummella
alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %, eli vaihteluväli
on 3,93 % - 6,00 %)
• yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0.00 % (vaihteluväli 0,00 % - 2,00
%)
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 332,22.10.2018
Kunnanvaltuusto, § 101, 12.11.2018
§ 101
Kunnanvaltuuston kokousaikataulu 1.12.2018 - 30.6.2020
KIRDno-2017-151
Kunnanhallitus, 22.10.2018, § 332
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Hallintosäännön 162 §:n mukaan kukin toimielin hyväksyy kokoustensa ajan ja paikan.
Kunnanhallitus päätti 25.9.2017 § 129, että kunnanhallitus kokoontuu maanantaisin,
valtuuston kokouspäiviä lukuunottamatta.
Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja
keskusvaalilautakunnan lisäksi kunnassa on neljä asiantuntijalautakuntaa ja kuusi
jaostoa. Poliittisen päätöksenteon sujuvuuden kannalta on tärkeää, että
kokousaikataulut ovat toimielinten kesken synkronoidut. Lähtökohtana on, että
yleishallinnon toimielinten, eli kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä
kunnanhallituksessa olevien jaostojen, kokouspäivä on maanantai.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun omien kokoustensa osalta ajalle
1.12.2018 - 30.6.2020 ja
2 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää omista vuoden 2019
kokousaikatauluistaan liitteenä olevan aikatauluehdotuksen mukaisesti
3 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 22.10.2018 käsittely:
Timo Haapaniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Päätökseen lisätään maininta,
että maanantait varataan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksiin sekä
(niiden) mahdollisiin muihin tilaisuuksiin (kuten) iltakouluihin ja seminaareihin.
Kaikkien kokousten synkronointi on saatava paremmin toimimaan". Ari Harinen
kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Katarina Helander teki seuraavan muutosehdotuksen: "joka kolmas kokous (on)
aamukokous tiiviimmällä listalla klo 8-10". Antti Kilappa kannatti ehdotusta.
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Antti Salonen ehdotti, että 18.2.2019 pidettäväksi merkitty kokous siirretään
pidettäväksi 11.2.2019. Katarina Helander ja Pekka M. Sinisalo kannattivat ehdotusta.

Päätös
Kunnanhallitus päätti
1 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää omista vuoden 2019
kokousaikatauluistaan liitteenä olevan aikatauluehdotuksen mukaisesti ja
2 että kunnanhallituksen puheenjohtajisto käy kunnanhallituksen
kokousaikataulutuksen läpi ja tekee siihen tarvittavat tarkistukset sekä
arvioi mahdollisten aamukokousten pitämistä ja kokousten alkamisajankohtaa
yleisemminkin ja
3 että maanantait varataan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksiin sekä
niiden mahdollisiin muihin tilaisuuksiin, kuten iltakouluihin ja seminareihin. Kaikkien
kokousten synkronointi on saatava paremmin toimimaan ja
4 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanvaltuusto, 12.11.2018, § 101
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kokousaikataulu 1.12.2018-30.6.2020.pdf
2 Sammanträdestidtabell 1.12.2018-30.6.2020.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää omista vuoden 2019
kokousaikatauluistaan liitteenä olevan aikatauluehdotuksen mukaisesti.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 358,05.11.2018
Kunnanvaltuusto, § 102, 12.11.2018
§ 102
Vastaus valtuustoaloitteeseen 4/2013: Kansalliskielistrategia Kirkkonummen kunnalle
KIRDno-2018-1285
Kunnanhallitus, 05.11.2018, § 358
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
8.4.2013 jätetyssä valtuustoaloitteessa valtuutetut, Mikael Gerkman ensimmäisenä
allekirjoittajana, vaativat, että Kirkkonummen kunnan on laadittava konkreettinen
kansalliskielistrategia.
Kunnanhallitus päätti antaa vastauksensa valtuustoaloitteeseen 2.11.2015 § 355.
Kunnanvaltuusto käsitteli vastauksen kokouksessaan 16.11.2015 ja päätti palauttaa
asian uuteen valmisteluun. Palauttaessaan asian valtuusto evästi, että aloitteessa on
tavoiteltu konkreettisia toimenpiteitä, joihin tulee ottaa kantaa laajemmin ja
toiminnallisemmin, eikä hallinnollisena kirjauksena.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
antaa liitteenä olevan vastauksen vastauksena valtuustoaloitteeseen 4/2013 ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää annettua vastausta riittävänä ja
valtuustoaloitetta loppuun käsiteltynä ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 12.11.2018, § 102
Liitteet

1 vastaus valtuustoaloitteeseen kielistrategia.pdf
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2 Svar på motion 4-2013, nationalspråkssstrategi.pdf
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 4-2013, aikaisemmat käsittelyt (kv 8.4.2013 § 70, kh 2.11.2015 § 355
ja kv 16.11.2015 § 124).pdf
2 Fullmäktigemotion 4-2013, tidigare behandlingar (fge 8.4.2013 70, kst 2.11.2015 §
355 och fge 16.11.2015 § 124).pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää annettua vastausta
riittävänä ja valtuustoaloitetta loppuun käsiteltynä.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuusto, § 29,09.04.2018
Kuntatekniikan lautakunta, § 140,18.10.2018
Kunnanhallitus, § 342,29.10.2018
Kunnanvaltuusto, § 103, 12.11.2018
§ 103
Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2018 Jokiniityn kaavan kiihdyttämiseksi
KIRDno-2018-621
Kunnanvaltuusto, 09.04.2018, § 29
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018
seuraavan aloitteen:
"Volskodissa on pian edessä tilanne, jossa sen nykyinen käyttö tehostetun
palveluasumisen ja vanhusten tuetun asumisen yksikkönä käy mahdottomaksi.
Samaan aikaan Kirkkonummen ikääntyviän väestön osuus kasvaa voimakkaasti,
samoin kasvaa tarve tarjota tuetun sekä tehostetun palveluasumisen palveluita oman
kunnan alueella.
Siksi on tärkeää, että kiirehdimme kaikkia hankkeita, jotka helpottavat tuetun
asumisen sekä tehostetun palveluasumisen kasvavaa tarvetta Kirkkonummella.
Kirkkonummen vuosien 2017-2021 kaavoitusohjelmassa on Jokiniityn kaavahanke,
jolla on tarkoitus mahdollistaa palveluasumisen Jokiniittyyn. Hanke on tällä hetkellä
odotuskorissa eikä tule toteutumaan riittävän nopeasti ratkaistakseen akuutin
tilanteen. Uuden hyvinvointikeskuksen yhteyteen toteutettuna hanke voisi myös luoda
kampusmaisen ympäristön, jossa alueen synergiaedut korostuisivat.
Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Kirkkonummen kunta siirtää
Jokiniityn kaavahankkeen kaavoitusohjelman odotuskorista toteutuskoriin ja ryhtyy
välittömiin toimenpiteisiin sekä hankkeen edistämiseksi että palveluasumisen sekä
tehostetun palveluasumisen suunnittelemiseksi uuden hyvinvointikeskuksen
välittömään läheisyyteen."

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Pirkko Lehtinen, Pekka M.
Sinisalo, Krista Petäjäjärvi, Anna-Mari Toikka, Anna Aintila, Tony Björk, Linda Basilier,
Petri Ronkainen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Ulf
Kjerin, Rita Holopainen, Irja Bergholm, Marjut Frantsi-Lankia, Markus Myllyniemi, Ari
Harinen, Anders Adlercreutz, Johanna Fleming ja Tero Suominen.
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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Kuntatekniikan lautakunta, 18.10.2018, § 140
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Vastaus valtuustoaloitteeseen (nro 7/2018) Jokiniityn kaavan kiihdyttäminen
Kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmän
jätti valtuustoaloitteen (§ 29), joka koskee Jokiniityn asemakaavoituksen
nopeuttamista. Silloisessa kaavoitusohjelman valmisteluvaiheessa kyseinen hanke oli
sijoitettu odotuskoriin eli hanke olisi käynnistetty aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen.
Valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on kunnanvaltuutettu Pirkko Lehtinen
ja hänen lisäkseen aloitteen on allekirjoittanut 20 muuta valtuutettua.
Kaavoitusohjelman päättäjäkäsittelyssä Jokiniityn asemakaava nostettiin
toteuttamiskoriin. Kunnanvaltuuston 3.9.2018 (§ 72) hyväksymän kaavoitusohjelman
mukaisesti asemakaavahanke pannaan vireille vuonna 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vastaus Jokiniityn
asemakaavoitusta koskevaan valtuustoaloitteeseen (nro 7 / 2018) on riittävä ja aloite
siten loppuun käsitelty.
Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 29.10.2018, § 342
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Vastaus valtuustoaloitteeseen (nro 7/2018) Jokiniityn kaavan kiihdyttäminen
Kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmän
jätti valtuustoaloitteen (§ 29), joka koskee Jokiniityn asemakaavoituksen
nopeuttamista. Silloisessa kaavoitusohjelman valmisteluvaiheessa kyseinen hanke oli
sijoitettu odotuskoriin eli hanke olisi käynnistetty aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen.
Valtuustoaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on kunnanvaltuutettu Pirkko Lehtinen
ja hänen lisäkseen aloitteen on allekirjoittanut 20 muuta valtuutettua.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
12.11.2018

9/2018

36 (42)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Kaavoitusohjelman päättäjäkäsittelyssä Jokiniityn asemakaava nostettiin
toteuttamiskoriin. Kunnanvaltuuston 3.9.2018 (§ 72) hyväksymän kaavoitusohjelman
mukaisesti asemakaavahanke pannaan vireille vuonna 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vastaus Jokiniityn
asemakaavoitusta koskevaan valtuustoaloitteeseen (nro 7 / 2018) on riittävä ja aloite
siten loppuun käsitelty.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 12.11.2018, § 103
Valmistelija / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää vastausta Jokiniityn
asemakaavoitusta koskevaan valtuustoaloitteeseen nro 7/2018 riittäväna ja aloite
siten loppuun käsiteltynä.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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§ 104
Valtuustoaloite 12/2018: Icehearts-toiminnan käynnistämiseksi Kirkkonummella
KIRDno-2018-1524
Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite 12/2018: Icehearts-toiminnan käynnistämiseksi Kirkkonummella
Valtuutetut Outi Saloranta-Eriksson, Antti Kilappa, Noora Piili, Elina Utriainen ja Minna
Hakapää jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 12.11.2018 seuraavan aloitteen:
"Kirkkonummen hyvinvointiohjelmassa tavoitteeksi on asetettu mm. edistämme
lasten- ja nuorten harrastustakuun toteutumista, tehostamme syrjäytymisvaarassa
olevien tai syrjäytyneiden nuorten palveluja ja kehitämme ennaltaehkäiseviä ja
matalan kynnyksen palveluita sekä varhaista tukea.
Icehearts -toiminnalla edistetään juuri edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista
käytännössä. Se on varhaisen tuen toimintamalli lapsen eduksi. Yhdistyksen omien
sanojen mukaisesti ”Icehearts on joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä
sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Se on pitkäkestoista ja ammatillista kasvun
tukea lapsille ja perheille. Yksi ammatillisin perustein valittu joukkue toimii 12 vuoden
ajan. Joukkuetta ohjaa kasvattaja, jolla on ammatilliset pätevyyden joukkueen
johtamiseen”
Jääkiekko, jalkapallo ja salibandy ovat Iceheartsissa tärkeässä osassa, mutta kuitenkin
ne toimivat vain välineenä sosiaalityön tekemisessä. Kasvattajien pääasiallinen työ
koostuu koulussa tehtävästä tukityöstä sekä yksilö- ja perhetyöstä. Toiminnalla
saadaan pienellä sijoituksella merkittäviä säästöjä. Tällä hetkellä mukana on noin 600
lasta ja sen avulla on arvioitu säästyneen n 9 miljoonaa euroa.
Icehearts -joukkueita toimii jo kymmenellä paikkakunnalla (mm. Espoo, Riihimäki ja
Ulvila). Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme, että Icehearts -toiminnan
käynnistämisvaatimukset Kirkkonummella selvitetään ja sen pohjalta laaditaan
käynnistämissuunnitelma erillisen päätöksenteon pohjaksi."
Aloitteen olivat lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Irja
Bergholm, Tero Suominen, Johanna Fleming, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Markus
Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Sanni Jäppinen, Anna Aintila,
Katarina Helander, Tony Björk, Reetta Hyvärinen, Anna Kylmänen, Pekka Rehn, Maarit
Orko, Miisa Jeremejew, Marjut Frantsi-Lankia, Antti Salonen, Patrik Lundell, Fredrik
Pelin, Linda Basilier, Eja Björkqvist, Ulf Kjerin, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Erkki
Majanen, Hanna Haikonen, Kim Åström, Jerri Kämpe-Hellenius, Timo Haapaniemi, Rita
Holopainen, Vesa-Pekka Sainio, Pekka M. Sinisalo, Piia Aallonharja, Anneli Granström,
Raija Vahasalo ja Anders Adlercreutz.
Ehdotus
.
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Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§97, §99, §100, §102, §103
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalitus
Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-
oikeudelle
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 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.
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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.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle
osoitteella:
Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 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.
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.
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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
§94, §95, §96, §98, §101, §104
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.

