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§ 79
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
29.11.2017.
Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen
jäsenille.
Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 25.11.2017 Kirkkonummen
Sanomissa, jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 80
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Elina Utriaisen ja
Bodil Lindholmin.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 11. joulukuuta 2017 ja näin tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2,
tiistaina 12. joulukuuta 2017 klo 8.30 – 15.30.
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Kunnanhallitus, § 253, 27.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 81, 04.12.2017
§ 81
Kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta
sos. ja terv.huollossa
Kunnanhallitus, 27.11.2017, § 253
Valmistelijat / lisätiedot:
Liisa Ståhle, Kati Kupiainen
Liitteet

1 Lausuntokysely perusturvalautakunnan 23.11.2017 hyväksymä.pdf
Perusturvalautakunta 23.11.2017
Kirkkonummen kuntaan on 3.11.2017 saapunut lausuntopyyntö, jolla sosiaalija terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä,
muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajilta sekä muilta
jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta
valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi.
Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.12.2017 klo 16.15 mennessä sosiaali- ja
terveysministeriöön. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa
otetaan huomioon määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla lakiluonnoksella on tarkoitus
edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita
palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa
palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja
jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle
kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Lausuntopyynnön materiaalit:
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017

Esityslistan liite:
- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön
lausuntopyyntökyselyyn hallituksen esitysluonnoksesta laiksi
asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, ehdotus
perusturvalautakunnalle
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Ehdotus
Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen
lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön.

Käsittely:
Lausuntoon tehtiin keskustelun kuluessa seuraavat muutosehdotukset:
Riikka Purra esitti Merja Reijosen kannattamana, että lausunnon kysymyksen
neljä vastaus muutetaan ei pääosin -vastauksesta ei-vastaukseksi.
Puheenjohtaja Jukka Tammi esitti Riikka Purran kannattamana, että lausunnon
kysymyksen 9a vastaus muutetaan vastauksesta kyllä pääosin vastaukseksi ei
pääosin.
Riikka Purra esitti Merja Reijosen kannattamana, että lausunnon kysymyksen
11b vastaus muutetaan ei pääosin -vastauksesta ei-vastaukseksi.
Merja Reijonen esitti 11c -kysymyksen kappalejärjestyksen vaihtamista.
Riikka Purra esitti 11d-kysymyksen vastauksen muuttamista siten, että ei
pääosin muutetaan vastaukseksi ei.
Merja Reijonen esitti kysymyksen 11e vastauksen muuttamista ei pääosin
vastauksesta ei vastaukseksi
Tero Kovala esitti Tuula Sjölundin kannattamana kysymyksen 12 vastauksen
muuttamista ei pääosin vastauksesta ei vastaukseksi.
Eja Björkqvistin esitti puheenjohtajan kannattamana kysymyksen 14A
vastauksen muuttamista vastauksesta kyllä pääosin ei pääosin -vastaukseksi.
Riikka Purra esitti Eja Björkqvistin kannattamana, että kysymyksen 16A vastaus
muutetaan vastauksesta kyllä pääosin vastaukseksi ei pääosin.
Merja Reijonen esitti 16A-kysymyksen kappaleiden järjestyksen vaihtoa.
Merja Reijonen sitti kysymyksen 16c vastauksen vaihtamista Eja Björkqvistin
kannattamana kyllä pääosin vastauksesta vastaukseksi ei pääosin.
Puheenjohtaja esitti kysymyksen 17a vastauksen muuttamista ei pääosin
vastauksesta ei vastaukseksi.
Riikka Purra esitti puheenjohtajan kannattamana kysymyksen 18 vastauksen
muuttamista vastauksesta ei pääosin ei vastaukseksi.
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Riikka Purra esitti seuraavan tekstin lisäämistä kysymykseen nro 20:
"Valinnanvapausesityksen ja kokonaisuudessaan soteuudistuksen julkilausutut
tavoitteet eivät useiden asiantuntijoiden mukaan toteudu.
1) yhdenvertaisten palveluiden saatavuus ei toteudu
2) hyvinvointi- ja terveyserot eivät vähene
3) palvelujen asiakaslähtöisyys ei lisäänny
4) kustannussäästöjä ei todennäköisesti synny
5) palvelujen integraatio ei toteudu"
Perusturvalautakunta hyväksyi esitetyt muutokset yksimielisesti, ja ne tehtiin
hallitukselle saatettavaan lausuntoluonnokseen.
Päätös 23.11.2017:
1
Perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen
lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön.
2
lautakunta hyväksyi tältä osin pöytäkirjan kokouksessa.

Tämän asian käsittelyn aikana pidettiin tauko n. klo 20.50 - 21

Pöytäkirjan liite:
Liite 4/23.11.2017, Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja
terveysministeriön lausuntopyyntökyselyyn hallituksen esitysluonnoksesta
laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa,
perusturvalautakunnan päätös

Kunnanhallitus 27.11.2017
Perusturvalautakunta käsittelee asian kokouksessaan 23.11.2017.
Perusturvalautakunnan käsittely ja päätös on lisätty 24.11.2017.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
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Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen
lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön ja
2
tarkistaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 27.11.2017 käsittely:
Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
Anna Aintila teki seuraavan lisäysehdotuksen lausuntoon:
Asiakassetelipalveluntuottajan on edelleenkin oltava yksityinen.
Perustuslakivaliokunta vaati lausunnossaan, että ”maakunnalla tulee
olla oikeus itse tuottaa suoran valinnan palveluja ja asiakassetelillä
tuotettavia palveluja”. Siitä huolimatta 26 §:ssä sanotaan seuraavasti:
”Asiakkaalla on oikeus valita asiakassetelillä annettavan palvelun tuottajaksi
yksityinen palveluntuottaja, jonka jokin maakunta on hyväksynyt
asiakassetelipalveluntuottajaksi.”
Kielellisistä oikeuksista, 41 §: ”Maakunnan on mahdollisuuksien mukaan
huolehdittava siitä, että asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella
annettavia palveluja on saatavilla maakunnan alueella maakunnan kielillä siten,
että asiakkaan valinnanvapaus mainituissa palveluissa toteutuu.” Tämä a) ei ole
erityisen hyvää lakitekstiä, b) ei ole sitä, mitä kielellisillä oikeuksilla tarkoitetaan.
Sen sijaan, että annetaan lisärahoitusta ruotsin-/suomenkielisille palveluille,
pitäisi mieluummin säätää, että kaksikielisissä maakunnissa on saatava hoitoa
molemmilla kielillä ja että hoitoketjujen on toimittava molemmilla kielillä.
Kyseessä on kansalliskielemme.
Henkilökohtaisesta budjetista kirjoitetaan 28 §:ssä seuraavasti:
”Henkilökohtaisella budjetilla ei voi kuitenkaan saada palvelua maakunnan
liikelaitoksen tuottamana.” Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi kehitysvammaiset,
joille myönnetään henkilökohtainen budjetti, eivät voi käyttää maakunnan
tarjoamia palveluja, vaan ainoastaan yksityisiä palveluita. Jos tätä nyt on
tulkittu oikein, käy toisin sanoen niin, että mikäli Kårkullasta tulee osa
maakuntaa, eivät ne, joille myönnetään henkilökohtainen budjetti, voi käyttää
Kårkullan palveluja.
Kapitaatiojärjestelmä eli kuinka rahat jaetaan. Järjestelmää ei ole vielä
rakennettu ja siinä on suuria riskejä. Palveluntuottajilla ei ilmeisesti ole
velvollisuutta ottaa vastaan asiakasseteliasiakkaita (sote-keskusten sitä vastoin
täytyy vastaanottaa tietty määrä näitä asiakkaita). Jos palveluntuottajat voivat
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kieltäytyä ottamaan vastaan kalliiksi tulevia asiakkaita, kaikki kustannukset
lankeavat maakunnille.
Aintilan ehdotusta kannatettiin, mutta sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten
ehdotuksesta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen
seuraavasti: JAA on pohjaehdotus ja EI on Aintilan lisäysehdotus. Äänestystulos
on pöytäkirjan liitteenä. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 5-3, 5 tyhjää ääntä.

Hanna Haikonen teki seuraavan lisäysehdotuksen: Kirkkonummen kunta pitää
sote-uudistusta tarpeellisena ja on valinnanvapauden hallitun laajentamisen
kannalla. Ehdotusta kannatettiin, mutta sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten
ehdotuksesta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen
seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja EI on Haikosen lisäysehdotus.
Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 10-3.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 04.12.2017, § 81
Liitteet

1 Lausuntokysely perusturvalautakunnan 23.11.2017 hyväksymä.pdf
2 Kirkkonummen kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi
asiakkaan valinnanvapaudesta, Kv 4.12.2017 § 81.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy
liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi lausuntopyyntöön.

Käsittely:
Perusturvajohtaja Liisa Ståhle esitteli asian kunnanvaltuustolle.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, valtuutettu Timo Haapaniemi totesi
kunnanhallituksen ehdotuksesta valtuustolle, että Anna Aintilan
kunnanhallituksen kokouksessa tekemä ehdotus oli ruotsiksi ja sitä ei oltu
käännetty suomeksi.
Keskustelun aikana tehtiin seuraavat ehdotukset:
Valtuutettu Hanna Haikonen ehdotti, että lisätään kunnan
lausuntoon: Kirkkonummen kunta pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja on
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valinnanvapauden hallitun laajentamisen kannalla. Kunta haluaa edistää
kaikkien kuntalaisten mahdollisuutta valita parhaaksi katsomansa, laadukkaat
sosiaali-ja terveyspalvelut.
Ehdotusta kannatettiin.
Valtuutettu Anna Aintila ehdotti lisäystä kohtaan 20.
26 §. Asiakassetelipalveluntuottajan valinta Asiakas voisi valita
yksityisen palveluntuottajan, jonka jokin maakunta on hyväksynyt
asiakassetelipalveluntuottajaksi. Perustuslakivaliokunta vaati lausunnossaan,
että ”maakunnalla tulee olla oikeus itse tuottaa suoran valinnan palveluja ja
asiakassetelillä tuotettavia palveluja”. Siitä huolimatta 26 §:ssä sanotaan että
ainoastaan yksityiset palvelutuottajat voivat osallistua. Perustusvaliokunnan
lausuntoa pitää noudattaa.
28 §. Henkilökohtaisella budjetilla tuotettavat palvelut. Maakunnan liikelaitos
ei voisi tuottaa asiakkaalle niitä palveluja, jotka sisällytetään henkilökohtaisella
budjetilla maksettavaksi vaan asiakas voisi valita palveluntuottajan yksityisten
palveluntuottajien joukosta. Ei ole oikein kieltää makuntaa järjestämästä
esimerkiksi vammaispalveluita.
41 §. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavien
palvelujen kieli. Maakunnan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava
siitä, että asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavia
palveluja on saatavilla maakunnan alueella maakunnan kielillä siten, että
asiakkaan valinnanvapaus mainituissa palveluissa toteutuu.” Tämä a) ei
ole erityisen hyvää lakitekstiä, b) ei ole sitä, mitä kielellisillä oikeuksilla
tarkoitetaan. Sen sijaan, että annetaan lisärahoitusta ruotsin-/suomenkielisille
palveluille, pitäisi mieluummin säätää, että kaksikielisissä maakunnissa
on saatava hoitoa molemmilla kielillä ja että hoitoketjujen on toimittava
molemmilla kielillä. Kapitaatiojärjestelmää ei ole vielä rakennettu ja siinä on
suuria riskejä. Palveluntuottajilla ei ilmeisesti ole velvollisuutta ottaa vastaan
asiakasseteliasiakkaita (sote-keskusten sitä vastoin täytyy vastaanottaa tietty
määrä näitä asiakkaita). Jos palveluntuottajat voivat kieltäytyä ottamaan
vastaan kalliiksi tulevia asiakkaita, kaikki kustannukset lankeavat maakunnille.
Ehdotusta kannatettiin.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että kokouksessa oli
tehty kaksi lisäysehdotusta joita molempia oli kannatettu. Kunnanvaltuusto
ei hyväksynyt kumpaakaan yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi,
että ehdotuksesta on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto äänestää molemmista ehdotuksesta
erikseen pohjaehdotusta vastaan.
Äänestys, Haikosen ehdotus
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Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään Haikosen ehdotuksesta
siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka
kannattavat Haikosen ehdotusta, äänestävät EI. Jos Ei saa enemmän ääniä,
kunnanvaltuusto päättää Haikosen ehdotuksen mukaisesti.
Valtuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia totesi,
että hän oli painanut virheellisesti Ei. Puheenjohtaja totesi, että Frantsi-Lankian
ääni siirretään Jaa-ääneksi. Oikea äänestystulos on siten 34 jaa -ääntä, 13 ei ääntä ja 2 tyhjää. Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.
Äänestys, Aintilan ehdotus
Puheenjohtaja ehdotti, että Aintilan ehdotuksesta äänestetään siten,
että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka
kannattavat Aintilan ehdotusta, äänestävät EI. Jos Ei saa enemmän ääniä,
kunnanvaltuusto päättää Aintilan ehdotuksen mukaisesti.
Valtuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa -ääntä ja 36 ei -ääntä
sekä 5 tyhjää. Aintilan ehdotus sai enemmän ääniä.
Valtuutettu Ulla Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen
klo 17.29. Varavaltuutettu Susan Honka jäi kokoukseen Anni-Mari Syväniemen
varajäseneksi. Valtuusto piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen 17.40
- 18.05. Valtuutettu Anni-Mari Syväniemi saapui tauon aikana klo 17.45 ja
varavaltuutettu Susan Honka poistui kokouksesta Syväniemen saapuessa.
Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen
klo 17.33.

Äänestykset
Hanna Haikosen lisäysehdotus PE Jaa Haikosen lisäysehdotus EI
Jaa
Bodil Lindholm
Elina Utriainen
Jukka Tammi
Noora Piili
Kim Männikko
Anna Aintila
Anna-Mari Toikka
Antti Salonen
Tony Björk
Patrik Lundell
Johanna Fleming
Maarit Orko
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Saara Huhmarniemi
Sanni Jäppinen
Linda Basilier
Pekka Jäppinen
Pirkko Lehtinen
Irja Bergholm
Tero Suominen
Anders Adlercreutz
Miika Engström
Riikka Purra
Pekka Oksanen
Ulf Kjerin
Markus Myllyniemi
Minna Hakapää
Outi Saloranta-Eriksson
Piia Aallonharja
Anneli Granström
Reetta Hyvärinen
Petri Ronkainen
Rita Holopainen
Emmi Wehka-Aho
Ei
Kati Kettunen
Matti Kaurila
Raija Vahasalo
Hanna Haikonen
Kim Åström
Susan Honka
Marjut Frantsi-Lankia
Veikko Vanhamäki
Markku Viitanen
Pekka Sinisalo
Timo Haapaniemi
Erkki Majanen
Pekka Rehn
Antti Kilappa
Tyhjä
Mikko Kara
Hans Hedberg
Anna Aintila lisäysehdotus PE Jaa Aintila EI
Jaa
Raija Vahasalo
Markku Viitanen
Susan Honka
Veikko Vanhamäki
Pekka Rehn
Matti Kaurila
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Kati Kettunen
Pekka Sinisalo
Ei
Markus Myllyniemi
Anna Aintila
Tony Björk
Sanni Jäppinen
Maarit Orko
Riikka Purra
Saara Huhmarniemi
Antti Salonen
Minna Hakapää
Johanna Fleming
Linda Basilier
Kim Männikko
Tero Suominen
Anna-Mari Toikka
Jukka Tammi
Pekka Jäppinen
Emmi Wehka-Aho
Outi Saloranta-Eriksson
Reetta Hyvärinen
Elina Utriainen
Irja Bergholm
Piia Aallonharja
Anders Adlercreutz
Rita Holopainen
Antti Kilappa
Patrik Lundell
Miika Engström
Noora Piili
Bodil Lindholm
Hans Hedberg
Pekka Oksanen
Petri Ronkainen
Ulf Kjerin
Marjut Frantsi-Lankia
Anneli Granström
Pirkko Lehtinen
Tyhjä
Mikko Kara
Hanna Haikonen
Kim Åström
Erkki Majanen
Timo Haapaniemi
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti
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1
lisätä lausunnon kohtaan 20
26 §. Asiakassetelipalveluntuottajan valinta Asiakas voisi valita
yksityisen palveluntuottajan, jonka jokin maakunta on hyväksynyt
asiakassetelipalveluntuottajaksi. Perustuslakivaliokunta vaati lausunnossaan,
että ”maakunnalla tulee olla oikeus itse tuottaa suoran valinnan palveluja ja
asiakassetelillä tuotettavia palveluja”. Siitä huolimatta 26 §:ssä sanotaan että
ainoastaan yksityiset palvelutuottajat voivat osallistua. Perustusvaliokunnan
lausuntoa pitää noudattaa.
28 §. Henkilökohtaisella budjetilla tuotettavat palvelut. Maakunnan liikelaitos
ei voisi tuottaa asiakkaalle niitä palveluja, jotka sisällytetään henkilökohtaisella
budjetilla maksettavaksi vaan asiakas voisi valita palveluntuottajan yksityisten
palveluntuottajien joukosta. Ei ole oikein kieltää makuntaa järjestämästä
esimerkiksi vammaispalveluita.
41 §. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavien
palvelujen kieli. Maakunnan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava
siitä, että asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavia
palveluja on saatavilla maakunnan alueella maakunnan kielillä siten, että
asiakkaan valinnanvapaus mainituissa palveluissa toteutuu.” Tämä a) ei
ole erityisen hyvää lakitekstiä, b) ei ole sitä, mitä kielellisillä oikeuksilla
tarkoitetaan. Sen sijaan, että annetaan lisärahoitusta ruotsin-/suomenkielisille
palveluille, pitäisi mieluummin säätää, että kaksikielisissä maakunnissa
on saatava hoitoa molemmilla kielillä ja että hoitoketjujen on toimittava
molemmilla kielillä. Kapitaatiojärjestelmää ei ole vielä rakennettu ja siinä on
suuria riskejä. Palveluntuottajilla ei ilmeisesti ole velvollisuutta ottaa vastaan
asiakasseteliasiakkaita (sote-keskusten sitä vastoin täytyy vastaanottaa tietty
määrä näitä asiakkaita). Jos palveluntuottajat voivat kieltäytyä ottamaan
vastaan kalliiksi tulevia asiakkaita, kaikki kustannukset lankeavat maakunnille.
2
muilta osin hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi vastaukseksi
lausuntopyyntöön.
Pöytäkirjan liite
- Kv 4.12.2017 § 81 Kirkkonummen kunnan lausunto hallituksen
esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta
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Kunnanhallitus, § 230, 06.11.2017
Kunnanhallitus, § 243, 20.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 82, 04.12.2017
§ 82
Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman hyväksyminen
Kunnanhallitus, 06.11.2017, § 230
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
Liitteet

1 Talousarvioehdotus 2018-2020, kunnanjohtajan ehdotus kh 6.11.2017.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1
merkitä tiedokseen kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen
2
jättää kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen pöydälle, kunnes
talousarviotoimikunta on käsitellyt talousarvioehdotuksen

Kunnanhallitus 6.11.2017 käsittely:
Esittelijä muutti ehdotustaan tarkastuslautakunnan aikaisemmin syksyllä
päättämän talousarvioehdotuksen muotoon.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
merkitä tiedokseen kunnanjohtajan tarkennetun talousarvioehdotuksen
2
jättää kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen pöydälle, kunnes
talousarviotoimikunta on käsitellyt talousarvioehdotuksen
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Kunnanhallitus, 20.11.2017, § 243
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
Kunnanjohtaja on toimialojen talousarvioehdotusten pohjalta laatinut
ehdotuksensa talousarvioksi, joka esiteltiin kunnanhallituksessa 6.11.2017 ja
joka jätettiin pöydälle talousarviotoimikunnan käsittelyä varten.
Kunnanjohtaja on tehnyt seuraavan muutoksen ehdotukseensa
6.11.2017: tarkastuslautakunnan toimintakatteeksi esitetään lautakunnan
esityksen mukaan - 74 000 euroa 6.11.2017 ehdotuksessan olevan - 69 172
euron sijaan.
Talousarvioneuvottelukunta käsittelee kunnanjohtajan
talousarvioehdotusta 17.-19.11.2017.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Päätösehdotus annetaan kokouksessa 17.-19.11.2017 käytyjen neuvottelujen
pohjalta.

Kunnanhallitus 20.11.2017 käsittely:
Esittelijä antoi ehdotuksensa seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää
1
merkitä tiedokseen kunnanjohtajan tarkennetun, neuvottelutuloksen
mukaisen talousarvioehdotuksen
2
antaa talousarvioehdotuksensa kunnanvaltuustolle 4.12.2017
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.
Päätös
Kokouksessa annetun ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuusto, 04.12.2017, § 82
Valmistelija / lisätiedot:
Juha Hörkkö
Liitteet

1 Talousarvio_2018, kunnanvaltuuston 4.12.2017 hyväksymä.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
kunnanhallituksen 20.11.2017 ehdotuksen vuoden 2018 talousarvioksi ja
vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmaksi.
Käsittely

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo
Haapaniemi, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Saga Lavi, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Anders Adlercreutz pitivät talousarviota koskevan
puheenvuoron. Tämän jälkeen ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuoronsa:
Kokoomus pj. Erkki Majanen, RKP pj Tony Björk, Vihreät pj. Outi SalorantaEriksson, SDP pj. Markus Myllyniemi, PS, pj . Riikka Purra, KD pj. Rita
Holopainen, Keskusta vpj. Antti Salonen, Vasemmistoliitto pj. Irja Bergholm,
Kirkkonummen Siniset, pj Pekka M. Sinisalo.
Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto pitää ensin yleiskeskustelun ja sen
jälkeen käsitellään ja hyväksytään talousarvio kappale kappaleelta.
Sivistystoimen kohdalla valtuutettu Outi Saloranta-Eriksson totesi, että s. 48
Etsivä - nuorisotyön kohdalla on jäänyt pois ruotsinkielisen Etsivä - nuorisotyön
järjestämistä koskeva osuus ja ehdotti teknisenä muutoksena että kohta
lisätään talousarviokirjaan. Lisätään kohta teknisenä täydennyksenä.
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Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman
2019 - 2029 kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisena yksimielisesti.
Teknisenä muutoksena sivulle 48 lisätään ruotsinkielisen Etsivä - nuorisotyön
järjestämistä koskeva osuus.
Pöytäkirjan liite Kv 4.12.2017 § 82: Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 2020 taloussuunnitelma
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Kunnanhallitus, § 240, 20.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 83, 04.12.2017
§ 83
Hankintavaltuudet vuonna 2018
Kunnanhallitus, 20.11.2017, § 240
Valmistelijat / lisätiedot:
Oili Toivanen
Hallintosäännön 105 §:n (Hankinnat) mukaan kunnanvaltuusto vahvistaa
toimielimien ja viranhaltijoiden hankintavaltuudet.
Toimielimet ja viranhaltijat, joilla on hankintavaltuudet, voivat tehdä
hankintapäätöksiä saamiensa hankintavaltuuksien puitteissa.
Hankintavaltuudet määräytyvät hankinnan kokonaishinnan tai sopimuskauden
ennakoidun hankinta-arvon pohjalta. Hankinta-arvoon on laskettava mukaan
myös hankinnan mahdolliset optiot eli hankintaan sisältyvä mahdollinen
lisähankinta tai sopimuskauden pidennys. Hankinnan arvo lasketaan neljän
ensimmäisen vuoden ajalta, vaikka sopimus olisi toistaiseksi voimassa tai
sen voimassaoloaika olisi yli neljä vuotta. Hankinta-arvoon ei lasketa mukaan
arvonlisäveroa.
Vuonna 2018 hankintavaltuudet ovat seuraavat:
Kunnanhallitus
päättää konsernihallinnon hankinnoista sekä konsernihallinnon, toimialojen
ja Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen yhteisistä hankinnoista, joiden arvo
ilman arvonlisäveroa ylittää 300 000 euroa. Kunnanhallitus voi delegoida
toimivaltaansa.
Toimielimet
päättävät toimialansa ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää
liikelaitoksen hankinnoista, joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 300 000
euroa. Toimielin voi delegoida toimivaltaansa.
Toimialajohtajat, hallintojohtaja ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja
päättävät - toimialajohtajat toimialansa, hallintojohtaja konsernihallinnon ja
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta - hankinnoista
300 000 euroon saakka (ilman arvonlisäveroa). Toimialajohtaja, hallintojohtaja
ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja voivat delegoida toimivaltaansa.
Kunnanjohtaja, hallintojohtaja tai hankintapäällikkö
päättää kunnan yhteisistä hankinnoista 300 000 euroon saakka (ilman
arvonlisäveroa).
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Toimielimien käyttösuunnitelmien yhteydessä nimetyt tilivelvolliset
vastuuhenkilöt
päättävät hankinnoista käyttösuunnitelmassa saamiensa euromääräisten
hankintavaltuuksien ja vastuullaan olevien toimialan tai vastaavasti
konsernihallinnon tai liikelaitoksen määrärahojen puitteissa.
Käyttösuunnitelmassa nimetyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt voivat delegoida
toimivaltaansa nimetylle, alaiselleen viranhaltijalle, ellei käyttösuunnitelmassa
muuta määrätä.
Lisäksi käyttösuunnitelman liitteessä luetellaan henkilöt, joiden työtehtäviin
liittyy tilausten tekeminen, ja määritellään kyseisten henkilöiden tilausoikeudet.

Delegointipäätökset
Toimielimen tai viranhaltijan on tehtävä hankintavaltuutta koskevan toimivallan
delegoinnista delegointipäätös, joka kirjataan asianhallintaan tietylle
asianumerolle, joka koskee sen toimielimen käyttösuunnitelmaa, johon
sisältyvien määrärahojen hankintavaltuuksia ollaan delegoimassa.
Delegointipäätöksessä on yksilöitävä hankinnan tarkoitus, mitä
käyttösuunnitelman käyttötalous- tai investointiosan kohtaa ja
laskentatunnistetta delegointipäätös koskee sekä hankintavaltuuden
euromääräinen enimmäisarvo. Delegoitavan hankintavaltuuden
enimmäismäärä voi olla enintään delegointia tekevän viranhaltijan
hankintavaltuuden suuruinen.
Ne viranhaltijat, jotka saavat delegointipäätöksen nojalla hankintavaltuuksia,
eivät voi uudelleen delegoida saamiaan hankintavaltuuksia.

Tilausoikeudet
Kun hankinnasta tai kilpailutetun sopimuksen käytöstä on tehty
hankintapäätös, on tilaus hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. Jos kunnan
hankintaohje edellyttää hankintapäätöksen tekemistä, on sen jolla on
hankintavaltuudet, tehtävä hankintapäätös ennen kuin tilaus tehdään.
Tilausoikeus tarkoittaa oikeutta tehdä tilauksia määrärahojen puitteissa
sopimustoimittajalta tai pienhankintana kunnan hankintaohjeen mukaisesti.
Vain tilausoikeuden omaava viranhaltija tai toimenhaltija voi tilata tai ostaa
tavaroita tai palveluja.
Tilausoikeus on niillä viranhaltijoilla, joilla on hankintavaltuudet eli
toimialajohtajilla, hallintojohtajalla, Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen
johtajalla, kunnanjohtajalla, hankintapäälliköllä ja käyttösuunnitelmissa
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nimetyillä tilivelvollisilla vastuuhenkilöillä. Tilausoikeus on myös viranhaltijoilla,
joille hankintavaltuuksia on delegoitu.
Toimialajohtajat, hallintojohtaja, Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtaja
ja tilivelvolliset vastuuhenkilöt voivat antaa tilausoikeuksia myös erikseen
nimetyille viranhaltijoille ja toimenhaltijoille henkilön työtehtäviin perustuen.
Nämä tilausoikeudet tulee määritellä käyttösuunnitelman liitteessä, jota
voidaan päivittää asianomaisen toimialajohtajan tai vastaavasti hallintojohtajan
tai Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtajan päätöksellä.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hankintavaltuuksista
vuodelle 2018 tämän ehdotuksen mukaisesti
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 20.11.2017 käsittely:
Hankintapäällikkö Oili Toivanen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 04.12.2017, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Oili Toivanen
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
hankintavaltuuksista vuodelle 2018 kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Päätös
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Ehdotuksen mukaan.
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Tarkastuslautakunta, § 15, 01.11.2017
Kunnanvaltuusto, § 84, 04.12.2017
§ 84
Lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin järjestäminen
Tarkastuslautakunta, 01.11.2017, § 15
Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti.pdf
Tarkastuslautakunta 20.4.2017 § 4
Kuntalain (410/2015) 84 §:n 1 momentin mukaan saman pykälän 2
momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla
merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus
tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Säännös tulee
voimaan keväällä 2017 valitun valtuuston aloittaessa toimintansa.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusrekisteri
on henkilötietolaissa tarkoitettu henkilörekisteri kaikkine siihen liittyvine
velvoitteineen.
Käytännössä edellä esitetty merkinnee sitä, että vaikka tarkastuslautakunta
on vastuussa rekisterin ylläpitämisestä ja siihen liittyvistä velvollisuuksista
– mukaan lukien tiedottamisvelvollisuus valtuustolle – rekisterin ylläpitoon
liittyvät käytännön rutiinit hoitaa kuitenkin kunnan hallinto.
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kunnan hallinnon näkemyksen
sidonnaisuusrekisterin järjestämisestä Kirkkonummen kuntaan sekä
keskustelee asiasta.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Varsinainen päätös rekisterin järjestämisestä tehdään
seuraavassa kokouksessa.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta evästää, että tiedot kerätään suostumuksen perusteella
kaikilta valtuutetuilta ja varavaltuutetuilta ja johtavilta viranhaltijoilta.
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Tarkastuslautakunta 20.4.2017 § 4
Asiassa kuullaan IT-asiantuntijaa Sami Ojasta.
Päätös:
Tarkastuslautakunta kuuli selonteon
sidonnaisuusrekisterin suunnitellusta järjestämisestä Kirkkonummen
kunnassa.
Tarkastuslautakunta vastaa lain mukaan kyseisen rekisterin järjestämisestä
ja ylläpitämisestä sekä siitä, että julkiseen tietoverkkoon ei julkaista mitään
sinne ei kuuluvaa tai muuten virheellistä tietoa. Tarkastuslautakunta korostaa,
että kaikki rekisteriin julkaistavat tiedot ja siihen tehtävät muutokset
pitää hyväksyä tarkastuslautakunnassa ennen niiden siirtymistä julkiseen
tietoverkkoon. Muutokset on tehtävä rekisteriin viipymättä kun ne on käsitelty
tarkastuslautakunnassa.

Tarkastuslautakunta 17.8.2017 § 8
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten,
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen
jäsenten ja varajäsenten, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, kunnanhallituksen esittelijän sekä
lautakuntien esittelijöiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään
ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus –ja virkatehtävien
hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä
luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Tämän lisäksi myös sellaiset
luottamustoimet, joissa toiminnan avoimuudella on keskeinen merkitys, ovat
ilmoitusvelvollisuuden piirissä.
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu
tehtäväänsä. Henkilön on ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa
tapahtuvat muutokset.
Sidonnaisuudet ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle
tiedoksi. Tarvittaessa tarkastuslautakunta voi kehottaa ilmoitusvelvollista
tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden
piiriin kuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat
tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
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Kirkkonummen kunnan kaikkia luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita
on tarkastuslautakunnan 20.4.2017 antaman linjauksen mukaisesti pyydetty
toimittamaan perustieto- ja sidonnaisuusilmoituksensa. Ilmoittaminen
tapahtuu sähköisesti kunnan internet-sivun kautta.
10.8.2017 tilanteessa ilmoituksen on tehnyt kaikkiaan 85 henkilöä. Kuntalain
tarkoittamilta ilmoitusvelvollisilta tietojen julkaiseminen kunnan yleisessä
tietoverkossa ei edellytä suostumusta. Muilta kuin kuntalain tarkoittamilta
ilmoitusvelvollisilta tiedot julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa vain,
mikäli ilmoittaja on antanut siihen suostumuksensa.
Linkki ilmoituksiin: https://www.kirkkonummi.fi/poliittinen-paatoksenteko
Valmistelija: hallintojohtaja Anu Karkinen

Ehdotus
Tarkastuslautakunta tutustuu asian nykytilaan
kokonaisuudessaan sekä tekee tarvittavat päätökset asian vaatimista
jatkotoimista.

Päätös

Pantiin pöydälle.

Tarkastuslautakunta 4.10.2017 § 4

Ehdotus
Tarkastuslautakunta tutustuu asian nykytilaan
kokonaisuudessaan sekä tekee tarvittavat päätökset asian vaatimista
jatkotoimista.

Päätös
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi asian
nykytilan ja toteaa, että rekisteri ei edelleenkään ole julkaisukelpoinen.
Tarkastuslautakunta päättää että:
1.
2.
3.

Rekisterin on tarkastuslautakunnan aikaisemmin antamalla evästyksellä
oltava julkaisukelpoinen seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen
mennessä, eli 1.11.2017.
Ne henkilöt jotka eivät ole täyttäneet pakollista sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuttaan, tulee huolehtia sen täyttämisestä
välittömästi.
Muilta osin asia pannaan pöydälle.
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Tarkastuslautakunta 1.11.2017 § 4
Ehdotus
Tarkastuslautakunta tutustuu asian nykytilaan kokonaisuudessaan sekä tekee
tarvittavat päätökset asian vaatimista jatkotoimista.
Päätös
Hallintojohtajan tiedottaminen kunnan sidonnaisuusrekisterin nykytilasta
merkittiin tiedoksi.
Rekisteri toimitetaan valtuustolle tiedoksi liitteen 1 mukaisena.
Tarkastuslautakunta kehottaa niitä henkilöitä jotka eivät ole täyttäneet
pakollista sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuttaan, huolehtimaan sen
täyttämisestä välittömästi.

Kunnanvaltuusto, 04.12.2017, § 84
Ehdotus
Tarkastuslautakunta ehdottaa, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen
liitteenä olevan lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin.

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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Tarkastuslautakunta, § 8, 04.10.2017
Kunnanvaltuusto, § 85, 04.12.2017
§ 85
Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden sopimuksen päättyminen ja toisen
optiokauden käyttäminen
Tarkastuslautakunta, 04.10.2017, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Oili Toivanen
Kirkkonummen kunta ja BDO Audiator Oy solmivat 24.9.2013 sopimuksen
dnro 376/02.08.00/2013 kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista
sekä kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluista
koskien tarkastusvuosia 2013-2016. Sopimus päättyy, kun tarkastusvuoden
2016 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja tilinpäätös hyväksytty, ellei
Kirkkonummen kunta käytä sopimuksessa olevia optiokausia (1+1).
BDO Audiator Oy esitti tarkastuslautakunnalle kirjeessään
23.6.2016 tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen option käyttöönotosta,
että optiokauden (1+1 vuotta) hintoja tarkistetaan 1,2 % ja muilta osin
optiokaudella sovelletaan tilintarkastussopimuksen 2013-2016 ehtoja.
Kirkkonummen kunnanvaltuusto käsitteli 7.11.2016 §105 kunnanhallinnon ja
talouden tarkastuspalveluiden sopimuksen päättymistä ja sopimuksen ehtojen
mukaisesti ensimmäisen optiovuoden käyttämistä (tarkastusvuosi 2017).
Kunnanvaltuusto päätti jatkaa BDO Audiator Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen
voimassaoloaikaa ensimmäisellä optiovuodella sopimuksen entisillä ehdoilla
mutta sopimuksen hintoja korotetaan 1,2 % BDO Audiator Oy:n 23.6.2016
tekemän esityksen mukaan.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tiedusteli BDO Audiator Oy:ltä
sähköpostitse 10.8.2017, onko BDO Audiatorin kirjeessä 23.6.2016 tekemä
tarjous optiokauden (1+1) hinnankorotusesityksestä edelleen sama. BDO
Audiator Oy:n vahvisti sähköpostiviestissään 11.8.2017, että tarjous on
edelleen voimassa. Toisen optiovuoden käyttämiseen voidaan edetä
sopimuksen entisin ehdoin huomioiden optiokauden 1,2 % hinnankorotus
sopimuksen hinnoista.

Oheismateriaali:
1 BDO Oy:n esitys tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen option
käyttöönotosta
2 KV:n päätös 7.11.2016 § 105, Kunnanhallinnon ja
talouden tarkastuspalveluiden sopimuksen päättyminen ja 1. optiokauden
käyttäminen
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3 Tarkastuslautakunnan tiedustelu tilintarkastuspalveluiden 2. optiovuoden
hinnoista

Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
1 hyväksyä BDO Audiator Oy:n ehdotuksen kunnan hallinnon ja talouden
tarkastuspalveluiden sopimuksen (dnro 376/02.08.00/2013) hintojen
korotuksesta 1,2 prosentilla optiovuosille
2 esittää kunnanvaltuuston päätettäväksi, että kunta jatkaa BDO Audiator
Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen (Kirkkonummen kunnan hallinnon ja
talouden tarkastuspalvelut sekä kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen
tilintarkastuspalvelut, dnro 376/02.08.00/2013) voimassaoloaikaa myös toiselle
optiovuodelle (tarkastusvuosi 2018) sopimuksen entisillä ehdoilla, mutta
sopimuksen hintoja (tarkastusvuodet 2015-2016) korotetaan 1,2 %.

Käsittely:
Todettiin, että tilintarkastaja Krister Rehn on esteellinen ja poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Sihteerinä toimi tämän pykälän osalta
puheenjohtaja Ulla Seppälä.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 04.12.2017, § 85
Ehdotus
Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto päättää
jatkaa BDO Audiator Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen (Kirkkonummen
kunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut sekä kuntakonserniin
kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut, dnro 376/02.08.00/2013)
voimassaoloaikaa myös toiselle optiovuodelle (tarkastusvuosi 2018)
sopimuksen entisillä ehdoilla, mutta siten että sopimuksen hintoja
(tarkastusvuodet 2015-2016) korotetaan 1,2 %.

Päätös
Ehdotuksen mukaan.
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§ 86
Valtuustoaloite nro 14/2017 - Jerikon kuntoportaiden lisäkaiteen sekä liukuesteiden
asennus
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa
4.12.2017 seuraavan aloitteen:
"Jerikon kuntoportaat avattiin käyttöön juhlallisesti 07.09.2017.
Kuntalaisten kannalta vallan hieno rakennelma hyvän kunnon ja
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Pitkiin portaisiin saatiin jopa toiselle puolelle
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaiteet. Mutta jostain täysin
käsittämättömästä syystä vain toiselle puolelle. Myöskään portailla
ei ole talvikunnossapitoa, no se on ymmärrettävää. Myös osa SDP:n
valtuustoryhmästä on tutustunut portaisiin ja todennut erittäin suuria
turvallisuuteen liittyviä puutteita. Alhaalta päin katsottaessa oikealla puolella
siis ei ole kaidetta. Paikka paikoin pudotus mahdollisen kompastumisen
sattuessa on yli 1,2 metriä. Siinä voi sattua tosi pahasti! Myöskään ei portaiden
askelmien etureunassa ole minkäänlaisia liukuesteitä, vaikka juuri näillä
keleillä askelmat saattavat olla erittäin liukkaat. SDP:n valtuustoryhmä esittää,
että kunta aloittaa välittömästi valmistelut portaiden toisenkin puolen
kaiteiden rakentamiseksi (eikä ehkä välttämättä tarvitse olla ruostumattomasta
teräksestä), sekä valmistelee luikuesteiden asennuksen. Markkinoilla on
olemassa erittäin hyviä juuri ulkokäyttöön tarkoitettuja liukuesteitä."
Aloitteen olivat allekirjoittaneet: Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Tero Suominen,
Markus Myllyniemi, Johanna Fleming, Pirkko Lehtinen, Pekka Jäppinen, Irja
Bergholm, Linda Basilier, Anna Aintila, Tony Björk, Miika Engström, Antti
Salonen, Patrik Lundell, Rita Holopainen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki,
Matti Kaurila, Markku Viitanen, Kim Åström, Petri Ronkainen, Timo Haapaniemi
ja Anders Adlercreutz
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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§ 87
Valtuustoaloite nro 15/2017 pienreaktorien käytön tutkimisesta kunnan CO2
päästötavoitteiden saavuttamiseksi
Valtuutettu Piia Aallonharja jätti ensimmäisenä allekirjoittajana
kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2017 seuraavan aloitteen:
"Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti 13.11.2017 pidetyssä kokouksessa
tutkia, liittyisikö kunta mukaan HINKU-hankkeeseen ja sitoutuisi vähentämään
CO2-päästöjä jopa 80 % vuoteen 2050 mennessä. Tähän päästötavoitteeseen
tarvitaan energiaratkaisuja, joilla pystytään tuottamaan energiaa
päästöttömästi, säästä ja vuodenajasta riippumatta. Yksi vaihtoehto
tuulivoiman ja aurinkoenergian tueksi ovat modernit pienydinreaktorit.
Perinteisen massiivisen ydinvoimalan rakentaminen vie vuosikausia, mutta
markkinoille on lähivuosina tulossa moduuleista koottavia pienreaktoreita,
jotka valmistetaan tehtaassa sarjatuotantona asennusvalmiiksi, jolloin niiden
pystytys tapahtuu nopeasti. Suuren ydinvoimalan rakentaminen maksaa noin
8–10 miljardia euroa, mutta pienreaktorin hinta voi VTT:n arvion mukaan
olla tästä vain noin kymmenesosa eli noin 0,8–1 miljardia. Pienreaktoreissa
kertainvestointi on siis matalampi ja rakennusprosessi ketterämpi. Tyypillisen
pienreaktorin teho on noin 10–300 MW:n luokkaa, kun esim. Olkiluoto 3:n
teho on 1600 MW. Teho on siis pienreaktorissa selvästi matalampi, mutta niitä
voidaan rakentaa joustavasti lisää tarpeen mukaan.
Ydinvoimaloiden turvallisuus voi huolestuttaa, mutta kaikki modernit
ydinvoimalat ovat hyvin turvallisia. Pienreaktorien lämpökuormat ovat
selvästi matalampia, joten niiden jäähdytys onnistuu poikkeustilanteessa
usein passiivisilla, fysiikan lakeihin nojaavilla menetelmillä, ilman ulkoisia
toimenpiteitä. Syntynyt ydinjäte osataan hoitaa Suomessa vastuullisesti
joko loppusijoittamalla se Onkalon kaltaiseen luolaan tai jatkossa
jälleenkäsittelemällä ja kierrättämällä polttoaine ns. hyötöreaktoreissa. Tällöin
jätteen määrä vähenee ja jäljelle jääneet radioaktiiviset aineet häviävät pääosin
muutamassa vuosisadassa.
Pienreaktorien tekniikka on vielä kehitteillä ja Kiinassa ollaan tällä hetkellä
kaikista pisimmällä. Shangdossa pitäisi kahdesta pienreaktorista koostuva
yksikkö ottaa käyttöön vuoden 2018 alkupuolella. Kanadassa ensimmäinen
pienreaktori tullaan ottamaan käyttöön 2020-luvun alkuvuosina. Suomessa
pienreaktoreita voitaisiin saada käyttöön 2020-luvulla. Kirkkonummen
tulisi strategiansa mukaisesti seurata teknologian edistymistä ja luoda
mahdollisuuksia sen käyttöön.
Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että kunta tekee selvityksen
käytännön mahdollisuuksista kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla
Kirkkonummella / pääkaupunkiseudun tarpeisiin yhdessä VTT:n, Helsingin,
Espoon ja muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa. Vastaava valtuustoaloite
pienydinreaktorien käytön selvittämiseksi on jätetty jo Helsingissä ja mm.
Espoossa ollaan jättämässä lähiaikoina."
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Aloitteen olivat allekirjoittaneet Piia Aallonharjan lisäksi seuraavat valtuutetut
ja varavaltuutetut:

Piia Aallonharja, Riikka Purra, Anneli Granström, Hanna Haikonen, Matti
Kaurila, Kim Åström, Markku Viitanen, Pekka M. Sinisalo, Mikko Kara, Pekka
Rehn, Veikko Vanhamäki, Patrik Lundell, Antti Salonen ja Jukka Tammi
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§82, §83, §85
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalitus

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

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen
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päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.

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

–

päätös, johon haetaan muutosta

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

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

Valituskirjelmään on liitettävä

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

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallintooikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

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

Virastoaika: 8.00 - 16.15

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

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

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

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen
työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee
työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.
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Muutoksenhakukielto
§79, §80, §81, §84, §86, §87
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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