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Mötes26.02.2018, klo 16:04 - 17:57
datum
Mötesplats Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast
Behandlade ärenden
§ 59

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 60

Justering av protokollet och val av protokolljusterare

§ 61

Sekretessbelagd

§ 62

Fortsättning av avtalet om företagshälsovård med det andra optionsåret

§ 63

Befattningsändring inom vård- och omsorgstjänsterna

§ 64

Försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar, begäran om
tilläggsanslag (fge)

§ 65

Ansökan om överskridningsrätt för sektionen för serviceproduktion år
2017 (fge)

§ 66

Arrendering av tomt 1 i kvarter 4515 på planområdet Smedsede II till
Talorak Oy

§ 67

Allokering av anslag för integrering av personer som fått
uppehållstillstånd år 2018

§ 68

Kallelse till ordinarie förbundsmöte: Sydkustens landskapsförbund

§ 69

Svar på fullmäktigemotion 2/2017: Möjlighet att i Kyrkslätt lära sig
främmande språk i småbarnspedagogiken (fge)

§ 70

Svar på fullmäktigemotion nr 14/2017 - Montering av räcke och halkskydd
vid Jeriko motionstrappor (fge)

§ 71

Anhängiga fullmäktigemotioner, fullmäktige för kännedom i mars 2018
(fge)

§ 72

Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i
kommunallagen

§ 73

Protokoll för kännedom

§ 74

Anmälningsärenden

Tilläggsrubriker
§ 75

Övriga ärenden

Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Protokoll
26.02.2018

5/2018

Denna handling har godkänts elektroniskt

Närvarande medlemmar
Timo Haapaniemi, ordförande
Ari Harinen, 1. vice ordförande, anlände 16:05
Ulf Kjerin, 2. vice ordförande
Anna Aintila, anlände 16:05
Antti Kilappa
Antti Salonen
Hanna Haikonen, anlände 16:05
Hans Hedberg
Katarina Helander, anlände 16:11
Pekka Sinisalo
Pirkko Lehtinen
Reetta Hyvärinen, anlände 16:05
Saara Huhmarniemi, biträdande deltagare
Övriga närvarande
Anu Karkinen, hallintojohtaja, sekreterare
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, föredragande
Juha Hörkkö, talousjohtaja
Anders Adlercreutz, valtuuston puheenjohtaja, anlände 16:06
Minna Hakapää, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Raija Vahasalo, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, anlände 16:10
Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, anlände 16:06, avlägsnade sig 16:36
Anu Vesiluoma, varhaiskasvatuksen johtaja, anlände 16:38, avlägsnade sig
17:17
Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja, anlände 16:38, avlägsnade sig 17:17
Frånvarande

Emmi Wehka-Aho

Undertecknade

Timo Haapaniemi
Ordförande

Anu Karkinen
Sekreterare

Protokolljustering
Protokollet har justerats och godkänts
05.03.2018

Anna Aintila

Hanna Haikonen
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Framläggning av protokollet
Det justerade protokollet är offentligt framlagt tisdag 6.3.2018 på kommunens
webbplats och i kommunens registratur.

Anu Karkinen, sihteeri
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§ 59
Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Ordföranden konstaterar sammanträdet vara lagligen sammankallat och
beslutfört.
Beslut
Enligt förslaget.
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§ 60
Justering av protokollet och val av protokolljusterare
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1 välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde
2 justera protokollet elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:
Torsdag 1.3.2018 skickas protokollet per e-post till protokolljusterarna, som
meddelar sitt godkännande senast måndag 5.3.2018. Om sekreteraren inte får
ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet
vara godkänt. Protokollet justeras till exempel vid följande sammanträde.
Protokollet är offentligt framlagt tisdag 6.3.2018 på kommunens webbplats och
i kommunens registratur. Den allmänna besvärstiden inleds onsdag 7.3.2018
Beslut
Kommunstyrelsen beslutade välja Anna Aintila och Hanna Haikonen till
protokolljusterare. Till övriga delar enligt förslaget.

Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Protokoll
26.02.2018

5/2018

6 (56)

Denna handling har godkänts elektroniskt

Personalsektionen, § 4, 07.02.2018
Kommunstyrelsen, § 62, 26.02.2018
§ 62
Fortsättning av avtalet om företagshälsovård med det andra optionsåret
KIRDno-2017-1340
Personalsektionen, 07.02.2018, § 4
Beredare / tilläggsinformation:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
Kyrkslätts kommun konkurrensutsatte sitt avtal om företagshälsovård
år 2013. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänsterna för kommunens
personal vilka innebär den lagstadgade företagshälsovården och
begränsade sjukvårdstjänster. Därtill reglerar avtalet ordnande av den
företagshälsovård för vars ordnande kommunen svarar dvs. den lagstadgade
företagshälsovården för assistenter för handikappade samt den lagstadgade
företagshälsovården och begränsade sjukvårdstjänster för de på kommunens
område verksamma företagen, företagarna, jordbruksföretagarna och
personer som utför eget arbete.
I anbudstävlingen valdes Suomen Terveystalo Oy till serviceproducent för åren
2014–2017. I avtalet ingår möjlighet för två separata optionsår (2018 och 2019).
Enligt upphandlingsbeslutet beslutar kommunstyrelsen om fortsättning av
avtalsperioden senast sex månader före varje avtalsperiodens slut. Den första
4-åriga avtalsperioden löpte ut 31.12.2017.
Under våren 2017 beslutade man att fortsätta avtalsperioden med ett
optionsår, eftersom det då verkade som om vård- och landskapsreformen
skulle förverkligas fr.o.m. 1.1.2019. Om vård- och landskapsreformen
förverkligas, inverkar den betydligt på Kyrkslätts kommuns verksamhet. Då är
det också skäl att uppdatera avtalet om företagshälsovård.
Kyrkslätts kommuns samarbete med Suomen Terveystalo Oy har blivit mycket
fungerande efter ibruktagandet av modellen för aktivt stöd våren 2016.
Företagshälsovårdens tyngdpunkt har i högre grad riktats till förebyggande
företagshälsovård och hantering av risker för arbetsförmågan. Eftersom vårdoch landskapsreformen enligt nuvarande uppgifter har skjutits fram med ett
år, är det i det här skedet motiverat att fortsätta det fungerande samarbetet
inom företagshälsovården med det andra optionsåret.
Besluts underlag
Föredragande: Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö
Personalsektionen
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1
föreslår kommunstyrelsen att avtalet om företagshälsovård fortsätts med
Suomen Terveystalo Oy med det andra optionsåret (år 2019).
Beslut
Enligt förslaget.

Kommunstyrelsen, 26.02.2018, § 62
Beredare / tilläggsinformation:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
Kyrkslätts kommun konkurrensutsatte avtalet om företagshälsovården
år 2013. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänsterna för kommunens
personal vilka innebär den lagstadgade företagshälsovården och
begränsade sjukvårdstjänster. Därtill reglerar avtalet ordnande av den
företagshälsovård för vars ordnande kommunen svarar dvs. den lagstadgade
företagshälsovården för assistenter för handikappade samt den lagstadgade
företagshälsovården och begränsade sjukvårdstjänster för de på kommunens
område verksamma företagen, företagarna, jordbruksföretagarna och
personer som utför eget arbete.
I anbudstävlingen valdes Suomen Terveystalo Oy till serviceproducent för åren
2014–2017. I avtalet ingår möjlighet för två separata optionsår (2018 och 2019).
Enligt upphandlingsbeslutet beslutar kommunstyrelsen om fortsättning av
avtalsperioden senast sex månader före varje avtalsperiodens slut. Den första
4-åriga avtalsperioden löpte ut 31.12.2017.
Under våren 2017 beslutade man att fortsätta avtalsperioden med ett
optionsår, eftersom det då verkade som om vård- och landskapsreformen
skulle förverkligas fr.o.m. 1.1.2019. Om vård- och landskapsreformen
förverkligas, inverkar den betydligt på Kyrkslätts kommuns verksamhet. Då är
det också skäl att uppdatera avtalet om företagshälsovård.
Kyrkslätts kommuns samarbete med Suomen Terveystalo Oy har blivit mycket
fungerande efter ibruktagandet av modellen för aktivt stöd våren 2016.
Företagshälsovårdens tyngdpunkt har i högre grad riktats till förebyggande
företagshälsovård och hantering av risker för arbetsförmågan. Eftersom vårdoch landskapsreformen enligt nuvarande uppgifter har skjutits fram med ett
år, är det i det här skedet motiverat att fortsätta det fungerande samarbetet
inom företagshälsovården med det andra optionsåret.
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Ärendet har behandlats vid personalsektionens sammanträde 7.2.2018
och personalsektionen beslutade föreslå kommunstyrelsen att avtalet om
företagshälsovård fortsätts med Suomen Terveystalo Oy med det andra
optionsåret.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen
beslutar fortsätta avtalet om företagshälsovården med Suomen Terveystalo Oy
med det andra optionsåret (år 2019).
Beslut
Enligt förslaget.
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Kommunstyrelsen, § 53, 12.02.2018
Kommunstyrelsen, § 63, 26.02.2018
§ 63
Befattningsändring inom vård- och omsorgstjänsterna
KIRDno-2017-6
Kommunstyrelsen, 12.02.2018, § 53
Beredare / tilläggsinformation:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
Bilagor

1 Vakanssimuutokset 2-2018.pdf
Kön till ergoterapi för barn har vuxit med anledning av ökad efterfrågan.
Man ska inom ramen för vårdgarantin få en bedömning av vårdbehovet
inom tre månader efter att ha sökt vård. Kötiden för barn i rådgivningsålder
är för tillfället som värst över ett år. Med anledning av kösituationen har
man blivit tvungen att köpa en stor del av terapibesöken och en del av
bedömningsbesöken av utomstående serviceproducenter, som inte verkar på
Kyrkslätts område och som det också annars inte finns tillräckligt av.
Anställande av en andra ergoterapeut för barn på heltid sparar
uppskattningsvis ca 20 000-30 000 euro under det första året, och i
fortsättningen då situationen jämnar ut sig ökar de årliga inbesparingarna
eftersom man kommer att behöva allt färre köpta tjänster.
Vård- och omsorgstjänsterna föreslår att befattningen som klubbhandledare
dras in och att en befattning som ergoterapeut inrättas i stället för den. I
dispositionsplansskedet har man överfört löneanslagen för denna befattning
som ergoterapeut från rehabiliteringstjänsternas köpta tjänster.
Besluts underlag
Föredragande: Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö
Kommunstyrelsen beslutar
1
dra in befattningen som klubbhandledare (500092126) fr.o.m. 1.3.2018 och

2
fr.o.m. 1.3.2018 inrätta en befattning som ergoterapeut (5000993047).
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Kommunstyrelsen 12.2.2018 behandling:
Matti Kaurila föreslog att ärendet bordläggs eftersom inrättandet av
befattningar ska göras i enlighet med den av kommunfullmäktige godkända
budgetboken 2018. Katarina Helander och Ari Harinen understödde förslaget
och det godkändes enhälligt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet.

Kommunstyrelsen, 26.02.2018, § 63
Beredare / tilläggsinformation:
Kati Kupiainen
kati.kupiainen@kirkkonummi.fi
perusturvapalveluiden hallintopäällikkö
Bilagor

1 Vakanssimuutokset 2-2018.pdf
2 Toimintaterapeutin vakanssi 15.2.2018.docx
Vård- och omsorgssektorn har tillställt kommunstyrelsen en utredning om
befattningen som ergoterapeut för behandling av ärendet.

Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1
dra in befattningen som klubbhandledare (500092126) fr.o.m. 1.3.2018 och
2
fr.o.m. 1.3.2018 inrätta en befattning som ergoterapeut (5000993047).
Beslut
Enligt förslaget. Kommunstyrelsen beslutade dessutom ge personalsektionen
som anvisning att den ska utreda befattningssystemets eventuella alternativ.
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Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, § 13, 14.02.2018
Kommunstyrelsen, § 64, 26.02.2018
§ 64
Försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar, begäran om tilläggsanslag (fge)
KIRDno-2018-294
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, 14.02.2018, § 13
Beredare / tilläggsinformation:
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
varhaiskasvatuksen johtaja
Taustaa
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta
varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta
maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille.
Kokeilu alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2019 ja siihen on varattu yhteensä
5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta 19 000 lasta. Avustus on
haettavissa 9.3.2018 saakka.
Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen.
Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää
koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista.
Maksuttomuuskokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuttomuus
vaikuttaa 5-vuotiaiden osallistumiseen ja vanhempien työssäkäyntiin. Lisäksi
selvitetään vaikutuksia kunnille sekä pedagogiikan kehittämistarpeita.
Avustusta voivat hakea kunnat. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat
voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen
ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen
hoidon tuen kuntalisä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan
lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta.
Kokeiluun osallistuvat kunnat valitaan. Valinta tehdään seuraavien
painotettujen indikaattoreiden perusteella: 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen
osallistumisaste, vieraskielisten osuus kunnan asukkaista, vain perusasteen
suorittaneiden osuus kunnan aikuisväestöstä ja työttömien osuus kunnan
asukkaista. Valinnassa huomioidaan kuitenkin, että kokeiluun osallistuu
sijainniltaan ja väestörakenteeltaan erilaisia kuntia.
Mukaan valitut kunnat osallistuvat Opetushallituksen koordinoimaan
kokeilun yhteistyöverkostoon sekä kokeilun seurantaan ja arviointiin liittyvään
tutkimukseen.
Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.
Huomioon otettavat reunaehdot
Kirkkonummella suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 5- vuotiaiden
osallistumisaste on tammikuun 2018 tilaston mukaan on 82,5 % ja
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 63,5 %. Maksuttomalla 20 h
varhaiskasvatuksella voidaan tavoitella ikäluokasta n. 95 % osallistumisastetta,
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joka tarkoittaisi n. 50 uutta suomenkielistä ja n. 30 uutta ruotsinkielistä lasta
varhaiskasvatuspalvelujen piiriin. Arvion mukaan osallistumisasteen nousuun
pystytään vastaamaan nykyisillä tilaresursseilla.
Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen tulee pyrkiä, sillä
varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää
koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnan
panostus sivistykseen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun
luovat myös myönteistä kuntakuvaa.
Vaikka maksuttomalla varhaiskasvatuksella on paljon myönteisiä vaikutuksia,
liittyy sen järjestämiseen huomioon otettavia reunaehtoja.
Kunnan mahdollinen valikoituminen kokeiluun ja siihen osallistuminen
luovat varhaiskasvatuspalvelun asiakasperheille odotusarvon maksuttoman
varhaiskasvatuksen jatkumosta kokeilun jälkeenkin. Lainsäädännössä
mahdollisesti tapahtuvien muutosten aikataulusta koskien 5-vuotiaiden
maksutonta varhaiskasvatusta ei tässä kohtaa ole tarkempaa tietoa. Tämä
tarkoittaa sitä, että kunnan tulisi varautua seuraavien talousarviovuosien osalta
maksuttomuuden aiheuttaman asiakasmaksukertymän vähenemään ilman
valtion kompensaatiota.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrä kattaa
20 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemästä. Arvio
asiakasmaksukertymän alenemasta suomen- ja ruotsinkielisten lasten osalta
yhteensä olisi vuosina 2018-2019 n. 343 000 e. Suomenkielisen jaoston osalta
tämä tarkoittaa n. 120 000 e asiakasmaksukertymän alenemaa vuoden 2018
ja n. 170 000 e vuoden 2019 osalta. Ruotsinkielisen asiakasmaksukertymän
alenema olisi vuonna 2018 n. 22 000 e ja vuonna 2019 n. 31 000 e.
Valtionavustuksella kompensoidaan asiakasmaksuja n. 68 600 eurolla,
suomenkielisen jaoston osalta kompensaatio olisi n. 58 000 e ja ruotsinkielisen
n. 10 600 e. Edellä mainittuihin laskelmiin perustuen talousarviomuutokset
vuoden 2018 osalta olisivat yhteensä n. 114 000 e, jaostoittain suomenkielisen
osalta n. 96 000 e ja ruotsinkielisen n. 17600 e. Vuoden 2019 osalta vastaavat
luvut olisivat n.136 000 e ja n. 24 800 e.
Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston hyväksymät talousarvion toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarvion noudattaminen edellyttää,
ettei ryhdytä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka merkitsevät toiminnan
laajentamista tai uuden toiminnan aloittamista talousarviovuoden aikana,
ellei valtuustoon nähden sitova määräraha sitä mahdollista tai ellei valtuusto
erikseen myönnä tarkoitukseen lisämäärärahaa. Talousarvioon tehtävät
määrärahamuutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana ja
hyväksytettävä valtuustolla ennen muutosten tekemistä. Muutosesityksessä
on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja
tuloarvioihin.
Vaikka asiakasmaksukertymän vähenemä ei talousarviovuosien 2018 ja 2019
osalta muodostu suureksi, ei uuden toiminnan aloittaminen talousarviovuoden
aikana ole mahdollista ilman valtuuston siihen erikseen myöntämää
lisämäärärahaa. Valtionavustus on haettavissa 9.3.2018 saakka.
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Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma oli kokouksessa läsnä tämän
pykälän käsittelyn aikana.

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

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

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

Kommunstyrelsen, 26.02.2018, § 64
Beredare / tilläggsinformation:
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
varhaiskasvatuksen johtaja
Bilagor

1 KH VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5 V MAKSUTTOMUUS 21.2.2018.pdf
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Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 14.2.2018 § 13
Beredning
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
Beskrivning
Bakgrund
Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett försök med avgiftsfri
småbarnspedagogik för 5-åringar. Kommunerna kan nu ansöka om statsbidrag
för att ordna avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet 20 timmar i veckan
för 5-åringar. Försöket börjar 1.8.2018 och slutar 31.7.2019 och 5 miljoner
euro har reserverats för ändamålet. Uppskattningsvis 19 000 barn kommer att
omfattas av försöket. Understödet kan sökas fram till 9.3.2018.
Regeringens mål är att höja deltagarantalet inom småbarnspedagogiken.
Småbarnspedagogiken förebygger utslagning, jämnar ut skillnader som
beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den utbildningsmässiga
jämlikheten och stöder tillväxt, utveckling och lärande.
Målet med försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik är att utreda hur
avgiftsfriheten påverkar femåringarnas deltagande och föräldrarnas
sysselsättning. Man utreder också hur kommunerna påverkas samt
pedagogiska utvecklingsbehov.
Kommunerna kan ansöka om understöd. Privata producenter av
småbarnspedagogiktjänster kan delta i experimentet ifall kommunen köper
tjänsten eller ifall värdet på den servicesedel som beviljas av kommunen eller
kommuntillägget för privat vård möjliggör att småbarnspedagogik som ges 20
timmar i veckan för det femåriga barnet är avgiftsfri.
Man väljer ut de kommuner som deltar i försöket. Besluten fattas på basis
av följande viktade indikatorer: deltagarfrekvensen i småbarnspedagogik
för 5-åringar, andelen personer som talar främmande språk av kommunens
invånare, andelen personer som avlagt examen endast på grundnivå av
kommunens vuxna befolkning samt andelen arbetslösa av kommunens
invånare. I urvalet beaktar man ändå att de kommuner som deltar i
försöket skiljer sig från varandra i fråga om geografisk placering och
befolkningsstruktur.
De kommuner som väljs ut deltar i ett samarbetsnätverk som koordineras av
Utbildningsstyrelsen samt i en undersökning i anslutning till uppföljningen och
utvärderingen av försöket.
Statsunderstödet kan sökas fram till 9.3.2018.
Ramvillkor som ska beaktas
Inom finsk småbarnspedagogik i Kyrkslätt är deltagarfrekvensen för 5-åringar
enligt statistiken i januari 2018 82,5 % och inom svensk småbarnspedagogik
63,5 %. Med avgiftsfri småbarnspedagogik 20 h i veckan kan man sträva
efter en deltagarfrekvens på ca 95 % i åldersklassen, vilket skulle innebära
ca 50 nya finskspråkiga och ca 30 nya svenskspråkiga barn som omfattas av
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småbarnspedagogiktjänsterna. Enligt beräkningen kan man svara på den
ökade deltagarfrekvensen med nuvarande utrymmesresurser.
Man bör sträva efter att höja deltagarfrekvensen inom småbarnspedagogiken
eftersom småbarnspedagogik förebygger utslagning, jämnar ut skillnader som
beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den utbildningsmässiga
jämlikheten och stöder tillväxt, utveckling och lärande. Kommunens satsning
på bildning och höjande av deltagarfrekvensen inom småbarnspedagogiken
skapar också en positiv bild av kommunen
Fastän avgiftsfri småbarnspedagogik har många positiva effekter, berörs
ordnandet av den av ramvillkor som måste beaktas.
Det eventuella valet av kommunen till försöket och deltagande i försöket
skapar för småbarnspedagogikens klientfamiljer en förväntan om fortsättning
av avgiftsfri småbarnspedagogik även efter försöket. I det här skedet
finns det inte exaktare uppgifter om tidtabellen för eventuella ändringar i
lagstiftningen gällande avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Det här
betyder att kommunen för de följande budgetåren borde förbereda sig på att
avgiftsfriheten förorsakar en minskning av klientavgiftsinkomsterna utan statlig
kompensation.
Bidraget som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet täcker 20
procent av den förverkligade minskningen av klientavgiftsinkomsterna. Den
uppskattade minskningen i klientavgiftsinkomsterna i fråga om finskspråkiga
och svenskspråkiga barn skulle vara totalt ca 343 000 euro under åren
2018-2019. För finska sektionens del innebär detta ca 120 000 euro mindre
klientavgiftsinkomster år 2018 och ca 170 000 euro mindre år 2019. De
minskade klientavgiftsinkomsterna i fråga om svenskspråkiga skulle år 2018
vara ca 22 000 euro och år 2019 ca 31 000 euro.
Med statsunderstödet kompenseras klientavgifter med ca 68 600 euro, för
finska sektionens del skulle det vara ca 58 000 euro och för den svenska
sektionens del ca 10 600 euro. På basis av ovan nämnda beräkningar skulle
budgetändringarna för år 2018 del vara totalt ca 114 000 euro, sektionsvis för
den finskas del ca 96 000 euro och den svenskas ca 17 600 euro. År 2019 skulle
motsvarande siffror vara ca 136 000 euro och ca 24 800 euro.
Enligt 65 § i kommunallagen är de av fullmäktige godkända verksamhets- och
ekonomiska målen i budgeten bindande. Iakttagande av budgeten fordrar att
man inte vidtar sådana åtgärder som innebär utvidgning av verksamheten
eller inledande av en ny verksamhet under budgetåret, om inte anslaget som
är bindande i relation till fullmäktige möjliggör detta eller om inte fullmäktige
separat beviljar tilläggsanslag för ändamålet. Anslagsändringar som görs
i budgeten ska föreslås för fullmäktige under budgetåret och godkännas
i fullmäktige innan ändringarna görs. Vid förslag till ändring ska det också
utredas vilken inverkan ändringarna har på målen för verksamheten och på de
beräknade inkomsterna.
Fastän minskningen av klientavgiftsinkomsterna i fråga om budgetåren
2018 och 2019 inte blir stor, är det inte möjligt att inleda ny verksamhet
under budgetåret utan tilläggsanslag för ändamålet som beviljats separat av
fullmäktige. Statsunderstödet kan sökas fram till 9.3.2018.
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Direktören för småbarnsfostran Anu Vesiluoma närvarade vid sammanträdet
under behandlingen av paragrafen.

Förslag
Finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar att Kyrkslätts
finska småbarnspedagogik inte ansöker om statsunderstöd för försök med
avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar.

Behandling
Ledamot Vesa Tarkkanen föreslog att finska förskoleverksamhets- och
utbildningssektionen beslutar delta i undervisnings- och kulturministeriets
försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar och beslutar ansöka om
statsunderstöd. För den finska småbarnspedagogiken ansöks om tilläggsanslag
av kommunfullmäktige för försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5åringar att genomföras år 2018. Sektionen understödde enhälligt förslaget.

Beslut
Den finska småbarnspedagogiken beslutar delta i undervisnings- och
kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar och
beslutar ansöka om statsunderstöd. För den finska småbarnspedagogiken
ansöks om tilläggsanslag av kommunfullmäktige för försök med avgiftsfri
småbarnspedagogik för 5-åringar att genomföras år 2018.

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen 22.2.2018 § 13
Beredning
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
Beskrivning
Bakgrund
Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett försök med avgiftsfri
småbarnspedagogik för 5-åringar. Kommunerna kan nu ansöka om statsbidrag
för att ordna avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet 20 timmar i veckan
för 5-åringar. Försöket börjar 1.8.2018 och slutar 31.7.2019 och 5 miljoner
euro har reserverats för ändamålet. Uppskattningsvis 19 000 barn kommer att
omfattas av försöket. Understödet kan sökas fram till 9.3.2018.
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Regeringens mål är att höja deltagarantalet inom småbarnspedagogiken.
Småbarnspedagogiken förebygger utslagning, jämnar ut skillnader som
beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den utbildningsmässiga
jämlikheten och stöder växande, utveckling och lärande.
Målet med försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik är att utreda hur
avgiftsfriheten påverkar femåringarnas deltagande och föräldrarnas
sysselsättning. Man utreder också hur kommunerna påverkas samt
pedagogiska utvecklingsbehov.
Kommunerna kan ansöka om understöd. Privata producenter av
småbarnspedagogiktjänster kan delta i experimentet ifall kommunen köper
tjänsten eller ifall värdet på den servicesedel som beviljas av kommunen eller
kommuntillägget för privat vård möjliggör att småbarnspedagogik som ges 20
timmar i veckan för det femåriga barnet är avgiftsfri.
Man väljer ut de kommuner som deltar i försöket. Besluten fattas på basis
av följande viktade indikatorer: deltagarfrekvensen i småbarnspedagogik
för 5-åringar, andelen personer som talar främmande språk av kommunens
invånare, andelen personer som avlagt examen endast på grundnivå av
kommunens vuxna befolkning samt andelen arbetslösa av kommunens
invånare. I urvalet beaktar man ändå att de kommuner som deltar i
försöket skiljer sig från varandra i fråga om geografisk placering och
befolkningsstruktur.
De kommuner som väljs ut deltar i ett samarbetsnätverk som koordineras av
Utbildningsstyrelsen samt i en undersökning i anslutning till uppföljningen och
utvärderingen av försöket. Statsunderstödet kan sökas fram till 9.3.2018.
Ramvillkor som ska beaktas
Inom finsk småbarnspedagogik i Kyrkslätt är deltagarfrekvensen för 5-åringar
enligt statistiken i januari 2018 86 % och inom svensk småbarnspedagogik 96
%. Med avgiftsfri småbarnspedagogik 20 h i veckan kan man sträva efter
en deltagarfrekvens på ca 95 % i åldersklassen, vilket skulle innebära ca 35
nya finskspråkiga men inga nya svenskspråkiga barn som omfattas av
småbarnspedagogiktjänsterna. Enligt beräkningen kan man svara på den
ökade deltagarfrekvensen med nuvarande utrymmesresurser.
Man bör sträva efter att höja deltagarfrekvensen inom småbarnspedagogiken
eftersom småbarnspedagogik förebygger utslagning, jämnar ut
skillnader som beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den
utbildningsmässiga jämlikheten och stöder växande, utveckling och lärande.
Kommunens satsning på bildning och höjande av deltagarfrekvensen inom
småbarnspedagogiken skapar också en positiv bild av kommunen Fastän
avgiftsfri småbarnspedagogik har många positiva effekter, berörs ordnandet av
den av ramvillkor som måste beaktas.
Det eventuella valet av kommunen till försöket och deltagande i försöket
skapar för småbarnspedagogikens klientfamiljer en förväntan om fortsättning
av avgiftsfri småbarnspedagogik även efter försöket. I det här skedet
finns det inte exaktare uppgifter om tidtabellen för eventuella ändringar i
lagstiftningen gällande avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Det här
betyder att kommunen för de följande budgetåren borde förbereda sig på att
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avgiftsfriheten förorsakar en minskning av klientavgiftsinkomsterna utan statlig
kompensation.
Bidraget som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet täcker 20
procent av den förverkligade minskningen av klientavgiftsinkomsterna. Den
uppskattade minskningen i klientavgiftsinkomsterna i fråga om finskspråkiga
och svenskspråkiga barn skulle vara totalt ca 377 966 euro under åren
2018-2019. För finska sektionens del innebär detta ca 124 780 euro mindre
klientavgiftsinkomster år 2018 och ca 174 692 euro mindre år 2019. De
minskade klientavgiftsinkomsterna i fråga om svenskspråkiga skulle år 2018
vara ca 32 706 euro och år 2019 ca 45 788 euro.
Med statsunderstödet kompenseras klientavgifter med ca 75 593 euro, för
finska sektionens del skulle det vara ca 59 894 euro och för den svenska
sektionens del ca 15 698 euro. På basis av ovan nämnda beräkningar skulle
budgetändringarna för år 2018 del vara totalt ca 125 989 euro, sektionsvis för
den finskas del ca 99 824 euro och den svenskas ca 26 165 euro. År 2019 skulle
motsvarande siffror vara ca 139 754 euro och ca 36 631 euro.
Enligt 110 § i kommunallagen är de av fullmäktige godkända verksamhets- och
ekonomiska målen i budgeten bindande. Iakttagande av budgeten fordrar att
man inte vidtar sådana åtgärder som innebär utvidgning av verksamheten
eller inledande av en ny verksamhet under budgetåret, om inte anslaget som
är bindande i relation till fullmäktige möjliggör detta eller om inte fullmäktige
separat beviljar tilläggsanslag för ändamålet. Anslagsändringar som görs
i budgeten ska föreslås för fullmäktige under budgetåret och godkännas
i fullmäktige innan ändringarna görs. Vid förslag till ändring ska det också
utredas vilken inverkan ändringarna har på målen för verksamheten och på de
beräknade inkomsterna.
Fastän minskningen av klientavgiftsinkomsterna i fråga om budgetåren
2018 och 2019 inte blir stor, är det inte möjligt att inleda ny verksamhet
under budgetåret utan tilläggsanslag för ändamålet som beviljats separat av
fullmäktige. Statsunderstödet kan sökas fram till 9.3.2018.

Förslag
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar att
1. Kyrkslätts svenska småbarnspedagogik inte ansöker om statsunderstöd för
försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar
2. justera protokollet för denna paragrafs del på sammanträdet.

Behandling
Under diskussionen föreslog ordförande Tony Björk, att Svenska
förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutar ansöka om att få delta
i Undervisningas- och kulturmistieriets försök med avgiftsfri dagvård för 5åringar och beslutar ansöka om statsbidrag. Svenska förskoleverksamhets- och
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utbildningssketionen ansöker om tilläggsbudget för år 2018 av fullmäktige för
att kunna delta i försöket. Förslaget understöddes enhälligt.

Beslut
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen beslutade
1. att man ansöker om att delta i Undervisningas- och kulturmistierietsförsök
med avgiftsfri dagvård för 5-åringar och beslutar ansöka om statsbidrag.
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssketionen ansöker om
tilläggsbudget för år 2018 av fullmäktige för att kunna delta i försöket
2. justera paragrafen på sammanträdet.

Kommunstyrelsen 26.2.2018
Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett försök med avgiftsfri
småbarnspedagogik för 5-åringar. Kommunerna kan nu ansöka om statsbidrag
för att ordna avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet 20 timmar i
veckan för 5-åringar. Försöket börjar 1.8.2018 och slutar 31.7.2019. Finska
förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet
vid sitt sammanträde 14.2.2018. Svenska förskoleverksamhets- och
utbildningssektionen behandlar ärendet 22.2.2018.
Uträkningarna bakom SVOJ:s och SFUS’ har preciserats så att även
antalet barn i privat småbarnspedagogik nu beaktats i dem. Justeringens
konsekvenser framkommer främst i deltagarfrekvensen för 5-åringar inom
småbarnspedagogik - i synnerhet beträffande svenskspråkiga barn är
ändringen tydlig, bedömningen av avgiftsfrihetens kostnadseffekter ändrade
inte väsentligt.
Inom finsk småbarnspedagogik i Kyrkslätt är deltagarfrekvensen för 5-åringar
enligt statistiken i januari 2018 86 % och inom svensk småbarnspedagogik 96
%. Med avgiftsfri småbarnspedagogik 20 h i veckan kan man sträva efter en
deltagarfrekvens på ca 95 % i åldersklassen, vilket skulle innebära ca 35 nya
finskspråkiga barn i småbarnspedagogiken - antalet svenskspråkiga barn som
omfattas av småbarnspedagogiktjänsterna skulle inte nödvändigtvis öka. Enligt
beräkningen kan man svara på den ökade deltagarfrekvensen med nuvarande
personal- och utrymmesresurser.
Bidraget som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet täcker 20
procent av den förverkligade minskningen av klientavgiftsinkomsterna. Den
uppskattade minskningen i klientavgiftsinkomsterna i fråga om finskspråkiga
och svenskspråkiga barn skulle vara totalt ca 377 966 euro under åren
2018-2019. För finska sektionens del innebär detta ca 124 780 euro mindre
klientavgiftsinkomster år 2018 och ca 174 692 euro mindre år 2019. De
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minskade klientavgiftsinkomsterna i fråga om svenskspråkiga skulle år 2018
vara ca 32 706 euro och år 2019 ca 45 788 euro.
Med statsunderstödet kompenseras klientavgifter med ca 75 593 euro, för
finska sektionens del skulle det vara ca 59 894 euro och för den svenska
sektionens del ca 15 698 euro. På basis av ovan nämnda beräkningar skulle
budgetändringarna för år 2018 del vara totalt ca 125 989 euro, sektionsvis
för den finskas del ca 99 824 euro och den svenskas ca 26 165 euro. År
2019 skulle motsvarande siffror vara ca 139 754 euro och ca 36 631 euro.
Kostnadseffekterna av den avgiftsfria småbarnspedagogiken för 5-åringar
fördelade på två budgetår är sammanlagt ungefär 302 373 euro.
För att Kyrkslätts småbarnspedagogik ska kunna delta i försöket med 20
h avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar 1.8.2018-31.7.2019, behövs
ett tilläggsanslag på 126 000 euro (SVOJ 99 824 e och SFUS 26 165 e) i
bildnings- och fritidssektorns budget 2018. Det beräknade inkomstflödet av
klientavgifter i budgeten 2018 är för finska- och svenska småbarnspedagogiken
totalt 3,4 milj. och enligt bokslutet 2017 var inkomstinflödet 3,3 milj.
euro. Klientförändringarna i början av år 2018 minskar det beräknade
inkomstflödet och därför kan försöket med 20 h avgiftsfri småbarnspedagogik
för 5-åringar inte genomföras utan tilläggsanslag som skilt allokerats av
kommunfullmäktige. Enligt 110 § i kommunallagen är de av fullmäktige
godkända verksamhets- och ekonomiska målen i budgeten bindande.
Man kan bereda sig på kostnadseffekterna av den avgiftsfria
småbarnspedagogiken för 5-åringar år 2019 genom att reservera ca 177 000
euro under beredningen av budgeten.

Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1.
föreslå för kommunfullmäktige att fullmäktige för år 2018 beviljar
- finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen ett tilläggsanslag på
100 000 euro och
- svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen ett tilläggsanslag på
26 000 euro
för kostnadseffekterna av avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar
2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
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Kommunstyrelsen 26.2.2018 behandling:
Reetta Hyvärinen framställde följande ändringsförslag: till beslutet fogas
omnämnandet ”...ifall kommunen väljs ut till försökskommun för objektet”. Ari
Harinen, Timo Haapaniemi och Saara Huhmarniemi understödde förslaget och
det godkändes enhälligt.
Antti Salonen framställde följande ändringsförslag: ”Pengarna ska hittas
inom sektorns anslag för år 2018:s del.” Ari Harinen understödde förslaget.
Förslaget godkändes inte enhälligt så kommunfullmäktige måste rösta om det.
Ordföranden konstaterade följande omröstningsproposition: utgångsförslaget
är ”ja” och Salonens ändringsförslag är ”nej”. Röstningsresultatet ingår som
bilaga till protokollet. Utgångsförslaget godkändes med rösterna 7-6.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1
föreslå för kommunfullmäktige att fullmäktige för år 2018 beviljar
- finska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen ett tilläggsanslag på
100 000 euro och
- svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen ett tilläggsanslag på
26 000 euro
för kostnadseffekterna av avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar, ifall
Kyrkslätts kommun väljs ut till en av försökskommunerna.
2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
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Kommunaltekniska nämnden, § 23, 15.02.2018
Kommunstyrelsen, § 65, 26.02.2018
§ 65
Ansökan om överskridningsrätt för sektionen för serviceproduktion år 2017 (fge)
KIRDno-2018-121
Kommunaltekniska nämnden, 15.02.2018, § 23
Beredare / tilläggsinformation:
Anna-Kaisa Kauppinen, Esa Lindell
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, esa.lindell@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja, talouspäällikkö
Bilagor

1 Patun toimintakertomus 2017.pdf
Sektionen för serviceproduktion 8.2.2018 § 14:
Enligt kommunstyrelsens verkställighetsdirektiv för 2017 års budget
ska varje organ två gånger om året, enligt situationen 30.4 och 31.8,
till kommunstyrelsen rapportera om hur de i budgeten fastställda
verksamhetsmålen, anslagen och beräknade inkomsterna förverkligats.
Dessutom ska man ge en verksamhetsberättelse över hela året.
Nämnden för serviceproduktion har i samband med godkännandet av
dispositionsplanen beslutat om rapporteringen i anslutning till budgeten
2017 så att uppgifterna om budgetutfallet tillställs nämnden i samband med
delårsöversikterna och verksamhetsberättelsen.
Sektionen för serviceproduktion rapporterar om verksamhetsberättelsen
beträffande de uppgifter som är på sektionens ansvarsområde fr.o.m.
1.6.2017 (sektionens förvaltning, utrymmesförvaltningens investeringstjänster
och underhållstjänster, städtjänster och kosthållstjänster). Budgetens
utfallsuppgifter 1.1-31.12.2017 (driftsekonomidel och investeringsdel) framgår
ur bilagan.
Den bindande nivån för nämnden/sektionen för serviceproduktion i budgeten
2017 är de för nämnden/sektionen i budgeten anvisade verksamhetsutgifterna
och verksamhetsbidraget (skillnaden mellan de beräknade inkomsterna och
anslagen som anvisats nämnden i budgeten).
Det ursprungliga verksamhetsbidraget, som fullmäktige fastställt för sektionen
i budgeten (fullmäktiges beslut 9.10.2017 § 48 ändring av budgetstrukturen,
budgetåret 2017) var 4 489 096 euro och verksamhetsutgifterna 20 499 437
€. Sektionen för serviceproduktion begärde av kommunfullmäktige
tilläggsanslag om 600 000 € för verksamhetsutgifterna och 1,0 milj. euro
för verksamhetsbidraget, vilka fullmäktige godkände vid sitt sammanträde
18.12.2017
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Verksamhetsbidraget enligt budgetprognosens situation 1.2.2018 är 2 593 089
euro och verksamhetsutgifterna -21 773 994 euro. Därmed är sektionens
verksamhetsutgifter ca 675 000 euro högre och verksamhetsbidragets
utfall ca 896 000 euro lägre än vad fullmäktige beslutat. Denna avvikelse
beror huvudsakligen på att utrymmesförvaltningens verksamhetsutgifter
(byggnadsbeståndets underhåll, reparationer och hyresutgifter) överskridits.
Vissa verksamhetsutgifter och -inkomster år 2017 ingår eventuellt inte ännu
i verksamhetsberättelsen som ska behandlas av nämnden och de kan något
ändra uppgifterna i beskrivningsdelen och bilagan om budgetutfallet år 2017.
Kommunaltekniska sektorns övriga organ underskrider i situationen 29.1.2018
sina verksamhetsbidrag mer än vad sektionen för serviceproduktion söker
överskridningsrätt.
Av verksamhetsberättelsen, som ingår som bilaga till föredragningslistan
framgår bedömningarna av hur verksamhetsmålen har uppnåtts samt
nyckeltalen, prestationerna och förverkligande av de beräknade inkomsterna,
anslagen och verksamhetsbidraget på verksamhetsområdena inom sektionen
för serviceproduktions ansvarsområde.
Bilagor:
- Nämnden för serviceproduktions verksamhetsberättelse för år 2017 med
bilagor,
Beslutsförslag
Sektionen för serviceproduktion beslutar
1
godkänna verksamhetsberättelsen enligt bilagan och delge den
kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och vidare
kommunfullmäktige,
2
anteckna budgetutfallsjämförelserna för tiden 1.1-31.12.2017 för kännedom.
3
föreslå kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beviljar överskridningsrätt
av sektionens verksamhetsbidrag till ett belopp av 896 000 euro och
överskridningsrätt av verksamhetsutgifterna till ett belopp av 675 000 euro
4
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
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Beslut
Sektionen för serviceproduktion beslutade efter diskussion enligt
beslutsförslaget.
_____
Kosthållsdirektör Toini Linnanmäki, underhållschef Ylva Wahlström och
ekonomichef Esa Lindell avlägsnade sig efter behandlingen av detta
mötesärende kl. 19.03.

Kommunaltekniska nämnden 15.2.2018 § 23:
I sektionen behandlades den förverkligade överskridningen av anslaget som
anvisats för Sjökulla skola-projektet år 2017. I dispositionsplanen anvisades
-1 925 000 € för projektet. De förverkligade kostnaderna var -2 364 560 €.
Överskridningen beror på att fördröjningarna år 2016 förorsakade överföring
av fakturabelopp till år 2017.
Projektet har blivit färdigt och verksamheten pågår. Projektets totala
byggkostnader är ca 7,1 miljoner €. Den ekonomiska slututredningen
tillställs sektionen för serviceproduktions sammanträde i april. Det av
kommunfullmäktige godkända anslaget för projektet är 6 989 476 euro.
Överskridningen behandlades i sektionen för serviceproduktion, men ansökan
om överskridningsrätt antecknades inte.

Bilaga:
- palvelutuotannon jaoston toimintakertomus vuodelta 2017 liitteineen
- rakennuskannan korjausohjelma, toimintakertomuksen liite
Besluts underlag
Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Kommunaltekniska nämnden beslutar
1.
godkänna den bifogade verksamhetsberättelsen för sektionen
för serviceproduktion och delge den kommunstyrelsen och vidare
kommunfullmäktige,
2.
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
beviljar överskridningsrätt av sektionens verksamhetsbidrag till ett belopp av
896 000 euro och överskridningsrätt av verksamhetsutgifterna till ett belopp av
675 000 euro.
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3.
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, att kommunfullmäktige
beviljar investeringsdelens projekt 3462 Sjökulla inlärningscenter, utvidgning
och renovering en överskridning på 440 000 euro för år 2017 och för hela
byggnadsprojektet en överskridningsrätt på 110 000 euro.
4.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut
Beslutades enligt förslaget.

Kommunstyrelsen, 26.02.2018, § 65
Beredare / tilläggsinformation:
Anna-Kaisa Kauppinen, Esa Lindell
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, esa.lindell@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja, talouspäällikkö
Tilläggsmaterial:
Palvelutuotannon jaoston toimintakertomus 2017
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1.
föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beviljar överskridningsrätt av
sektionen för serviceproduktions verksamhetsbidrag till ett belopp av 896 000
euro och överskridningsrätt av verksamhetsutgifterna till ett belopp av 675 000
euro
2.
föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beviljar investeringsdelens projekt
3462 Sjökulla inlärningscenter, utvidgning och renovering en överskridning på
440 000 euro för år 2017 och för hela byggnadsprojektet en överskridningsrätt
på 110 000 euro
3.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Kommunstyrelsen 26.2.2018 behandling:
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Saara Huhmarniemi framställde följande ändringsförslag: i beslutet tilläggs
meningen ”Kommunstyrelsen begär en skriftlig noggrannare utredning om
överskridningen av verksamhetsutgifter och i driftsekonomin för fortsatt
behandling.” Timo Haapaniemi, Reetta Hyvärinen och Katarina Helander
understödde förslaget och det godkändes enhälligt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
1. föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beviljar överskridningsrätt av
sektionen för serviceproduktions verksamhetsbidrag till ett belopp av 896 000
euro och överskridningsrätt av verksamhetsutgifterna till ett belopp av 675 000
euro.
2. föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beviljar investeringsdelens
projekt 3462 Sjökulla inlärningscenter, utvidgning och renovering en
överskridning på 440 000 euro för år 2017 och för hela byggnadsprojektet en
överskridningsrätt på 110 000 euro.
3. begär en skriftlig noggrannare utredning om överskridningen av
verksamhetsutgifter och i driftsekonomin för fortsatt behandling och
4. justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
För information
jatkokäsittelyyn kunnanvaltuustoon
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Kommunstyrelsen, § 67, 14.08.2017
Kommunstyrelsen, § 66, 26.02.2018
§ 66
Arrendering av tomt 1 i kvarter 4515 på planområdet Smedsede II till Talorak Oy
KIRDno-2017-270
Kommunstyrelsen, 14.08.2017, § 67
Beredare / tilläggsinformation:
Otso Kärkkäinen
Bilagor

1 Sepänkannas II K4515 T1 kartta
Talorak Oy on pyytänyt saada varata Sepänkannas II -asemakaava-alueen
korttelin 4515 tontin 1 (Sepänrinteentien 11) yhtiömuotoisten pientalojen
hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten. Talorak Oy on tehnyt
tontista vuokraustarjouksen siten, että vuokra määräytyisi pääoma-arvon
325.000 euroa mukaan, jolloin vuosivuokraksi muodostuu kunnan käytämällä 5
% korkokannalla 16.250 euroa.
Tonttipalvelut esittää, että Talorak Oy:lle varataan Sepänkannas II -asemakaavaalueen korttelin 4515 tontin 1 hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia
varten 28.2.2018 saakka 2500 euron varausmaksua vastaan siten, että
varausaikaa voidaan pyynnöstä jatkaa enintään puolella vuodella 31.8.2018
asti uutta 2500 euron varausmaksua vastaan. Varausmaksu olisi tonttikaupan
toteutuessa osa kauppahintaa. Päätös tontin luovutuksesta tai vuokrauksesta
valmistellaan varausaikana.
Besluts underlag
Föredragande: Tarmo Aarnio
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
että Sepänkannas II -asemakaava-alueen korttelin 4515 tontti 1
varataan Talorak Oy:lle (y-tunnus 2443450-8) hankesuunnittelua ja
ennakkomarkkinointia varten 28.2.2018 saakka 2500 euron varausmaksua
vastaan siten, että varausaikaa voidaan pyynnöstä jatkaa enintään puolella
vuodella 31.8.2018 asti uutta 2500 euron varausmaksua vastaan.
2
että varausmaksua ei palauteta, mutta mahdollisen tonttikaupan toteutuessa
varausmaksu on osa tontin kauppahintaa.
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Esityslistan liitteet:
•

kartta tontista

Beslut
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.

Kommunstyrelsen, 26.02.2018, § 66
Beredare / tilläggsinformation:
Otso Kärkkäinen
otso.karkkainen@kirkkonummi.fi
Kunnangeodeetti
Bilagor

1 Maanvuokrasopimus Sepänkannas II K4515 T1 Talorak Oy.pdf
2 Maanvuokrasopimus Sepänkannas II K4515 T1 Talorak Oy liite 1.pdf
3 Maanvuokrasopimus Sepänkannas II K4515 T1 Talorak Oy liite 2.pdf
Kommunstyrelsen 14.8.2017 § 67
Beredning
Otso Kärkkäinen
Bilagor
1 Sepänkannas II K4515 T1 kartta
Beskrivning
Talorak Oy har begärt att få reservera tomt 1 i kvarter 4515 (Smedsbackavägen
11) på detaljplaneområdet Smedsede II för projektplanering och
förhandsmarknadsföring av småhus i bolagsform. Talorak Oy har lämnat
ett arrendeanbud på tomten på så sätt att arrendet skulle fastställas enligt
kapitalvärdet 325 000 euro, varvid årsarrendet med räntesatsen på 5 % som
kommunen använder skulle bli 16 250 euro.
Tomttjänsterna föreslår att för Talorak Oy reserveras tomt 1 i kvarter
4515 på detaljplaneområdet Smedsede II för projektplanering och
förhandsmarknadsföring till 28.2.2018 mot en reserveringsavgift om 2
500 euro, på så sätt att reserveringstiden kan förlängas på begäran med
högst ett halvt år till 31.8.2018 mot en ny reserveringsavgift om 2 500
euro. Reserveringsavgiften skulle då tomtköpet förverkligas vara en del av
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köpesumman. Beslutet om överlåtelse eller arrendering av tomten bereds
under reserveringstiden.
Förslag
Kommundirektören:
Kommunstyrelsen beslutar
1
att tomt 1 i kvarter 4515 på detaljplaneområde Smedsede II reserveras
för Talorak Oy (FO-nummer 2443450-8) för projektplanering och
förhandsmarknadsföring till 28.2.2018 mot en reserveringsavgift om 2 500
euro, på så sätt att reserveringstiden kan förlängas på begäran med högst ett
halvt år till 31.8.2018 mot en ny reserveringsavgift om 2 500 euro
2
att reserveringsavgiften inte betalas tillbaka, men att reserveringsavgiften för
tomten är en del av köpesumman då tomtköpet förverkligas.
Bilagor till föredragningslistan:
en karta över tomten
Beslut
Kommunstyrelsen:
Enligt förslaget.
Kommunstyrelsen 26.2.2018
Kommunstyrelsen har 14.8.2017 (§ 67) beslutat reservera tomt 1 i kvarter
4515 på planområdet Smedsede II för Talorak Oy för projektplanering och
förhandsmarknadsföring på basis av Talorak Oy:s arrendeanbud, enligt
vilket arrendet skulle bestämmas enligt kapitalvärdet 325 000 euro räknat
så att årsarrendet skulle utgöra 16 250 euro med räntesatsen på 5 % som
kommunen använder. Det erbjudna priset iakttar prisnivån på området enligt
fastighetsvärderingen 21.8.2017.
Talorak Oy har begärt att få arrendera tomten för byggande av ett radhusbolag
med 15 bostäder. Tomttjänsterna föreslår att tomten arrenderas till Talorak
Oy för det bolags räkning som ska grundas, så att detta bolag har möjlighet
att lösa in s.k. tomtandelar av tomten efter att byggnaderna godkänts av
bygglovsmyndigheten att tas ibruk. Därför ingår ett föravtal för fastighetsköpet
som en del av arrendeavtalet, bilaga 2. Arrendatorn kan lösa in tomtandelen,
dvs. kvotdelen av tomten en gång om året enligt följande villkor:
•

Tomtens köpesumma är bunden till levnadskostnadsindexet så att
det dock inte kan sjunka under det ursprungliga kapitalvärdet.
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•

•
•

•
•

Om arrendatorn använder sin inlösningsrätt är arrendatorn skyldig
att köpa tomten i sin helhet inom den ursprungliga arrendetiden.
Om avtalsparterna emellertid kommer överens om att förlänga
arrendeavtalet, förhandlar parterna samtidigt om att förnya
föravtalet.
Om arrendatorn utnyttjar sin inlösningsrätt, är inte arrendegivaren
vid utgången av arrendeperioden skyldig att lösa in byggnaderna
som arrendatorn äger.
Efter inlösningen av tomtandelen fastställs grundarrendet i
proportion till den oinlösta kvotdelen fr.o.m. ingången av nästa
år. Pantbrev gällande arrenderätten kan på motsvarande sätt
frisläppas fr.o.m. det sämsta företrädet.
Efter inlösningen av tomtandelen äger arrendegivaren och
arrendetagaren tomten enligt kvoter, så parterna förbinder sig att
låta bli att ansöka om hävning av samägandet.
Anteckningen av arrenderätten gäller hela arrendeområdet
(tomten). På motsvarande sätt omfattar inteckningarna gällande
arrenderätten hela arrendeområdet med byggnader.

Tilläggsmaterial:
•

kiinteistöarvio 21.8.2017

Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1
godkänna det bifogade arrendeavtalet enligt vilket tomt 1 i kvartersområde
4515 på detaljplaneområdet Smedsede II arrenderas till Talorak Oy för det
bolags räkning som ska grundas, FO-nummer 2443450-8, så att arrendetiden
är tidsbestämd till 31.12.2068 och årsarrendet är 16 250 euro bundet till
levnadskostnadsindexet
2
godkänna det bifogade föravtalet för fastighetsköpet som är ikraft till
31.12.2069 och med vilket man beslutar sälja tomt 1 i kvarter 4515 på
detaljplaneområdet Smedsede II arrenderas till Talorak Oy för det bolags
räkning som ska grundas, FO-nummer 2443450-8, när vissa förutsättningar för
köpet uppfylls
3
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berättiga kommundirektören att vid behov göra mindre justeringar i
arrendeavtalet och föravtalet samt befullmäktiga kommundirektören att
underteckna arrendeavtalet och föravtalet.
Beslut
Enligt förslaget.
För information
Talorak Oy
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§ 67
Allokering av anslag för integrering av personer som fått uppehållstillstånd år 2018
KIRDno-2017-484
Beredare / tilläggsinformation:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Kommunstyrelsen har åren 2016 och 2017 från anslaget som budgeterats
till kommunstyrelsens kostnadsställe delat ut 30 000 euro för integrering av
personer som fått uppehållstillstånd. Anslaget har delats ut till föreningar och
företag på basis av offentlig ansökning. Förslaget är att kommunstyrelsen
fortsätter den praxis som genomförts åren 2016 och 2017 och delar ut ett
motsvarande belopp också år 2018.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar att
1
från kommunstyrelsens kostnadsställe 1013 allokeras 30 000 euro för
integrering av personer som fått uppehållstillstånd
2
anslaget allokeras som bidrag till organisationer och föreningar för ändamål
som främjar integrering av personer som fått uppehållstillstånd och
3
villkoret för att bevilja bidrag är att verksamheten ska befrämja integrering
av personer som fått uppehållstillstånd utgående från befrämjande av
språkinlärning och sysselsättning och
4
anslaget lediganslås att offentligt sökas genom kungörelse på kommunens
offentliga anslagstavla samt som tryckt annons i Kirkkonummen Sanomat och
5
kommunstyrelsen på basis av ansökningar som inkommit inom utsatt tid
beslutar om utdelning av anslaget i mars.
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Kommunstyrelsen 26.2.2018 behandling:

Reetta Hyvärinen framställde följande tilläggsförslag: ”Utreds om en del av
pengarna kan anvisas för arbetssedlar.” Förslaget vann inte understöd, så det
förföll.
Ordförande Timo Haapaniemi föreslog att kommunutvecklingssektionen
ges som anvisning att utreda möjligheten att ta ibruk sysselsättningssedlar.
Förslaget godkändes enhälligt.
Beslut
Enligt förslaget med tillägget att kommunstyrelsen ger
kommunutvecklingssektionen som anvisning att utreda möjligheten att
använda sysselsättningssedlar.
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Kommunstyrelsen, § 41, 05.02.2018
Kommunstyrelsen, § 68, 26.02.2018
§ 68
Kallelse till ordinarie förbundsmöte: Sydkustens landskapsförbund
KIRDno-2018-186
Kommunstyrelsen, 05.02.2018, § 41
Beredare / tilläggsinformation:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Bilagor

1 Sydkusten r.f. - Kallelse till ordinarie förbundmöte 19.4.2018
Förbundsmötet hålls torsdag 19.4.2018 i Esbo. Medlemskommunerna ombes
meddela sina mötesrepresentanter senast 16.3.2018.

Besluts underlag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1
ge förtroendeorganskommittén som uppgift att till kommunstyrelsen upprätta
ett förslag till utnämnande av en representant och en eventuell ersättare till
förbundsmötet och
2
utse representanten vid sitt följande sammanträde 12.2.2018.
Beslut
Enligt förslaget.

Kommunstyrelsen, 26.02.2018, § 68
Beredare / tilläggsinformation:
Anu Karkinen
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anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Förbundsmötet hålls torsdag 19.4.2018 i Esbo. Medlemskommunerna ombes
meddela sina mötesrepresentanter senast 16.3.2018.
Kommunstyrelsen beslutade 5.2.2018 ge förtroendeorganskommittén som
uppgift att till kommunstyrelsen upprätta ett förslag till utnämnande av en
representant och en eventuell ersättare till förbundsmötet.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar utse en representant och en eventuell ersättare.
Beslut
Bordlades.
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§ 69
Svar på fullmäktigemotion 2/2017: Möjlighet att i Kyrkslätt lära sig främmande språk i
småbarnspedagogiken (fge)
KIRDno-2018-280
Beredare / tilläggsinformation:
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi
varhaiskasvatuksen johtaja
Kommunstyrelsen 22.5.2017 § 194
Fullmäktigeledamot Minna Hakapää lämnade som första undertecknad in
följande motion vid kommunfullmäktiges sammanträde 13.3.2017 § 23:
”Vi undertecknade fullmäktigeledamöter föreslår att det i Kyrkslätt möjliggörs
inlärning i främmande språk inom småbarnspedagogiken på ett jämlikt sätt
runt om i Kyrkslätt och att det utreds möjligheten att inleda studier i ett
främmande språk redan i årskurs 1.
Ett litet barn har färdighet att lära sig språk redan tidigt.. Att lära sig
främmande språk i ett tidigt skede har visat sig ha flera fördelar. Det utvecklar
minnet, kreativiteten och problemlösningsfärdigheterna. Tidig inlärning av ett
främmande språk ökar också intresset för andra språk och kulturer.
Språkutvecklingens kritiska period är dock redan innan språkinlärningen inleds
vid nio års ålder i årskurs tre. Det kan vara arbetskrävande att lära sig samma
sak då den kritiska perioden är förbi. Detta innebär att mänskliga resurser går
till spillo.
I Kyrkslätt finns en svensk språkbadsklass i Gesterbyn koulu. Klassens
elever har börjat i en grupp för fem år gamla barn i Neidonkallion päiväkoti.
Dessutom finns det två språkbadsklubbar i Kyrkslätt. I de övriga områdenas
närskolor eller daghem finns bara sporadiskt möjlighet att delta i en
språkklubb eller en språkdusch, som oftast är avgiftsbelagda och mer sällan
avgiftsfria. En språkdusch är språkberikad verksamhet där man använder ett
främmande språk minst 25 % av tiden ofta via sång, lek eller motion. Språkbad
sker helt på målspråket.
Kyrkslätt har en högt utbildad befolkning och en stark tvåspråkighet.
Språkkunskap är en betydande resurs i arbetslivet såväl som i det övriga
livet. Det lönar sig att utnyttja de kritiska perioderna för språkinlärning
och ge barnet möjlighet att omfatta grunderna också i andra språk än sitt
modersmål.”
Motionen har undertecknats av sammanlagt 32 ledamöter.
Möjlighet att i Kyrkslätt lära sig främmande språk i småbarnspedagogiken
har utretts och bildningsväsendets svar på fullmäktigemotionen 13.3.2017
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”Möjlighet att i Kyrkslätt lära sig främmande språk i småbarnspedagogiken”
ingår som bilaga.
Beredning: utbildningsdirektör Leila Kurki, tfn 050 3370479 och vik. direktör för
småbarnsfostran Tarja Kotamäki, tfn 040 581 2958
Bilagor till föredragningslistan:
- Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen
- Kielihanke
Förslag
Kommundirektören:
Kommunstyrelsen beslutar
1

ge den bifogade redogörelsen som bemötande till fullmäktigemotionen
2
föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar anteckna svaret
för kännedom och anse att svaret är tillräckligt och motionen slutbehandlad.
3
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Behandling
Anders Adlercreutz föreslog att ärendet returneras för ny beredning med
följande anvisning:
Under remitteringen utreds möjligheterna att inleda språkdusch redan från
och med det fjärde levnadsåret, i båda språkgrupperna, inklusive kostnader.
Man utreder även möjligheterna till genomförande av språkdusch på det
andra inhemska språket med hjälp av den befintliga personalen, t.ex. så att
en anställd inom den ena språkgruppen besöker ett daghem inom den andra
språkgruppen och tvärtom.
Outi Saloranta-Eriksson och Michaela Lindholm understödde
remitteringsförslaget och det godkändes enhälligt.
Beslut
Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet för ny beredning med följande
anvisning:
Under remitteringen utreds möjligheterna att inleda språkdusch redan från
och med det fjärde levnadsåret, i båda språkgrupperna, inklusive kostnader.
Man utreder även möjligheterna till genomförande av språkdusch på det
andra inhemska språket med hjälp av den befintliga personalen, t.ex. så att
en anställd inom den ena språkgruppen besöker ett daghem inom den andra
språkgruppen och tvärtom.
För kännedom
Direktören för bildningsväsendet
Besvärsanvisning
Besvärsförbud (under beredning)

_____

Kommunstyrelsen 26.2.2018
Utbildningsstyrelsen beviljade Kyrkslätt statens specialunderstöd för
tidigareläggning, utveckling och utökning av språkstudierna 2017–2018.
Småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet har betonat projektets
försökssyfte, med hjälp av vilket man får respons och erfarenheter för att
utveckla och etablera ordnandet av tidigare språkundervisning i kommunen.
Den positiva responsen och de goda erfarenheterna man fått av projektet
har uppmuntrat till att ansöka om fortsatt finansiering. Beslut om eventuell
fortsatt finansiering har ännu inte fåtts. I förskoleundervisningen har
språkundervisning som tidigarelagts getts som språkdusch, en årsveckotimme/
språk/elev.
I remitteringen av fullmäktigemotionen bad man att man utreder
möjligheterna att inleda språkdusch redan från och med det fjärde levnadsåret,
i båda språkgrupperna, inklusive kostnader.
Kostnaderna för språkundervisning med språkduschmetod i projektet för
tidigareläggning av språkundervisning är i fråga om förskoleundervisning
18 270 e åren 2017–2018. I projektet har deltagit tre enheter inom
förskoleundervisning, dvs. totalt 74 barn. Kostnaderna per barn är 246
e/verksamhetsår. Om man skulle inleda språkdusch i främmande språk
redan från och med det fjärde levnadsåret vore kostnaderna på basis av
antalet barn enligt åldersklasser inom finsk småbarnspedagogik totalt ca
231 e/verksamhetsår (10 mån.), som skulle fördelas mellan två budgetår.
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Motsvarande kostnader inom svensk småbarnspedagogik var ca 45 000 euro/
verksamhetsår.
Inom småbarnspedagogiken har man också utrett om det är möjligt att
genomföra språkdusch i det andra inhemska språket med hjälp av befintlig
personal. Det är möjligt att testa språkdusch enligt det som beskrivs ovan
närmast i daghem som finns nära varandra, t.ex. i Liinaharjan päiväkoti
och i Hommas daghem, men det är utmanande att genomföra detta på en
omfattande nivå på grund av skillnaden i antalet finsk- och svenskspråkiga
daghem. Antalet finskspråkiga daghem är ca 16 och svenskspråkiga 3. Jämlik
behandling av barn förverkligas inte, eftersom den befintliga svenskspråkiga
personalresursen inte tillräckligt kan riktas till språkbad för finskspråkiga barn.
Om man vill etablera språkduschen i främmande språk och inleda den fr.o.m.
det fjärde levnadsåret, ska man inom småbarnspedagogiken förbereda sig
för detta i beredningen av budgeten 2019 enligt den kostnadsberäkning som
framförs ovan. I fråga om verksamhetsåret 2018–2019 ges språkdusch inom
förskoleundervisning om kommunen får specialunderstöd, som beviljas av
Utbildningsstyrelsen, på basis av ansökan om fortsättning.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1 ge redogörelsen i beskrivningsdelen som bemötande till fullmäktigemotionen
2 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar anteckna svaret
för kännedom och anse att svaret är tillräckligt och motionen slutbehandlad.
3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Kommunstyrelsen 26.2.2018 behandling:
Reetta Hyvärinen framställde följande tilläggsförslag: ”kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar pröva språkdusch
som pilotprojekt från fyra år framåt i daghem som ligger nära varandra, dvs.
Hommas daghem och Liinaharjan päiväkoti samt Ravalsin päiväkoti och
Prästgårdsbackens daghem. Försöket inleds under hästen 2018 och förorsakar
inga kostnadskonsekvenser.” Hanna Haikonen, Katarina Helander och Saara
Huhmarniemi understödde förslaget och det godkändes enhälligt.
Beslut
Enligt förslaget med tillägget att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar pröva språkdusch som
pilotprojekt från fyra år framåt i daghem som ligger nära varandra, dvs.
Hommas daghem och Liinaharjan päiväkoti samt Ravalsin päiväkoti och
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Prästgårdsbackens daghem. Försöket inleds under hästen 2018 och förorsakar
inga kostnadskonsekvenser.
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Kommunfullmäktige, § 86, 04.12.2017
Kommunstyrelsen, § 70, 26.02.2018
§ 70
Svar på fullmäktigemotion nr 14/2017 - Montering av räcke och halkskydd vid Jeriko
motionstrappor (fge)
KIRDno-2017-1558
Kommunfullmäktige, 04.12.2017, § 86
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa
4.12.2017 seuraavan aloitteen:
"Jerikon kuntoportaat avattiin käyttöön juhlallisesti 07.09.2017.
Kuntalaisten kannalta vallan hieno rakennelma hyvän kunnon ja
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Pitkiin portaisiin saatiin jopa toiselle puolelle
ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaiteet. Mutta jostain täysin
käsittämättömästä syystä vain toiselle puolelle. Myöskään portailla
ei ole talvikunnossapitoa, no se on ymmärrettävää. Myös osa SDP:n
valtuustoryhmästä on tutustunut portaisiin ja todennut erittäin suuria
turvallisuuteen liittyviä puutteita. Alhaalta päin katsottaessa oikealla puolella
siis ei ole kaidetta. Paikka paikoin pudotus mahdollisen kompastumisen
sattuessa on yli 1,2 metriä. Siinä voi sattua tosi pahasti! Myöskään ei portaiden
askelmien etureunassa ole minkäänlaisia liukuesteitä, vaikka juuri näillä
keleillä askelmat saattavat olla erittäin liukkaat. SDP:n valtuustoryhmä esittää,
että kunta aloittaa välittömästi valmistelut portaiden toisenkin puolen
kaiteiden rakentamiseksi (eikä ehkä välttämättä tarvitse olla ruostumattomasta
teräksestä), sekä valmistelee luikuesteiden asennuksen. Markkinoilla on
olemassa erittäin hyviä juuri ulkokäyttöön tarkoitettuja liukuesteitä."
Aloitteen olivat allekirjoittaneet: Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Tero Suominen,
Markus Myllyniemi, Johanna Fleming, Pirkko Lehtinen, Pekka Jäppinen, Irja
Bergholm, Linda Basilier, Anna Aintila, Tony Björk, Miika Engström, Antti
Salonen, Patrik Lundell, Rita Holopainen, Raija Vahasalo, Veikko Vanhamäki,
Matti Kaurila, Markku Viitanen, Kim Åström, Petri Ronkainen, Timo Haapaniemi
ja Anders Adlercreutz
Besluts underlag
Kunnanvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
Beslut
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kommunstyrelsen, 26.02.2018, § 70
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Beredare / tilläggsinformation:
Seppo Savikuja
seppo.savikuja@kirkkonummi.fi
Enligt kommunaltekniska sektorns underhållstjänster förutsätter byggandet
av ett andra räcke, så som föreslås i fullmäktigemotionen, att trapporna
ska breddas så man kan mötas i trappan utan problem. För att förbättra
användningssäkerheten i motionstrapporna föreslår underhållstjänsterna att
markytan höjs med hjälp av flis. Åtgärden genomförs innan motionstrappornas
användningssäsong börjar.
Enligt den godkända skötselklassificeringen för idrotts- och
rekreationsområden är användningstiden för motionsslingor och -trappor
15.5-31.10. Det finns alltså inget vinterunderhåll i Jerikos motionstrappor, som
har skötselklassificering 1. Trappornas vinterunderhåll är mycket utmanande,
eftersom det ska utföras för hand. Trappor som nuförtiden har vinterunderhåll
är gallertrappor av metall eller uppvärmda trappor.
De kommunaltekniska tjänsterna har i december 2017 beslutat skaffa
belysning till motionstrapporna. Belysningen installeras i början av år
2018. Man har upplevt att det är nödvändigt med tanke på trappornas
användningssäkerhet i synnerhet då det börjar skymma om kvällarna.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1
ge kommunfullmäktige svaret ovan som svar på fullmäktigemotionen
2
föreslå att fullmäktige anser svaret som tillräckligt och motionen som
slutbehandlad
3
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut
Beslut enligt förslaget.
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§ 71
Anhängiga fullmäktigemotioner, fullmäktige för kännedom i mars 2018 (fge)
KIRDno-2017-1153
Beredare / tilläggsinformation:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Bilagor

1 Vireillä olevat valtuustoaloitteet (helmikuu 2018).pdf
2 Anhängiga fullmäktigemotioner (februari 2018).pdf
Kommunstyrelsen ska före utgången av mars månad och oktober månad
varje år framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts
av fullmäktigeledamöterna och som sänts till kommunstyrelsen, men som
fullmäktige inte konstaterat vara slutbehandlade. Samtidigt ska man meddela
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1
föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar anteckna förteckningen
över anhängiga fullmäktigemotioner för kännedom
2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut
Beslut enligt förslaget.
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§ 72
Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen
Organens protokoll:
Bildnings- och fritidsnämnden, 31.1.2018
Vård- och omsorgsnämnden, 1.2.2018
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden, 7.2.2018
Personalsektionen, 7.2.2018
Namnkommittén, 12.2.2018
Centralvalnämnden, 13.2.2018
Kommunaltekniska nämnden, 15.2.2018

Tjänstemannabeslut:
Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn
Personalbeslut:
§ 19 Ylläpitopäällikön viran täyttäminen (3000993007), 15.02.2018
§ 24 Rekrytointilisän maksaminen vs. ympäristötarkastajalle (vakanssi
3000150862), 20.02.2018
Kommundirektören
Allmänt beslut:
§ 2 Perusturvan toimialajohtajan sijaisten määrääminen loman aikana,
15.02.2018
§ 3 Kunnan edustajien nimeäminen Vesitorninmäen asemakaavan
seurantaryhmään, 20.02.2018
Förvaltningsdirektören, Allmänt beslut:
§ 6 Eron myöntäminen johtavan kielenkääntäjän toimesta (vakanssinumero
0000992246)
Sektordirektören för vård- och omsorgssektorn
Upphandlingsbeslut:
§ 12 Henkilöstön työvaatteiden ja potilasvaatteiden vuokrapesupalvelut ja
tekstiilihuoltopalveluiden sopimuskauden jatkaminen optiona , 09.02.2018
Personalbeslut:
§ 14 Eron myöntäminen sosiaalityöntekijälle, vakanssinumero 4000991297,
14.02.2018
Beslutsförslag
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Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92
§ i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena
inte tas till behandling.
Beslut
Enligt förslaget.
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§ 73
Protokoll för kännedom
Beredare / tilläggsinformation:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Västra Nylands vatten och miljö rf:s höstmöte 23.11.2018
HRT, styrelse 13.2.2018
HRT, revisionsnämnd 15.2.2018
Kervo stad, Kuuma-direktionen 14.2.2018
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen antecknar protokollen för kännedom.
Beslut
Enligt förslaget.

46 (56)

Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Protokoll
26.02.2018

5/2018

Denna handling har godkänts elektroniskt

§ 74
Anmälningsärenden
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar anteckna eventuella anmälningsärenden för
kännedom.
Beslut
Inga anmälningsärenden.
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§ 75
Övriga ärenden
Eventuella övriga ärenden som kommunstyrelsen tar upp.
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen antecknar övriga ärenden som tas upp för kännedom.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutade anteckna följande övriga ärenden som tagits upp
för kännedom:
1. Respons om prissättningen av tillstånd i anslutning till byggande;
2. Kommuninvånarrespons om nedläggningen av Siwas verksamhetsställe;
3. En företagare har tagit kontakt beträffande tvätt av stationstunneln;
kommunstyrelsen anvisade företagaren att ta kontakt med kommunens
utrymmestjänster.
4. Utredning om användning av festutrymmena i Eriksgård;
5. Veikkolas vattendragsprojekt; kommunstyrelsen beslutade befullmäktiga
kommundirektören att underteckna samarbetsavtalet beträffande projektet så
att kommunens andel är högst 50 000 euro inom ramen för budgeten.
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Muutoksenhakukielto
§59, §60
Muutoksenhakukielto
Besvärsförbud
I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas
enligt 136 § i kommunallagen.
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Muutoksenhakukielto
§64, §65, §67, §71
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§62, §63, §66, §68
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan
kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virkaajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi
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Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

puh.vaihde 09-29671, faksi (09) 8786 053
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.
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Oikaisuvaatimus
§74
Oikaisuvaatimusohje
Anvisning för rättelseyrkande

Rättelseyrkande till kommunstyrelsen
Den som är missnöjd med detta beslut kan göra en skriftlig begäran om
omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstolen.
Ett rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller av den
vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av
kommunmedlemmarna.

Myndighet till vilken rättelseyrkande ska framställas
Rättelseyrkandet framställs till kommunstyrelsen i Kyrkslätt.

Tidsfrist för rättelseyrkande
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Delfående
En part anses ha fått del av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter
att brevet avsändes. Vid användandet av normal elektronisk delgivning med
partens samtycke, anser man att parten fått information om beslutet den
tredje dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas.
När det används bevislig delgivning anses en part ha fått del av beslutet vid
den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett
särskilt intyg över delfående av beslutet.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att
protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram ska inte medräknas
då tiden för yrkande på rättelse beräknas. Om sista dagen av den bestämda
tiden infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen eller
midsommaraftonen eller helgfri lördag får rättelseyrkande framställas första
vardagen därefter.
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Rättelseyrkandets innehåll
Rättelseyrkandet ska framställas skriftligt. Också en elektronisk handling
uppfyller kraven på skriftlig form.
I rättelseyrkandet som ska riktas till kommunstyrelsen ska anges

- det beslut i vilket rättelse söks
- till vilka delar rättelse söks i beslutet och hurdan rättelse som yrkas
- de grunder på vilka rättelse yrkas
- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer
- ifall beslutet om rättelseyrkande kan ges till kännedom som elektroniskt
meddelande, begär man också att e-postadressen meddelas som
kontaktuppgift.
- om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska i
rättelseyrkandet uppges kontaktuppgifterna till denna person.

Inlämning av rättelseyrkandet
Rättelseyrkandet ska lämnas till adressen nedan under tjänstetid, innan tiden
för yrkande på rättelse går ut.
Omprövningsbegäran ska postas i så god tid att den hinner fram till
kommunens registratur, på den sista dagen för tiden för begäran om
omprövning, innan registraturens tjänstetid slutar. Rättelseyrkandet kan före
utgången av tiden för yrkande på rättelse lämnas också som telefax eller per epost på avsändarens eget ansvar.

Kontaktuppgifter:
Kyrkslätts kommun
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt
Besöksadress: Ervastvägen 2, servicekontoret eller registraturen 1 vån.,
Kyrkslätt
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Tjänstetid: 8.30 - 16.00, måndagar 8.30 - 17.00

tfn växel 09-29671, fax (09) 8786 053
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Avgift för behandling av rättelseyrkandet
Ingen avgift tas ut för behandling av rättelseyrkandet.
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