Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Protokoll
01.10.2018

19/2018

1 (55)

Denna handling har godkänts elektroniskt

Mötesdatum

01.10.2018, klo 16:05 - 20:27

Mötesplats Kirkkonummen kunnantalo, Ervast -kokoustila
Behandlade ärenden
§ 293

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 294

Justering av protokollet och val av protokolljusterare

§ 295

Ansökan om ESF-finansiering för genomföring av projektet Ohjaamo
Kirkkonummi, Kyrkslätt Navigatorn 1.11.2018-31.12.2020

§ 296

Godkännande av kostnadsberäkningen för välfärdscentralen (fge)

§ 297

Portföljsättning av Kyrkslätts kommuns fastigheter

§ 298

Förklaring given av kommunen till HFD med anledning av besvär över
finansministeriets beslut att förkasta förslaget till ändring av
kommunindelningen

§ 299

Ändring av grundavtalet för Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (fge)

§ 300

Ändring av tjänsten som utvecklingsdirektör till två befattningar som
sakkunniga

§ 301

Utvärderingsberättelsen för år 2017, organens utredningar till
kommunfullmäktige (fge)

§ 302

Kommunens förordande av ansökan om borgenslån, byggnadsprojekt As Oy
Kirkkonummen Ukonhatunkuja 3, Avain Yhtiöt Oy

§ 303

Kommunens förordande av ansökan om borgenslån, byggnadsprojekt As Oy
Kirkkonummen Ukonhatunkuja 5, Avain Yhtiöt Oy

§ 304

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

§ 305

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, val av kommunens
representant vid bolagsstämman

§ 306

Tillsättande av en budgetkommitté för uppgörandet av budgeten 2019 och
ekonomiplanen 2020-2021

§ 307

Lagligheten och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 3.9.2018

§ 308

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

§ 309

Protokoll för kännedom

Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Denna handling har godkänts elektroniskt

§ 310

Anmälningsärenden

§ 311

Övriga ärenden

Protokoll
01.10.2018

19/2018

2 (55)

Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Protokoll
01.10.2018

19/2018

3 (55)

Denna handling har godkänts elektroniskt

Närvarande medlemmar
Timo Haapaniemi, ordförande
Ari Harinen, 1. vice ordförande
Ulf Kjerin, 2. vice ordförande
Antti Kilappa
Antti Salonen
Hanna Haikonen
Hans Hedberg
Katarina Helander, anlände 16:24
Pekka Sinisalo
Pirkko Lehtinen
Reetta Hyvärinen
Rita Holopainen, biträdande deltagare
Saara Huhmarniemi, biträdande deltagare
Övriga närvarande
Anu Karkinen, hallintojohtaja, sekreterare
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, föredragande
Juha Hörkkö, talousjohtaja
Anders Adlercreutz, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, anlände 16:07, avlägsnade sig
19:25
Minna Hakapää, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, anlände 16:30, avlägsnade
sig 19:25
Raija Vahasalo, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, anlände 16:07, avlägsnade sig 19:50
Tuula Malmi-Suominen, sosiaalipalvelupäällikkö, anlände 16:07, avlägsnade sig 17:18
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, anlände 17:38, avlägsnade sig 19:50
Frånvarande

Anna Aintila
Emmi Wehka-Aho

Undertecknade

Timo Haapaniemi
Ordförande

Anu Karkinen
Sekreterare

Protokolljustering
Protokollet har justerats och godkänts
08.10.2018

08.10.2018
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Hanna Haikonen

Rita Holopainen

Framläggning av protokollet
Det justerade protokollet är offentligt framlagt tisdagen den 9.10.2018 på
kommunens webbplats och i kommunens registratur

Anu Karkinen, sihteeri
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§ 293
Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Ordföranden konstaterar sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Enligt förslaget.
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§ 294
Justering av protokollet och val av protokolljusterare
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1 välja två protokolljusterare för att justera protokollet från detta sammanträde
2 justera detta protokoll elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:
Torsdag 4.10.2018 skickas protokollet per e-post till protokolljusterarna, som
meddelar sitt godkännande senast måndag 8.10.2018. Om sekreteraren inte får ett
meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara
godkänt. Protokollet undertecknas till exempel vid följande sammanträde.
Protokollet är offentligt framlagt tisdagen den 9.10.2018 på kommunens webbplats
och i kommunens registratur. Den allmänna besvärstiden inleds onsdagen den
10.10.2018.
Beslut
Till protokolljusterare valdes Hanna Haikonen och Rita Holopainen. I övrigt enligt
förslaget.
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§ 295
Ansökan om ESF-finansiering för genomföring av projektet Ohjaamo Kirkkonummi,
Kyrkslätt Navigatorn 1.11.2018-31.12.2020
KIRDno-2018-1307
Beredare / tilläggsinformation:
Tuula Malmi-Suominen
tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi
sosiaalipalvelupäällikkö
Bilagor

1 Hankehakemus.pdf
Kyrkslätts kommun ansöker om projektfinansiering för start av Kyrkslätt Navigatorn
och utveckling av dess verksamhet från ”Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 –
strukturfondsprogrammet för Finland”. Finansiering ansöks om från
verksamhetslinjen ”Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet” en av vars särskilda
mål är att förbättra förutsättningarna för sysselsättning bland ungdomar och andra
personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektfinansiering söks för
tiden 1.11.2018-31.12.2020.

I Kyrkslätt finns det uppskattningsvis ca 700-800 arbetslösa arbetssökande i 30-års
ålder som är utanför arbete och utbildning, varav en ökande andel är invandrare. Ett
av Kyrkslätts utmaningar är att tjänsterna för kommunens unga är splittrade. I
Kyrkslätt erbjuds olika slags handlednings-, rådgivnings- och funktionella tjänster för
unga, men ur de ungas synvinkel är tjänsterna utspridda och delvis svåra att nå. Esbos
Ohjaamotalos tjänster är endast delvis tillgängliga för unga Kyrkslättbor och att
motivera unga att söka sig till tjänster utanför Kyrkslätts kommun utgör en utmaning.

Med Kyrkslätt Navigatorn söker man en lösning där man kan betjäna unga som står
utanför arbete och utbildning genom en servicemodell med låg tröskel, där unga får
de tjänster de behöver från ett och samma ställe. Navigatorn grundar sig på principen
om en enda kontaktpunkt, där den unga får ett starkt individuellt stöd och tjänster på
ett och samma ställe. Handledning och stöd för unga måste vara helhetsbetonade ur
de ungas synvinkel och ta olika livsområden i beaktande.

Målet är att utveckla ett permanent nytt arbetssätt för samarbete över bransch- och
förvaltningsgränser, i vilket de unga står i centrum. Kyrkslätt Navigatorn hämtar
tjänsterna inom räckhåll för de unga och gör det lättare och enklare för de unga att
kunna börja använda tjänsterna. Centraliserad förvaltning av tjänsterna förbättrar
tjänsternas omfattning och minskar risken för att någon blir utanför.
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Nettoutgifterna för projektet är sammanlagt 827 667 euro, varav 614 791 (74.28%)
söks från ESF och staten, och kommunens andel för tre år kommer att vara 212 876
euro (25,72%). Kommunens finansieringsdel som ingår i projektansökan består i
huvudsak av kostnader som redan ingår i budgeten (bl.a. personalens arbetsinsats
och hyreskostnader. Anslagen som behövs för kommunens finansieringsandel
reserveras i vård- och omsorgssektorns budget.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att Kyrkslätts kommun enligt projektansökan som bifogats till detta
sammanträdesärende ansöker om ESF-projektfinansiering från NTM-centralen i
Tavastland för projektet Ohjaamo Kirkkonummi, Kyrkslätt Navigatorn som
förverkligas 1.11.2018 – 31.12.2020.
2. befullmäktiga vik. socialservicechef Tuula Malmi-Suominen att underteckna
projektansökan.
3. justera protokollet för detta besluts del vid sammanträdet.
Kommunstyrelsen 1.10.2018 behandling:
Katarina Helander gav följande ändringsförslag: ”Kommunen förbinder sig till
150 000 €. Ansökan om projektet anpassas till det.” Förslaget vann inte understöd, så
det förföll.
Hanna Haikonen gav följande tilläggsförslag: ”Målsättningarna och projektets
förhållande till annan verksamhet som anknyter till kommunens ärende definieras
klart inför nästa skede i beslutsfattandet. Målsättningarna för samarbetet mellan
kommunens olika sektorer beskrivs.” Hans Hedberg, Timo Haapaniemi och Katarina
Helander understödde förslaget och det godkändes enhälligt.
Beslut
Enligt förslaget med följande tillägg: Målsättningarna och projektets förhållande till
annan verksamhet som anknyter till kommunens ärende definieras klart inför nästa
skede i beslutsfattandet. Målsättningarna för samarbetet mellan kommunens olika
sektorer beskrivs.
För information
Asian valmistelija
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Sektionen för serviceproduktion, § 52,15.08.2018
Kommunaltekniska nämnden, § 114,23.08.2018
Kommunstyrelsen, § 296, 01.10.2018
§ 296
Godkännande av kostnadsberäkningen för välfärdscentralen (fge)
KIRDno-2017-59
Sektionen för serviceproduktion, 15.08.2018, § 52
Beredare / tilläggsinformation:
Hanne Nylund, Anna-Kaisa Kauppinen
hanne.nylund@kirkkonummi.fi, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
rakennuttajainsinööri, yhdyskuntatekniikan johtaja
Projektplaneringen har fortsatt så som sektionen för serviceproduktion beslutade
17.4.2018 § 32. Kommunstyrelsen behandlade välfärdscentralsprojektets
situationsöversikt vid sitt sammanträde 11.6.2018 § 210. Kommunstyrelsen beslutade
anteckna situationen beträffande välfärdscentralsprojektet för kännedom och att
sektionen för serviceproduktion bereder nödvändiga förslag som eventuellt behövs
för fortsättningen av genomförandet av projektet. Fortsatt planering görs i nära
samarbete med de som bereder landskapsreformen.
Statsminister Juha Sipilä gav onsdag 27.6.2018 statsministerns upplysning i riksdagen
om att tidtabellen för vård- och landskapsreformen senareläggs med ett år. Den
tidigare berednings- och behandlingstidtabellen som getts för reformen har visat sig
vara för snäv. Enligt den nya tidtabellen inleder landskapen sin verksamhet 1.1.2021
varmed ordnandet av tjänsterna också övergår till deras ansvar. Tidtabellen för
valfriheten skjuts också upp med ett år på motsvarande sätt. Regeringens målsättning
är att behandla lagförslagen gällande vårdreformen och landskapsreformen med en
sådan tidtabell att man kunde förrätta landskapsvalet i maj 2019.
Bilagor:
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio
Besluts underlag
Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Sektionen för serviceproduktion beslutar:
1.
godkänna planerna på L2-nivå för välfärdscentralen och skicka dem till vård- och
omsorgsnämnden för kännedom
2.
förelägga kostnadsberäkningen för välfärdscentralen för kommunaltekniska
nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande
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3.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Behandling
Under diskussionen gav vice ordförande Noora Piili följande ändringsförslag till punkt
1 och 2 i beslutsförslaget:
Punkt 1: L2 planerna bordläggs för att invänta fullmäktiges beslut gällande anslaget.
Planeringen får fortsätta.
Punkt 2: vidare föreslå för kommuntekniska nämnden, kommunstyrelsen och vidare
kommunfullmäktige att kostnadsberäkningen förkastas.
Sektionen för serviceproduktion förslår vidare som stöd för beslutsfattningen att
fullmäktige tillställs kostnadsberäkningar för en grundrenovering av den gamla
centralhälsostationen eller en underhållande iståndsättning samt en partiell
utvidgning. Dessutom tillställs fullmäktige en jämförelse av rumsprogrammet för den
nya välfärdscentralen med de nuvarande utrymmena och utrymmesbehovet.
Som motivering att kostnadsberäkningen förändrats betydligt i förhållande till
fullmäktiges tidigare beslut samt det ökade investeringstrycket på kommunen.
Ordförande Pekka Rehn och medlemmar Kim Åström och Piia Aallonharja
understödde Noora Piilis förslag.

Under diskussionen föreslog ledamot Kim Åström dessutom följande anvisning:
Med tanke på den fortsatta behandlingen bör man utreda den största möjliga
storleken för en sidobyggnad som placeras på hälsostationens nuvarande tomt.
Noora Piili, Piia Aallonharja, Elina Utriainen och Pekka Rehn understödde Kim Åströms
anvisning.
Omröstningar
1:a omröstningen:
Ordföranden konstaterade att Noora Piilis ändringsförslag inte understöddes
enhälligt, och att man bör rösta om saken.
De som understöder föredragandens utgångsförslag röstar ”ja” och de som
understöder Noora Piilis ändringsförslag röstar ”nej”.
Ordföranden konstaterade att omröstningen avslutats och att rösterna fördelades
enligt följande: 1 ja-röst (Kämpe-Hellenius) och 6 nej-röster (Rehn, Piili, Utriainen,
Åström, Aallonharja och Oksanen). Ordföranden konstaterade att Noora Piilis
ändringsförslag vann.
2:a omröstningen:
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Ordföranden konstaterade att Kim Åströms anvisning inte understöddes enhälligt,
och att man bör rösta om saken. De som understöder föredragandens utgångsförslag
röstar ”ja” och de som understöder Kim Åströms anvisning röstar ”nej”.
Ordföranden konstaterade att omröstningen avslutats och att rösterna fördelades
enligt följande: 2 ja-röster (Kämpe-Hellenius och Oksanen) och 5 nej-röster (Rehn, Piili,
Utriainen, Åström, och Aallonharja ). Ordföranden konstaterade att Kim Åströms
anvisningsförslag vann.
Beslut
Sektionen för serviceproduktion beslutade efter en diskussion:
1.
bordlägga L2 planerna för att invänta fullmäktiges beslut gällande anslaget.
Planeringen får fortsätta.
2.
vidare föreslå för kommuntekniska nämnden, kommunstyrelsen och vidare
kommunfullmäktige att kostnadsberäkningen förkastas.
Sektionen för serviceproduktion förslår vidare som stöd för beslutsfattningen att
fullmäktige tillställs kostnadsberäkningar för en grundrenovering av den gamla
centralhälsostationen eller en underhållande iståndsättning samt en partiell
utvidgning. Dessutom tillställs fullmäktige en jämförelse av rumsprogrammet för den
nya välfärdscentralen med de nuvarande utrymmena och utrymmesbehovet.
3.
beslutar föreslå som anvisning att man med tanke på den fortsatta behandlingen
utreder den största möjliga storleken för en sidobyggnad som placeras på
hälsostationens nuvarande tomt.
4.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
_____

Konstaterades att vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela avlägsnade sig efter
behandlingen av detta sammanträdesärende kl. 18.27.

Kommunaltekniska nämnden, 23.08.2018, § 114
Beredare / tilläggsinformation:
Anna-Kaisa Kauppinen
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja
Bilaga:
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- Hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys
Besluts underlag
Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Kommunaltekniska nämnden beslutar:
1.
föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige, att kostnadsberäkningen
förkastas.
2.
att fullmäktige tillställs kostnadsberäkningar för en grundrenovering av den gamla
centralhälsostationen eller en underhållande iståndsättning samt en partiell
utvidgning som stöd för beslutsfattandet. Dessutom tillställs fullmäktige en jämförelse
av rumsprogrammet för den nya välfärdscentralen med de nuvarande utrymmena
och utrymmesbehovet.
3.
ge som anvisning, att man med tanke på den fortsatta behandlingen utreder den
största möjliga storleken för en sidobyggnad som placeras på hälsostationens
nuvarande tomt.
Beslut
Kommunaltekniska nämnden beslutade enligt förslaget.

Kommunstyrelsen, 01.10.2018, § 296
Beredare / tilläggsinformation:
Anna-Kaisa Kauppinen, Jarno Köykkä
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, jarno.koykka@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilapäällikkö
Kompletterande material
1 Liite kt 23.8.2018, Hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys.pdf
2 Vaihtoehtotarkastelu liitteineen.pdf
3 Investointilupahakemus ja -päätös.pdf
4 Kv 13, 16.11.2015 § 116, valtuuston hyväksymä hankesuunnitelma.pdf
Projektplanen för Kyrkslätts kommuns välfärdscentral godkändes i
kommunfullmäktige 16.11.2015 § 116. Välfärdscentralens planerarteam
konkurrensutsattes under våren 2017 och valet av planerarteam fattades i nämnden
för serviceproduktion 27.4.2017 § 52.
Planeringen framskred till planer på L2-nivå under våren 2018. Sektionen för
serviceproduktion godkänner L2-planer i enlighet med Kyrkslätts kommuns
projektdirektiv för husbyggnad. Samtidigt justeras den gällande kostnadsberäkningen,
och ifall kostnadsberäkningen överskrider anslaget som fullmäktige godkänt i
samband med projektplanen, föreläggs överskridningen fullmäktige för behandling.
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Kostnadsberäkningen för välfärdscentralen har utarbetats av FMC laskentapalvelut
Oy. Den uppdaterade uträkningen ingår som tilläggsmaterial till detta beslut. Man
beräknar på basis av kostnadsberäkningen att totalpriset för projektet är 43 000 000
euro. Den föregående kostnadsberäkningen i välfärdscentralsprojektet (27 329 000
euro) har uppgjorts år 2015 i samband med godkännandet av projektplanen.
Som bakgrundsuppgifter för behandlingen av välfärdscentralens kostnadsberäkning
har gjorts upp ett sammandrag över granskningarna av den gamla social- och
hälsocentralens skick samt en uppdaterad granskning av alternativen inklusive
kostnadsberäkningar (genomförande av välfärdscentralprojektet i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut jämfört med genomförande av grundläggande förbättring
och utvidgning av den gamla social- och hälsocentralen).
Tilläggsmaterial:
- hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys (Liite ktltk 23.8.2018)
- päivitetty vaihtoehtotarkastelu hyvinvointikeskushankkeesta liiteineen (inkluderar
sammandrag över undersökningarna av den gamla social- och hälsocentralens skick)
- hankesuunnitelma (Kv 16.11.2015 § 116)
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar:
1
föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner kostandsberäkningen
för välfärdscentralen; 43 000 000 euro
2.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut
Beslut enligt förslaget.
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Sektionen för serviceproduktion, § 20,01.03.2018
Kommunaltekniska nämnden, § 37,15.03.2018
Kommunstyrelsen, § 97,26.03.2018
Kommunstyrelsen, § 297, 01.10.2018
§ 297
Portföljsättning av Kyrkslätts kommuns fastigheter
KIRDno-2017-1244
Sektionen för serviceproduktion, 01.03.2018, § 20
Beredare / tilläggsinformation:
Jarno Köykkä
jarno.koykka@kirkkonummi.fi
toimitilapäällikkö
Sektionen för serviceproduktion i Kyrkslätts kommun har bett kommunens andra
organ att ge ett utlåtande om portföljsättningen av byggnadsbeståndet. Utlåtandena
skulle tillställas sektionen senast 31.1.2018.
Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen, finska förskoleverksamhets-
och utbildningssektionen, fritidssektionen samt bildnings- och fritidsnämnden gav
sina utlåtanden om portföljsättningen inom den utsatta tiden.
På basis av utlåtandena har man gjort ett separat sammandrag samt ett förslag om
portföljsättningen. Sammandraget ingår som bilaga till detta beslut.

Bilaga:
- Rakennuskannan salkutus
Besluts underlag
Föredragande: Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti
Sektionen för serviceproduktion beslutar
1.
godkänna den bifogade portföljsättningen av byggnadsbeståndet
2.
skicka portföljsättningen vidare till kommunaltekniska nämnden och
kommunstyrelsen för godkännande
3.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Behandling:
Lokalchef Jarno Köykkä presenterade ett sammandrag av portföljsättningen för
sektionen.
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Under diskussionen föreslog Elina Utriainen följande anvisning: Man begär en
utredning av möjligheten att flytta barnen i Jolkbyn päiväkoti till övriga daghem på
området och om så beslutas, flyttas Jolkbyn päiväkoti till klass C.
Ordföranden konstaterade att anvisningen understöddes enhälligt.
Beslut
Sektionen för serviceproduktion beslutade efter diskussion enligt beslutsförslaget.
Dessutom gav sektionen följande anvisning:
Man begär en utredning av möjligheten att flytta barnen i Jolkbyn päiväkoti till övriga
daghem på området och om så beslutas, flyttas Jolkbyn päiväkoti till klass C.

Kommunaltekniska nämnden, 15.03.2018, § 37
Beredare / tilläggsinformation:
Jarno Köykkä
jarno.koykka@kirkkonummi.fi
toimitilapäällikkö
Bilaga:
- Rakennuskannan ylläpitoluokitus hallintokunnittain
Besluts underlag
Föredragande: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Kommunaltekniska nämnden beslutar
1
godkänna den bifogade portföljsättningen av byggnadsbeståndet
2.
sända portföljsättningen vidare till kommunstyrelsen för godkännande
Behandling
Direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen presenterade
ärendet för nämnden.
Under diskussionen föreslog ledamot Matti Kaurila att klassificeringen av Veikkola
bibliotek ändras till A. Ledamot Pekka Jäppinen och ordförande Kati Kettunen
understödde detta.
Ordföranden meddelade att eftersom det framställts ett förslag som avviker från
utgångsförslaget och som vunnit understöd, måste man rösta om saken. Hon
framställde följande omröstningsproposition: de som understöder utgångsförslaget
röstar ”ja” och de som understöder ändringen röstar ”nej”. I omröstningen gavs 6 nej-
röster ((Pekka Jäppinen, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Carl-Johan Kajanti, Sanni
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Jäppinen, Miisa Jeremejew) och 2 ja-röster (Viveca Lahti, Bodil Lindholm). Med
hänvisning till omröstningsresultatet konstaterade ordföranden att ändringsförslaget
vann.
Ledamot Carl-Johan Kajanti föreslog att också klassificeringen av Karuy skola ändras
till A. Bodil Lindholm understödde detta.
Ordföranden meddelade att eftersom det framställts ett förslag som avviker från
utgångsförslaget och som vunnit understöd, måste man rösta om saken. Hon
framställde följande omröstningsproposition: de som understöder utgångsförslaget
röstar ”ja” och de som understöder ändringen röstar ”nej”. I omröstningen gavs 5 ja-
röster (Pekka Jäppinen, Matti Kaurila, Miisa Jeremejew, Sanni Jäppinen, Kati
Kettunen) och 3 nej-röster (Viveca Lahti, Carl-Johan Kajanti, Bodil Lindholm). Med
hänvisning till omröstningsresultatet konstaterade ordföranden att utgångsförslaget
vann.
Beslut
Kommunaltekniska nämnden beslutade
1.
godkänna den bifogade portföljsättningen av byggnadsbeståndet med den ändringen
att klassificeringen av Veikkola bibliotek ändras till A.
2.
skicka portföljsättningen vidare till kommunstyrelsen för godkännande.

Kommunstyrelsen, 26.03.2018, § 97
Beredare / tilläggsinformation:
Jarno Köykkä
jarno.koykka@kirkkonummi.fi
toimitilapäällikkö
Besluts underlag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar godkänna den bifogade portföljsättningen av
byggnadsbeståndet.

Beslut
Föredraganden meddelade att han drar bort ärendet från föredragningslistan.

Kommunstyrelsen, 01.10.2018, § 297
Beredare / tilläggsinformation:
Jarno Köykkä
jarno.koykka@kirkkonummi.fi
toimitilapäällikkö
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Bilagor

1 salkutus_kh_päivitetty_270918.pdf
Efter behandlingen i sektionen för serviceproduktion och kommunaltekniska
nämnden har man strävat efter att förtydliga presentationen av portföljsättningen.
Med avvikelse från kommunaltekniska nämndens ändring har Karuby skola föreslagits
i klassificering B på basis av bildnings- och fritidssektorns servicenätsplan (SFUS
26.9.2018 § 51, SVOJ 25.9.2018 § 56).
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar godkänna den bifogade portföljsättningen av
byggnadsbeståndet.

Kommunstyrelsen 1.10.2018 behandling:
Föredragande gjorde följande ändring i sitt utgångsförslag: ur texten beskrivning av
ärendet stryks helt och hållet meningen ”Med avvikelse från kommunaltekniska
nämndens ändring har Karuby skola föreslagits i klassificering B på basis av bildnings-
och fritidssektorns servicenätsplan (SFUS 26.9.2018 § 51, SVOJ 25.9.2018 § 56)”.
Lokalchef Jarno Köykkä konstaterade följande tekniska korrigering: ”Veikkola bibliotek
överförs till klass A, liksom nämnden har beslutat i ärendet.”
Ulf Kjerin gav följande ändringsförslag: ”I fråga om fastigheter som ska säljas bör man
bedöma följande saker före försäljning; Kan man utveckla fastigheten för att få ett
bättre pris genom delning och / eller planändring och är byggnaderna på fastigheten i
så dåligt skick att det lönar sig att riva dem före försäljning (beaktande) t.ex. risken för
ersättningsanspråk efter försäljning.” Antti Salonen och Timo Haapaniemi
understödde förslaget och det godkändes enhälligt.
Beslut
Enligt förslaget med följande tillägg: I fråga om fastigheter som ska säljas bör man
bedöma följande saker före försäljning; Kan man utveckla fastigheten för att få ett
bättre pris genom delning och / eller planändring och är byggnaderna på fastigheten i
så dåligt skick att det lönar sig att riva dem före försäljning (beaktande) t.ex. risken för
ersättningsanspråk efter försäljning. Till bilagan görs en teknisk korrigering: Veikkola
bibliotek överförs till klass A enligt nämndens beslut.

Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Protokoll
01.10.2018

19/2018

18 (55)

Denna handling har godkänts elektroniskt

Kommunstyrelsen, § 51,26.06.2017
Kommunstyrelsen, § 87,28.08.2017
Kommunfullmäktige, § 35,04.09.2017
Kommunstyrelsen, § 25,22.01.2018
Kommunfullmäktige, § 4,29.01.2018
Kommunstyrelsen, § 298, 01.10.2018
§ 298
Förklaring given av kommunen till HFD med anledning av besvär över finansministeriets
beslut att förkasta förslaget till ändring av kommunindelningen
KIRDno-2017-475
Kommunstyrelsen, 26.06.2017, § 51
Beredare / tilläggsinformation:
Anna-Kaisa Kauppinen
Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry ja Hotelli Nuuksio ovat tehneet esityksen
Siikajärven kylän läntisen osan kuntarajan siirtämisestä Espoon kaupunkiin (liite).
Esitys on saapunut Kirkkonummen kuntaan 29.3.2017. Esityksessä on perusteltu
kuntajaon muuttamisen tarvetta mm. yhdyskuntarakenteella, alueen
liikenneyhteyksillä, palvelujen saatavuudella ja turvallisuudella sekä kaavoitus- ja
vesihuollon kehittämisen suunnitelmilla.
Kuntarakennelain 29.12.2009/1698 mukaan esityksen kunnan osan siirtämisestä
toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien
valtuustot yhdessä, kunnan jäsen tai valtiovarainministeriö. Kunnan jäsen toimittaa
esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä
kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnoista
tulee ilmetä kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen.
Kunnanhallituksen on toimitettava esitys ja kuntien lausunnot valtiovarainministeriölle
kuuden kuukauden kuluessa esityksen vastaanottamisesta eli 29.9.2017 mennessä.
Kunnanhallitus pyytää Espoon kaupungilta lausuntoa 30.8.2017 mennessä.
Ministeriö voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos minkään
muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta. Kunnan osan
siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta
kuntarakennelain 19 §:ssä mainituilla perusteilla.
Besluts underlag
Föredragande: Tarmo Aarnio
Kirkkonummen kunnanhallitus pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti Espoon
kaupungin lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän läntisen osan
osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä. Lausunnossa pyydetään
ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä perustelemaan kannanotto sekä
huomioimaan myös muut kuntarakennelaissa 29.12.2009/1698 säädetyt
selvitysperusteet.
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Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely:
Hans Hedberg ehdotti seuraavaa lisäystä: "kunnanhallitus katsoo, että ei ole
kuntajakolaissa mainittuja perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin". Pekka
M. Sinisalo, Ulf Kjerin ja Katarina Penkert kannattivat Hedbergin lisäysehdotusta, ja se
hyväksyttiin yksimielisesti.
Beslut
Kunnanhallitus päätti
1 pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti Espoon kaupungin lausunnon liitteenä
olevasta esityksestä Siikajärven kylän läntisen osan osakuntaliitoksesta Espoon
kaupunkiin 30.8.2017 mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa
kuntarajan muuttamiseen sekä perustelemaan kannanotto sekä huomioimaan myös
kuntarakennelaissa 29.12.2009/1698 säädetyt selvitysperusteet ja
2 todeta, että kunnanhallitus katsoo, että ei ole kuntajakolaissa mainittuja perusteita
osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin.

Kommunstyrelsen, 28.08.2017, § 87
Beredare / tilläggsinformation:
Anna-Kaisa Kauppinen
Espoon kaupunginvaltuuston antama lausunto on saapunut kuntaan 21.8.2017.
Lausunto on liitteenä. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 4.9.2017 ja
antaa kunnan lausunnon valtiovarainministeriölle. Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
on laatinut lausuntoehdotuksen kunnanhallitukselle.
Besluts underlag
Föredragande: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1 hyväksyä liitteenä olevan lausunnon annettavaksi kunnanvaltuustolle
2 ehdottaa, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallituksen ehdottaman lausunnon
valtiovarainministeriölle

Käsittely 28.8.2017 kunnanhallitus:
Matti Kaurila teki seuraavan lisäysehdotuksen päätöskohdaksi 3: Kunnanhallitus pytää
kuntatekniikan ja kuntakehityksen tutkimaan Hotelli Nuuksion elinkeinopoliittisen
kaavoitusaloitteeseen liittyen voidaanko hotelli- ja majoitustoimintaa kehittää ko.
kiinteistön asemakaavoituksella tai muilla toimin.
Pekka M. Sinisalo ja puheenjohtaja Timo Haapaniemi kannattivat lisäysehdotusta.
Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että siitä oli
äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotuksen kohdat 1 ja 2 on hyväksytty

Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Protokoll
01.10.2018

19/2018

20 (55)

Denna handling har godkänts elektroniskt

yksimielisesti, ja että lisäysehdotuksesta äänestetään seuraavasti: lisäystä kannattavat
äänestävät JAA ja lisäystä vastustavat äänestävät EI. Lisäystä kannatti (JAA) 5 henkilöä
ja lisäystä vastusti (EI) 8 henkilöä. Lisäystä ei hyväksytty äänin 8-5.
Beslut
Ehdotuksen mukaisesti.

Kommunfullmäktige, 04.09.2017, § 35
Beredare / tilläggsinformation:
Anna-Kaisa Kauppinen
Besluts underlag
Kunnanvaltuusto 4.9.2017
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa
kunnanhallituksen ehdottaman lausunnon valtiovarainministeriölle

Käsittely:
Kuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esitteli asiaa ja vastasi valtuutettujen
kysymyksiin.
Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström teki seuraavan lisäysehdotuksen:
Lisäys kunnan lausuntoon: Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan koulun
ja päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020, jolloin
kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä uuteen
vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja
kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla"
Kim Åströmin lisäysehdotys hyväksyttiin yksimielisesti.

Beslut
Kunnanvaltuusto päätti
1
tehdä kunnanhallituksen ehdottaman lausuntoon seuraavat lisätykset:
Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan koulun ja päiväkodin
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020, jolloin
kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä uuteen
vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja
kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla".
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2
antaa lausunnon, jossa on mukana valtuuston päättämä lisäys
valtiovarainministeriölle. Lausunto on pykälän liitteenä.

Kommunstyrelsen, 22.01.2018, § 25
Beredare / tilläggsinformation:
Jussi Vaanola, Anna-Kaisa Kauppinen
jussi.vaanola@kirkkonummi.fi, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja
Kommunstyrelsen 26.6.2017 § 51
Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry och Hotelli Nuuksio har gett ett förslag om
ändring av kommungränsen och överföring av Siikajärvi bys västra del till Esbo stad
(bilaga). Förslaget inkom till kommunen 29.3.2017. I förslaget har man motiverat
behovet av att ändra kommunindelningen bl.a. med samhällsstrukturen, områdets
trafikförbindelser, tillgång till service och trygghet samt planer för utvecklingen av
planläggning och vattenförsörjning.
Enligt kommunstrukturlagen (29.12.2009/1968) kan en framställning om att en del av
en kommun ska överföras till en annan kommun göras av fullmäktige i en kommun
som berörs av ändringen, av kommunernas fullmäktige gemensamt, av en
kommunmedlem eller av finansministeriet. En kommunmedlem lämnar sin
framställning till kommunstyrelsen i den egna kommunen, som ska inhämta
utlåtanden om framställningen av fullmäktige i alla kommuner som berörs av
ändringen. Av utlåtandena ska kommunens synpunkt på ändringen av
kommundelningen samt motiveringar framgå. Kommunstyrelsen ska inlämna
förslaget och kommunernas utlåtanden till finansministeriet inom sex månader från
mottagandet av förslaget, dvs. senast 29.9.2017. Kommunstyrelsen ber Esbo stad ge
ett utlåtande senast 30.8.2017.
Ministeriet kan besluta om överföring av en del av en kommun till en annan kommun,
om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen. På grundval av
de i 19 § nämnda grunderna kan beslut om att en del av en kommun ska överföras till
en annan kommun fattas trots att fullmäktige motsätter sig detta.
Förslag
I enlighet med 11 § i kommunstrukturlagen ber Kyrkslätts kommunstyrelse Esbo stad
senast 30.8.2017 ge ett utlåtande om det bifogade förslaget om att sammanslå
Siikajärvi bys västra del med Esbo stad. I utlåtandet ska man ta ställning till ändring av
kommungränsen samt motivera ställningstagandet samt beakta även andra
utredningskriterier i kommunstrukturlagen (29.12.2009/1698).
Kommunstyrelsen 26.6.2017 behandling:

Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Protokoll
01.10.2018

19/2018

22 (55)

Denna handling har godkänts elektroniskt

Hans Hedberg föreslog följande tillägg: ”Kommunstyrelsen anser att det inte föreligger
skäl för partiell kommunsammanslagning med Esbo stad enligt
kommunindelningslagen.” Pekka M. Sinisalo, Ulf Kjerin och Katarina Penkert
understödde Hedbergs tilläggsförslag och det godkändes enhälligt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
1
I enlighet med 11 § i kommunstrukturlagen begära ett utlåtande av Esbo stad senast
30.8.2017 om det bifogade förslaget om att sammanslå Siikajärvi bys västra del med
Esbo stad. I utlåtandet ska man ta ställning till ändring av kommungränsen samt
motivera ställningstagandet samt även beakta utredningskriterierna i
kommunstrukturlagen (29.12.2009/1698) och
2
konstatera att kommunstyrelsen anser att det inte föreligger skäl för partiell
kommunsammanslagning med Esbo stad enligt kommunindelningslagen.

Kommunstyrelsen 28.8.2017 § 87
Esbo stadsfullmäktiges utlåtande har inkommit till kommunen 21.8.2017. Utlåtandet
finns bifogat. Kommunfullmäktige behandlar ärendet vid sitt sammanträde 4.9.2017
och ger kommunens utlåtande till finansministeriet. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi
har upprättat ett förslag till utlåtande för kommunstyrelsen.
Förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1
godkänna att det bifogade utlåtandet ges till kommunfullmäktige
2
föreslå att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förslag till utlåtande som sitt
utlåtande till finansministeriet.
Behandling 28.8.2017 kommunstyrelsen:
Matti Kaurila framställde följande tilläggsförslag till beslutspunkt 3: Kommunstyrelsen
ber kommunaltekniska nämnden och kommunutvecklingssektionen att i anknytning
till Hotelli Nuuksios näringslivspolitiska planläggningsinitiativ undersöka om hotell-
och inkvarteringsverksamheten lan utvecklas genom detaljplanering av fastigheten
ifråga eller genom andra åtgärder.
Pekka M. Sinisalo och ordförande Timo Haapaniemi understödde tilläggsförslaget.
Förslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta
om det. Ordföranden konstaterade att punkterna 1 och 2 i utgångsförslaget godkänts
enhälligt och att man röstar om tilläggsförslaget enligt följande: de som understöder
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tillägget röstar ”ja” och de som motsätter sig det röstar ”nej”. Tillägget (ja)
understöddes av 5 personer och motsattes (nej) av 8 personer. Tillägget godkändes
inte med rösterna 8-5.
Beslut
Enligt förslaget.

Kommunfullmäktige 4.9.2017 § 35
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förslag till
utlåtande som sitt utlåtande till finansministeriet.
Behandling:
Direktören för samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen presenterade ärendet och
besvarade fullmäktigeledamöternas frågor.
Under diskussionen gav ledamot Kim Åström följande tilläggsförslag:
Tillägg till kommunens utlåtande: I punkten ”Områdets tjänster för
kommuninvånarna”: ”Projektplanen för grundläggande renovering och utvidgning av
Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti har godkänts i kommunfullmäktige 24.4.2017
och projektet avses bli klart år 2020, varvid kapacitetsunderskottet avvärjs.” I punkten ”
Trafik”: ”Då HRT övergår till ny zonbaserad prissättning, är avsikten att gränserna för
betalningszonerna ska preciseras och göras skäligare så att de inte löper precis och
endast längs kommungränsen.”
Kim Åströms tilläggsförslag godkändes enhälligt.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutade
1
göra följande tillägg i kommunstyrelsen förslag till utlåtande:
I punkten ”Områdets tjänster för kommuninvånarna”: ”Projektplanen för
grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti
har godkänts i kommunfullmäktige 24.4.2017 och projektet avses bli klart år 2020,
varvid kapacitetsunderskottet avvärjs.” I punkten ”Trafik”: ”Då HRT övergår till ny
zonbaserad prissättning, är avsikten att gränserna för betalningszonerna ska
preciseras och göras skäligare så att de inte löper precis och endast längs
kommungränsen.”
2
ge utlåtandet, i vilket tilläggen som fullmäktige beslutat om, till finansministeriet.
Utlåtandet ingår som bilaga till paragrafen.
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Kommunstyrelsen 22.1.2017
Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry och Hotelli Nuuksio har gett ett förslag om
ändring av kommungränsen och överföring av Siikajärvi bys västra del till Esbo stad.
Förslaget inkom till kommunen 29.3.2017. I förslaget har man motiverat behovet av
att ändra kommunindelningen bl.a. med samhällsstrukturen, områdets
trafikförbindelser, tillgång till service och trygghet samt planer för utvecklingen av
planläggning och vattenförsörjning.
Kyrkslätts kommuns och Esbo stads utlåtanden enligt 11 § i kommunstrukturlagen
och bakgrundsmaterialen till dem har tillställts finansministeriet 12.9.2017.
Finansministeriet har i enlighet med 14 § i kommunstrukturlagen bestämt om
förberedande behandling av framställningen. Ministeriet har för sitt förslag skaffat
utlåtanden av Lantmäteriverket och Magistraten i Nyland i enlighet med 14 § 2
momentet i kommunstrukturlagen.
I enlighet med 14 § 3 mom. i kommunstrukturlagen har ministeriet uppmanat
Kyrkslätts kommun att ge sina invånare och andra som anser att saken berör dem
möjlighet att framställa anmärkningar om framställningen (bilagan). Anmärkningarna
skulle framställas inom 30 dagar från det att möjligheten att framställa anmärkningar
hade kungjorts i kommunen. En kungörelse om ärendet publicerades så som
kungörelser publiceras och var offentligt framlagd under tiden 4.12.2017 - 3.1.2018.
Fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen ska därefter i enlighet med 14 § i
kommunstrukturlagen ge utlåtande om framställningen och anmärkningarna om den.
Kyrkslätts kommuns utlåtande och anmärkningarna till det ska tillställs
finansministeriet senast 31.1.2018.
En anmärkning av Nuuksion Siikajärven asukasyhditys (bilaga) inkom i ärendet. I
anmärkningen har ärendet behandlats ur olika synvinklar i sju avsnitt. I anmärkningen
konstateras att Kyrkslätts kommun skulle ha presenterat felaktiga uppgifter i sitt
utlåtande. Beträffande de påstådda felaktiga uppgifterna i kommunens utlåtande
konstaterar Kyrkslätts kommun följande:
Enligt den anmärkning som inkommit i ärendet har Kyrkslätts kommun inte motiverat
det utlåtande man givit. Kommunens ståndpunkt om påståendet är att
motiveringarna har framförts med hjälp av granskningen av olika synpunkter, vilka
har rubricerats sakligt.
Enligt anmärkningen hänvisar Kyrkslätts kommun felaktigt i utlåtandet till att
delgeneralplanen inte skulle ha framskridit till behandling för beslut om planutkastet.
Kommunens ståndpunkt om påståendet är att uppgifter om att delgeneralplanen inte
framskridit har varit aktuella vid tidpunkten för kommunens beslutsbehandling och
vid tidpunkten för givandet av utlåtandet till ministeriet 12.9.2017.
I Kyrkslätts kommuns utlåtande konstateras enligt anmärkningen att den nuvarande
vägförbindelsen från Åbovägen till Siikajärviområdet är en enskild väg. Kommunens
ståndpunkt om påståendet är att detta konstaterande i kommunens utlåtande i
enlighet med den inkomna anmärkningen är felaktigt och att anmärkningen är
befogad.
Enligt anmärkningen är uppgiften i Kyrkslätts kommuns utlåtande, om att boendet på
bägge sidor av kommungränsen i huvudsak utgörs av fritidsboende, felaktig.
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Kommunens ståndpunkt om konstaterandet är att sett som helhet är kommunen
fortsättningsvis av den åsikten att markanvändningen i huvudsak utgörs av
fritidsboende även om det i viss mån förekommer mer permanent bosättning på Esbo
stads sida.
Besluts underlag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige
1
förnyar sitt utlåtande enligt 11 § i kommunstrukturlagen som gavs i ärendet 4.9.2017
2
ger sin ovan beskrivna ståndpunkt som utlåtande beträffande den anmärkning som
inkommit i ärendet
3
ger ovanstående utlåtanden till finansministeriet
4
justerar protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Kommunstyrelsen 22.1.2018 behandling:
Direktören för samhällstekniken Anna-Kaisa Kauppinen och kommunarkitekt Tero
Luomajärvi närvarade vid behandlingen av ärendet.
Timo Haapaniemi föreslog följande tillägg i utlåtandet: Det har inkommit ett
planläggningsinitiativ till kommunen som gäller detta område. Planläggningsinitiativet
är delvis näringspolitiskt. Den näringspolitiska delen behandlas i brådskande ordning i
enlighet med kommunens verksamhetsmodell. Lösningarna bedöms under våren
2018. Tilläggsförslaget godkändes enhälligt.
Beslut
Enligt förslaget med följande tillägg: Det har inkommit ett planläggningsinitiativ till
kommunen som gäller detta område. Planläggningsinitiativet är delvis näringspolitiskt.
Den näringspolitiska delen behandlas i brådskande ordning i enlighet med
kommunens verksamhetsmodell. Lösningarna bedöms under våren 2018.

Kommunfullmäktige, 29.01.2018, § 4
Beredare / tilläggsinformation:
Anna-Kaisa Kauppinen, Jussi Vaanola
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, jussi.vaanola@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja
Kommunstyrelsen 26.6.2017 § 51
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Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry och Hotelli Nuuksio har gett ett förslag om
ändring av kommungränsen och överföring av Siikajärvi bys västra del till Esbo stad
(bilaga). Förslaget inkom till kommunen 29.3.2017. I förslaget har man motiverat
behovet av att ändra kommunindelningen bl.a. med samhällsstrukturen, områdets
trafikförbindelser, tillgång till service och trygghet samt planer för utvecklingen av
planläggning och vattenförsörjning.
Enligt kommunstrukturlagen (29.12.2009/1968) kan en framställning om att en del av
en kommun ska överföras till en annan kommun göras av fullmäktige i en kommun
som berörs av ändringen, av kommunernas fullmäktige gemensamt, av en
kommunmedlem eller av finansministeriet. En kommunmedlem lämnar sin
framställning till kommunstyrelsen i den egna kommunen, som ska inhämta
utlåtanden om framställningen av fullmäktige i alla kommuner som berörs av
ändringen. Av utlåtandena ska kommunens synpunkt på ändringen av
kommundelningen samt motiveringar framgå. Kommunstyrelsen ska inlämna
förslaget och kommunernas utlåtanden till finansministeriet inom sex månader från
mottagandet av förslaget, dvs. senast 29.9.2017. Kommunstyrelsen ber Esbo stad ge
ett utlåtande senast 30.8.2017.
Ministeriet kan besluta om överföring av en del av en kommun till en annan kommun,
om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen. På grundval av
de i 19 § nämnda grunderna kan beslut om att en del av en kommun ska överföras till
en annan kommun fattas trots att fullmäktige motsätter sig detta.
Förslag
I enlighet med 11 § i kommunstrukturlagen ber Kyrkslätts kommunstyrelse Esbo stad
senast 30.8.2017 ge ett utlåtande om det bifogade förslaget om att sammanslå
Siikajärvi bys västra del med Esbo stad. I utlåtandet ska man ta ställning till ändring av
kommungränsen samt motivera ställningstagandet samt beakta även andra
utredningskriterier i kommunstrukturlagen (29.12.2009/1698).
Kommunstyrelsen 26.6.2017 behandling:
Hans Hedberg föreslog följande tillägg: ”Kommunstyrelsen anser att det inte föreligger
skäl för partiell kommunsammanslagning med Esbo stad enligt
kommunindelningslagen.” Pekka M. Sinisalo, Ulf Kjerin och Katarina Penkert
understödde Hedbergs tilläggsförslag och det godkändes enhälligt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
1
I enlighet med 11 § i kommunstrukturlagen begära ett utlåtande av Esbo stad senast
30.8.2017 om det bifogade förslaget om att sammanslå Siikajärvi bys västra del med
Esbo stad. I utlåtandet ska man ta ställning till ändring av kommungränsen samt
motivera ställningstagandet samt även beakta utredningskriterierna i
kommunstrukturlagen (29.12.2009/1698) och
2
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konstatera att kommunstyrelsen anser att det inte föreligger skäl för partiell
kommunsammanslagning med Esbo stad enligt kommunindelningslagen.

Kommunstyrelsen 28.8.2017 § 87
Esbo stadsfullmäktiges utlåtande har inkommit till kommunen 21.8.2017. Utlåtandet
finns bifogat. Kommunfullmäktige behandlar ärendet vid sitt sammanträde 4.9.2017
och ger kommunens utlåtande till finansministeriet. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi
har upprättat ett förslag till utlåtande för kommunstyrelsen.
Förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1
godkänna att det bifogade utlåtandet ges till kommunfullmäktige
2
föreslå att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förslag till utlåtande som sitt
utlåtande till finansministeriet.
Behandling 28.8.2017 kommunstyrelsen:
Matti Kaurila framställde följande tilläggsförslag till beslutspunkt 3: Kommunstyrelsen
ber kommunaltekniska nämnden och kommunutvecklingssektionen att i anknytning
till Hotelli Nuuksios näringslivspolitiska planläggningsinitiativ undersöka om hotell-
och inkvarteringsverksamheten lan utvecklas genom detaljplanering av fastigheten
ifråga eller genom andra åtgärder.
Pekka M. Sinisalo och ordförande Timo Haapaniemi understödde tilläggsförslaget.
Förslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta
om det. Ordföranden konstaterade att punkterna 1 och 2 i utgångsförslaget godkänts
enhälligt och att man röstar om tilläggsförslaget enligt följande: de som understöder
tillägget röstar ”ja” och de som motsätter sig det röstar ”nej”. Tillägget (ja)
understöddes av 5 personer och motsattes (nej) av 8 personer. Tillägget godkändes
inte med rösterna 8-5.
Beslut
Enligt förslaget.

Kommunfullmäktige 4.9.2017 § 35
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förslag till
utlåtande som sitt utlåtande till finansministeriet.
Behandling:
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Direktören för samhällsteknik Anna-Kaisa Kauppinen presenterade ärendet och
besvarade fullmäktigeledamöternas frågor.
Under diskussionen gav ledamot Kim Åström följande tilläggsförslag:
Tillägg till kommunens utlåtande: I punkten ”Områdets tjänster för
kommuninvånarna”: ”Projektplanen för grundläggande renovering och utvidgning av
Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti har godkänts i kommunfullmäktige 24.4.2017
och projektet avses bli klart år 2020, varvid kapacitetsunderskottet avvärjs.” I punkten ”
Trafik”: ”Då HRT övergår till ny zonbaserad prissättning, är avsikten att gränserna för
betalningszonerna ska preciseras och göras skäligare så att de inte löper precis och
endast längs kommungränsen.”
Kim Åströms tilläggsförslag godkändes enhälligt.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutade
1
göra följande tillägg i kommunstyrelsen förslag till utlåtande:
I punkten ”Områdets tjänster för kommuninvånarna”: ”Projektplanen för
grundläggande renovering och utvidgning av Veikkolan koulu och Veikkolan päiväkoti
har godkänts i kommunfullmäktige 24.4.2017 och projektet avses bli klart år 2020,
varvid kapacitetsunderskottet avvärjs.” I punkten ”Trafik”: ”Då HRT övergår till ny
zonbaserad prissättning, är avsikten att gränserna för betalningszonerna ska
preciseras och göras skäligare så att de inte löper precis och endast längs
kommungränsen.”
2
ge utlåtandet, i vilket tilläggen som fullmäktige beslutat om, till finansministeriet.
Utlåtandet ingår som bilaga till paragrafen.

Kommunstyrelsen 22.1.2017
Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry och Hotelli Nuuksio har gett ett förslag om
ändring av kommungränsen och överföring av Siikajärvi bys västra del till Esbo stad.
Förslaget inkom till kommunen 29.3.2017. I förslaget har man motiverat behovet av
att ändra kommunindelningen bl.a. med samhällsstrukturen, områdets
trafikförbindelser, tillgång till service och trygghet samt planer för utvecklingen av
planläggning och vattenförsörjning.
Kyrkslätts kommuns och Esbo stads utlåtanden enligt 11 § i kommunstrukturlagen
och bakgrundsmaterialen till dem har tillställts finansministeriet 12.9.2017.
Finansministeriet har i enlighet med 14 § i kommunstrukturlagen bestämt om
förberedande behandling av framställningen. Ministeriet har för sitt förslag skaffat
utlåtanden av Lantmäteriverket och Magistraten i Nyland i enlighet med 14 § 2
momentet i kommunstrukturlagen.
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I enlighet med 14 § 3 mom. i kommunstrukturlagen har ministeriet uppmanat
Kyrkslätts kommun att ge sina invånare och andra som anser att saken berör dem
möjlighet att framställa anmärkningar om framställningen (bilagan). Anmärkningarna
skulle framställas inom 30 dagar från det att möjligheten att framställa anmärkningar
hade kungjorts i kommunen. En kungörelse om ärendet publicerades så som
kungörelser publiceras och var offentligt framlagd under tiden 4.12.2017 - 3.1.2018.
Fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen ska därefter i enlighet med 14 § i
kommunstrukturlagen ge utlåtande om framställningen och anmärkningarna om den.
Kyrkslätts kommuns utlåtande och anmärkningarna till det ska tillställs
finansministeriet senast 31.1.2018.
En anmärkning av Nuuksion Siikajärven asukasyhditys (bilaga) inkom i ärendet. I
anmärkningen har ärendet behandlats ur olika synvinklar i sju avsnitt. I anmärkningen
konstateras att Kyrkslätts kommun skulle ha presenterat felaktiga uppgifter i sitt
utlåtande. Beträffande de påstådda felaktiga uppgifterna i kommunens utlåtande
konstaterar Kyrkslätts kommun följande:
Enligt den anmärkning som inkommit i ärendet har Kyrkslätts kommun inte motiverat
det utlåtande man givit. Kommunens ståndpunkt om påståendet är att
motiveringarna har framförts med hjälp av granskningen av olika synpunkter, vilka
har rubricerats sakligt.
Enligt anmärkningen hänvisar Kyrkslätts kommun felaktigt i utlåtandet till att
delgeneralplanen inte skulle ha framskridit till behandling för beslut om planutkastet.
Kommunens ståndpunkt om påståendet är att uppgifter om att delgeneralplanen inte
framskridit har varit aktuella vid tidpunkten för kommunens beslutsbehandling och
vid tidpunkten för givandet av utlåtandet till ministeriet 12.9.2017.
I Kyrkslätts kommuns utlåtande konstateras enligt anmärkningen att den nuvarande
vägförbindelsen från Åbovägen till Siikajärviområdet är en enskild väg. Kommunens
ståndpunkt om påståendet är att detta konstaterande i kommunens utlåtande i
enlighet med den inkomna anmärkningen är felaktigt och att anmärkningen är
befogad.
Enligt anmärkningen är uppgiften i Kyrkslätts kommuns utlåtande, om att boendet på
bägge sidor av kommungränsen i huvudsak utgörs av fritidsboende, felaktig.
Kommunens ståndpunkt om konstaterandet är att sett som helhet är kommunen
fortsättningsvis av den åsikten att markanvändningen i huvudsak utgörs av
fritidsboende även om det i viss mån förekommer mer permanent bosättning på Esbo
stads sida.

Beslutsförslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige
1
förnyar sitt utlåtande enligt 11 § i kommunstrukturlagen som gavs i ärendet 4.9.2017
2
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ger sin ovan beskrivna ståndpunkt som utlåtande beträffande den anmärkning som
inkommit i ärendet
3
ger ovanstående utlåtanden till finansministeriet
4
justerar protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Kommunstyrelsen 22.1.2018 behandling:
Direktören för samhällstekniken Anna-Kaisa Kauppinen och kommunarkitekt Tero
Luomajärvi närvarade vid behandlingen av ärendet.
Timo Haapaniemi föreslog följande tillägg i utlåtandet: Det har inkommit ett
planläggningsinitiativ till kommunen som gäller detta område. Planläggningsinitiativet
är delvis näringspolitiskt. Den näringspolitiska delen behandlas i brådskande ordning i
enlighet med kommunens verksamhetsmodell. Lösningarna bedöms under våren
2018. Tilläggsförslaget godkändes enhälligt.

Beslut:
Enligt förslaget med följande tillägg: Det har inkommit ett planläggningsinitiativ till
kommunen som gäller detta område. Planläggningsinitiativet är delvis näringspolitiskt.
Den näringspolitiska delen behandlas i brådskande ordning i enlighet med
kommunens verksamhetsmodell. Lösningarna bedöms under våren 2018.

Kommunfullmäktige 29.1.2018:
Besluts underlag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige
1
förnyar sitt utlåtande enligt 11 § i kommunstrukturlagen som gavs i ärendet 4.9.2017
med kommunstyrelsens tillägg från 22.1.2018: Det har inkommit ett
planläggningsinitiativ till kommunen som gäller detta område. Planläggningsinitiativet
är delvis näringspolitiskt. Den näringspolitiska delen behandlas i brådskande ordning i
enlighet med kommunens verksamhetsmodell. Lösningarna bedöms under våren
2018.
2
ger sin ovan beskrivna ståndpunkt som utlåtande beträffande den anmärkning som
inkommit i ärendet
3
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ger ovanstående utlåtanden till finansministeriet

Behandling:
Under behandlingen framställde fullmäktigeledamot Irja Bergholm följande
ändringsförslag:
Jag föreslår att kommunfullmäktige i Kyrkslätt förordrar flytt av kommungränsen i
Siikajärvi by till Esbo stad.
Ändringsförslaget fick inte understöd så det förföll.
Beslut
Beslut enligt förslaget.

Kommunstyrelsen, 01.10.2018, § 298
Beredare / tilläggsinformation:
Jussi Vaanola
jussi.vaanola@kirkkonummi.fi
Bilagor

1 Selitys valituksen johdosta
Finansministeriet förkastade förslaget till ändring av kommunindelningen vid byn
Siikajärvi mellan Kyrkslätts kommun och Esbo stad i sitt beslut (Finansministeriets
beslut 27.6.2018 nr VM/1773/00.01.01.00/2017).
Ändringssökanden Nuuksion Siikajärven Asukasyhdistys ry överklagade
finansministeriets beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta
förvaltningsdomstolen ber kommunen ge en förklaring med anledning av besvären.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1
skicka den bifogade förklaringen från kommunen till högsta förvaltningsdomstolen
2
föreslå i sin förklaring att besvären förkastas
3
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut
Enligt förslaget.
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§ 299
Ändring av grundavtalet för Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (fge)
KIRDno-2018-1345
Bilagor

1 Omnian perussopimus, muutosesitykset

Kompletterande material
1 Omnia-konsernin rakenne 1.1.2019 alkaen
Esbos bildningsdirektör och samkommunens direktör fick i uppgift att i samarbete
med näringsdirektören bereda en helhetsutredning gällande Omnia-koncernens
kommande struktur, alternativ för eventuell lösning av bolagiseringen, utökande av
samarbetet mellan Omnia och Esbo stad, uppbyggande av Omnias internationella roll
och säkerställande av ett högklassigt utbildnings- och styrningssystem som betjänar
utbildnings- och arbetslivets behov.
Arbetsgruppen som har styrt beredningen av ärendet har bestått av bildningsdirektör
Aulis Pitkälä och näringsdirektör Tuula Antola från Esbo, utbildningsdirektör Leila
Kurki och näringslivschef Risto Nikunlaakso från Kyrkslätt, bildningsdirektör Heidi
Backman från Grankulla, och från samkommunen samkommunens direktör Sampo
Suihko och förvaltningsdirektör Tapio Siukonen.
Esbo har förhandlat med de övriga medlemskommunernas ledning gällande
ändringarna i grundavtalet och medlemskommunerna kommer att föra ändringen av
grundavtalet till sina fullmäktige för behandling i september-oktober.
Samkommunens uppgift definieras i grundavtalet som fastställts av
avtalskommunernas fullmäktige. Samkommunens nu gällande grundavtal har trätt i
kraft 1.12015. Samkommunens medlemskommuner (inom parentes andelar av
grundkapitalet) är Esbo stad (86,89 andelar), Kyrkslätts kommun (11,46 andelar) och
Grankulla stad (1,65 andelar).
Under de senaste tre åren har både lagstiftningen och verksamhetsomgivningen
förändrats väsentligt och det bör beaktas i grundavtalet. I grundavtalet bör man
beakta: förnyandet av kommunallagen, lagstiftningen gällande undervisning och
utbildning (särskilt reformen av yrkesinriktad utbildning), nedskärningarna i
statsandelarna för utbildning, Esbo stads koncerndirektiv, strukturförändringarna
inom den offentliga sektorn inkl. ordnandet av tillväxttjänster, ändringar i näringslivet
och yrkeskunnigheten samt ökningen av kulturell mångfald.
I och med ändringen av grundavtalet kommer Omnia i fortsättningen att vid sidan om
utbildning enligt tillstånden att ordna utbildning och upprätthålla en läroanstalt
erbjuda även följande tjänster som hänför sig till näringslivet och områdets livskraft:
tjänster riktade till medlemskommunerna, tjänster som främjar ungas och vuxnas
delaktighet, tjänster som främjar medborgarnas välmående, innovationstjänster samt
förmedling av finländskt utbildningskunnande till den internationella marknaden.
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Förslaget till ändring av grundavtalet finns som bilaga och samkommunens
servicestruktur (Omnia-konsernin rakenne 1.1.2019) finns som kompletterande
material.
Finansieringen av utbildning och lagstiftningen som styr den har ändrats väsentligt
efter år 2016. Den viktigaste målsättningen är att öka verksamhetens inverkan
(resultatrikhet och effektivitet) samt att säkerställa konkurrensneutraliteten i den
marknadsvillkorliga verksamheten. Utgångspunkten är att den marknadsvillkorliga
verksamheten separeras från den allmännyttiga verksamheten. Upphandlings-,
skatte- och konkurrensmyndigheterna och statsförvaltningen har väsentligt ökat
myndighetsövervakning och tillsyn för att säkerställa dessa målsättningar.
Som grund för statsandelsfinansieringen är lagstiftningen gällande yrkesutbildning
som trädde i kraft 1.1.2018 och finansieringslagen jämte förordningar. Finansieringen
bestäms så att basfinansieringens andel är 50 %, den prestationsbaserade
finansieringens andel 35 % och genomslagsfinansieringens andel 15 %. På grund av
övergångsbestämmelser kommer det förnyade finansieringssystemet att vara helt i
kraft först år 2022.
Beräkningsgrunderna för statsandelsfinansieringen och övrig särskild finansiering
som stöder utbildning kommer eventuellt i fortsättningen att mera övergripande
sporra till effektivisering av verksamheten, bidra till att studerande utexamineras
snabbare och öka resultatrikheten.
Medlemskommunernas avtalsservice utgör en viktig del av Omnias utbildningsutbud.
Av Omnias tjänster förverkligas arbetarinstitutet, verkstäderna för unga,
vuxengymnasiet och grundutbildningen för vuxna som avtalsservice tillsammans med
medlemskommunerna/en medlemskommun. Uppgifterna, målsättningarna och
finansieringen som servicen täcker har bestämts i ifrågavarande avtal. Ett liknande
avtal gällande startandet av ett kompetenscenter bereds från och med början av 2019.
Försäljningen av tjänster till medlemskommunerna kommer att förverkligas enligt
ramavtal som en enhet anknuten till medlemskommunerna.
Lagen om regionutveckling och tillväxttjänster kommer att flytta över statens närings-,
trafik- och miljöcentralers och arbets- och näringsbyråers ansvar på en samkommun
som grundas inom landskapet Nyland. Samkommunen skulle antingen själv
producera tjänsterna eller konkurrensutsätta dem enligt behov; vid verksamhet i ett
konkurrensläge på marknaden, måste serviceproducentens produktion bolagiseras.
I marknadsvillkorlig verksamhet är Omnias målsättning måttlig tillväxt inom
arbetskraftsutbildningen (närmast integrationsutbildning) och en andel i
tillväxttjänstmarknaden i och med den kommande landskapsreformen. Målsättningen
är dessutom att erbjuda allt mer helhetsbetonade utbildningstjänster för områdets
företag genom att definiera nyckelkundsrelationer och partnerskap utgående från
arbetslivet.
Projektfinansiering söks i första hand för projekt som stöder produktifiering och
utveckling av personalens kunnande.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
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Kommunstyrelsen beslutar
1
föreslå kommunfullmäktige att
1.1. fullmäktige godkänner ändringarna i grundavtalet för Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä Omnia enligt bilagan. Ändringarna träder i kraft 1.1.2019.
1.2. befullmäktiga kommundirektören att vid behov göra korrigeringar av teknisk
natur i avtalet.
1.3. förutsättningen för verkställande av beslutet är att samkommunens övriga
medlemskommuner har fattat ett beslut med motsvarande innehåll.
2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Beslut
Beslut enligt förslaget.
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Kommunutvecklingssektionen, § 72,18.09.2018
Kommunstyrelsen, § 300, 01.10.2018
§ 300
Ändring av tjänsten som utvecklingsdirektör till två befattningar som sakkunniga
KIRDno-2018-1235
Kommunutvecklingssektionen, 18.09.2018, § 72
Beredare / tilläggsinformation:
Tarmo Aarnio
tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi
kunnanjohtaja
I kommunstrategin och i program som drar upp riktlinjer för den betonas i synnerhet
mål som främjar kommunens livskraft och välkändhet. För att uppfylla dessa mål och
allokera resurserna rätt är det ändamålsenligt att befattningen som
utvecklingsdirektör delas i två delar: en befattning för främjande av kommunens
livskraft och en befattning för utveckling av yrkesmässig kommunikation. Båda
uppgiftsbeskrivningarna är tväradministrativa och förutsätter goda
interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga.

Att i realtid kunna reagera på den snabba förändringen av kommunernas
verksamhetsmiljö är en av de centrala framgångsfaktorerna för den framtida
kommunen. Utvecklingskoordinatorns uppgift är att identifiera faktorer som främjar
livskraften; verka som kommunens interna kontaktperson och utvecklare i
livskraftsfrågor; samt för sin del ansvara för samarbetet med intressentgrupper.
Utvecklingskoordinatorn verkar också som beredare för den kommunstyrelsen
underställda kommunutvecklingssektionen.

Kommunikationskoordinatorn ansvarar för kommunens externa och interna
kommunikation på ett öppet och interaktivt sätt. Kommunikationskoordinatorn
upptäcker framtidens kommunikationssätt och handleder instanserna som
förverkligar kommunens kommunikation i att behärska dem. Att göra kommunens
attraktionsfaktorer och styrkor kända genom olika åtgärder är också en del av
uppgiftsbeskrivningen.
Besluts underlag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunutvecklingssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen att
1
den drar in befattningen som utvecklingsdirektör i tjänsteförhållande (signum
0000992467), utanför lönesättning, grupp 2, nivå 42, uppgiftsrelaterad lön: 5 111,65 €
/mån.
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2
den inrättar två nya befattningar fr.o.m. 1.11.2018:
- en befattning i tjänsteförhållande som utvecklingskoordinator, 01ASI040, nivå 50,
uppgiftsrelaterad lön 3 825,71 €/mån. Behörighetskrav: lämplig högre
högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utveckling av livskraft och näringsliv
inom kommunsektorn.
- en befattning som kommunikationskoordinator i arbetsavtalsförhållande, 01ASI040,
nivå 35, uppgiftsrelaterad lön 2 971,09 €/mån. Behörighetskrav: lämplig
högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutsnivå som hänför sig
till studier i kommunikation samt mångsidig erfarenhet av uppgifter inom branschen.

Behandling
Ordföranden föreslog på basis av diskussionen följande anvisning för den fortsatta
behandlingen:
1) kommunikationskoordinatorns uppgiftsbeskrivning skulle omfatta samarbete med
kommunaltekniska sektorn.
2) det skulle vara nyttigt att lägga till föreningskoordinatorns uppgifter i
utvecklingskoordinatorns uppgiftsbeskrivning. I utvecklingskoordinatorns uppgift
uppskattar vi kännedom om utveckling av markanvändningen.
Markus Myllyniemi och Kati Kettunen understödde ordförandens förslag.
Beslut
Kommunutvecklingssektionen beslutade enligt förslaget samt beslutade enhälligt ge
följande anvisning för tjänstemannaberedningen i enlighet med ordförandens förslag,
som hade vunnit understöd:
1) kommunikationskoordinatorns uppgiftsbeskrivning skulle omfatta samarbete med
kommunaltekniska sektorn.
2) det skulle vara nyttigt att lägga till föreningskoordinatorns uppgifter i
utvecklingskoordinatorns uppgiftsbeskrivning. I utvecklingskoordinatorns uppgift
uppskattar vi kännedom om utveckling av markanvändningen.
Därtill beslutade kommunutvecklingssektionen justera protokollet för denna
paragrafs del vid sammanträdet.

Kommunstyrelsen, 01.10.2018, § 300
Beredare / tilläggsinformation:
Susanna Järvenpää
susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi
Kommunutvecklingssektionen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 18.9.2018
och beslutade följande:
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Kommunutvecklingssektionen beslutade enligt förslaget och beslutade ge anvisningar
om tjänstemannaberedningen enligt ordförandens understödda förslag:
1) kommunikationskoordinatorns uppgiftsbeskrivning skulle omfatta samarbete med
kommunaltekniska sektorn.
2) det skulle vara nyttigt att lägga till föreningskoordinatorns uppgifter i
utvecklingskoordinatorns uppgiftsbeskrivning. I utvecklingskoordinatorns uppgift
uppskattar vi kännedom om utveckling av markanvändningen.
Därtill beslutade kommunutvecklingssektionen justera protokollet för denna
paragrafs del vid sammanträdet.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1
dra in befattningen som utvecklingsdirektör i tjänsteförhållande (signum 0000992467),
utanför lönesättning, grupp 2, nivå 42, uppgiftsrelaterad lön: 5 111,65 €/mån.
2
inrätta två nya befattningar fr.o.m. 1.11.2018:
- en befattning i tjänsteförhållande som utvecklingskoordinator, 01ASI040, nivå 50,
uppgiftsrelaterad lön 3 825,71 €/mån. Behörighetskrav: lämplig högre
högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av utveckling av livskraft och näringsliv
inom kommunsektorn.
- en befattning som kommunikationskoordinator i arbetsavtalsförhållande, 01ASI040,
nivå 45, uppgiftsrelaterad lön 3 451,68 €/mån. Behörighetskrav: lämplig
högskoleexamen som hänför sig till studier i kommunikation samt erfarenhet av
uppgifter inom branschen.
3
att anvisningarna från kommunutvecklingssektionen beaktas vid rekryteringen.

Kommunstyrelsen 1.10.2018 behandling:
Katarina Helander gav följande förslag: både utvecklingschef och föreslagna
sakkunniga rekryteras. Förslaget vann inte understöd, så det förföll.
Ari Harinen föreslog att ärendet remitteras för ny beredning med den anvisning att
man även ska beakta sysselsättningsfrågorna. Timo Haapaniemi, Pirkko Lehtinen och
Rita Holopainen understödde förslaget och det godkändes enhälligt.
Timo Haapaniemi föreslog att ärendet under remitteringen bereds på nytt utgående
från diskussionen som fördes av kommunstyrelsen och att synen på organiseringen
av koncernförvaltningen bearbetas i samarbete med kommunstyrelsens presidium.
Ulf Kjerin understödde förslaget och det godkändes enhälligt.
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Katarina Helander gav följande remitteringsförslag: ”Remitteras: koncernchefens syn
på funktionell organisation och behov av kunnande för allokering av rekryteringarna.
Förnyat förslag med presidiet.” Förslaget vann inte understöd, så det förföll.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet för ny beredning. Under remitteringen
bereds ett nytt förslag så att man även beaktar sysselsättningsfrågorna. Förslaget som
gäller koncernförvaltningen bereds i samarbete med kommunstyrelsens presidium.
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§ 301
Utvärderingsberättelsen för år 2017, organens utredningar till kommunfullmäktige (fge)
KIRDno-2018-585
Beredare / tilläggsinformation:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Bilagor

1 Arviointikertomuksen 2017 vastineet -yhteenveto, Kh 1.10.2018.pdf
Kommunfullmäktige behandlade utvärderingsberättelsen för år 2017 vid sitt
sammanträde 28.5.2018 § 56 och beslutade begära en utredning enligt
kommunallagen av kommunstyrelsen om åtgärder som föranleds av
utvärderingsberättelsen och att bemötandena ska föreläggas fullmäktige för
behandling före utgången av september, före behandlingen av det kommande årets
budget.
Sektorerna har behandlat utvärderingsberättelsen i sina organ och givit sina
utredningar om åtgärder som föranleds av utvärderingsberättelsen.
Koncernförvaltningen har på basis av utredningarna sammanställt ett sammandrag.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar
1
godkänna sammandraget av utredningarna som koncernförvaltningen sammanställt
för att förelägga fullmäktige det
2
föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner de givna utredningarna
3
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut
Beslut enligt förslaget.
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§ 302
Kommunens förordande av ansökan om borgenslån, byggnadsprojekt As Oy Kirkkonummen
Ukonhatunkuja 3, Avain Yhtiöt Oy
KIRDno-2018-1320
Beredare / tilläggsinformation:
Ansa Virtanen
ansa.virtanen@kirkkonummi.fi
rakennus- ja asuntoasiantuntija
Bilagor

1 Takauslainahakemus, Ukonhatunkuja 3.pdf
Avain Yhtiöt Oy / Ukonhatunkuja 3 (Avain Vuokra-Asunnot Oy) har 20.09.2018 lämnat
en ansökan om borgenslån för objektet Stormhattsstigen 3.
Stormhattsstigen 3 omfattar 57 bostäder vars bostadsyta är 2 765 m2. Lägenheternas
yta är i genomsnitt 48,5 m2.
Man planerar inleda byggarbetena i maj 2019.
De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 11 509 744 €. Projektets
finansieringsplan är följande:
Räntestödslån
10 934 257 €
Egna medel 575 487 €
Totalt
11 509 744 €
Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA)
ansökningsanvisningar från februari 2018 pågår en fortgående ansökningstid för
räntestödslån. Sökanden inlämnar ansökningshandlingarna till kommunen som ger
sitt utlåtande om projektet och skickar handlingarna till ARA.
Projektet passar in i kommunens bostadsbestånd och läget på bostadsmarknaden.
Bilaga till föredragningslistan:
- As Oy Kirkkonummen Ukonhatunkuja 3 (Avain Yhtiöt Oy), takauslainan
varaushakemus, Ukonhatunkuja 3.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunen beslutar förorda Avain Yhtiöt Oy / Ukonhatunkuja 3 (Avain Vuokra-
Asunnot Oy) objekt Stormhattsstigen 3. Objektet omfattar 57 bostäder, lånebehovet
är 10 934 25 euro. Projektet passar in i kommunens bostadsbestånd och
marknadsläge.
Beslut
Enligt förslaget.
För information
Salassapidettävät tiedot poistettu.
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§ 303
Kommunens förordande av ansökan om borgenslån, byggnadsprojekt As Oy Kirkkonummen
Ukonhatunkuja 5, Avain Yhtiöt Oy
KIRDno-2018-1321
Beredare / tilläggsinformation:
Ansa Virtanen
ansa.virtanen@kirkkonummi.fi
rakennus- ja asuntoasiantuntija
Avain Yhtiöt Oy / Ukonhatunkuja 5 (Avain Vuokra-Asunnot Oy) har 20.09.2018 lämnat
en ansökan om borgenslån för objektet Stormhattsstigen 5.
Stormhattsstigen 5 omfattar 57 bostäder vars bostadsyta är 2 765 m2. Lägenheternas
yta är i genomsnitt 48,5 m2.
Man planerar inleda byggarbetena i maj 2019.
De totala kostnaderna för projektet beräknas uppgå till 11 509 744 €. Projektets
finansieringsplan är följande:
Räntestödslån
10 934 257 €
Egna medel 575 487 €
Totalt
11 509 744 €
Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA)
ansökningsanvisningar från februari 2018 pågår en fortgående ansökningstid för
räntestödslån. Sökanden inlämnar ansökningshandlingarna till kommunen som ger
sitt utlåtande om projektet och skickar handlingarna till ARA.
Projektet passar in i kommunens bostadsbestånd och läget på bostadsmarknaden.
Bilaga till föredragningslistan:
- As Oy Kirkkonummen Ukonhatunkuja 5 (Avain Yhtiöt Oy), takauslainan
varaushakemus, Ukonhatunkuja 5.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunen beslutar förorda Avain Yhtiöt Oy / Ukonhatunkuja 5 (Avain Vuokra-
Asunnot Oy) objekt Stormhattsstigen 5. Projektet omfattar 57 bostäder, lånebehovet
är 10 934 257 €. Projektet passar in i kommunens bostadsbestånd och marknadsläge.
Beslut
Enligt förslaget.
För information
merja.rajala@avainyhtiot.fi
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§ 304
Anhängiga fullmäktigemotioner, fullmäktige för kännedom i oktober 2018 (fge)
KIRDno-2017-1153
Beredare / tilläggsinformation:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Kompletterande material
1 Vireillä olevat valtuustoaloitteet (syyskuu 2018)
Kommunstyrelsen ska enligt 155 § i förvaltningsstadgan 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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§ 305
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, val av kommunens representant vid
bolagsstämman
KIRDno-2018-587
Beredare / tilläggsinformation:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Västra Nylands folkhögskola håller sin samkommunsstämma 31.10.2018 och omber
kommunen utse en representant till sammanträdet. Kallelsen tillställs senast två
veckor före sammanträdet.
Enligt 60 § i kommunallagen ska representanten utses särskilt till varje
samkommunsstämma.
Kommunstyrelsen beslutade 16.4.2018 § 117 utse Pia Furu till kommunens
representant och Hans Hedberg till ersättare till föregående samkommunsstämma
som ordnades 16.5.2018.
Västra Nylands folkhögskola har 7.9.2018 skickat sina medlemskommuner en begäran
om utlåtande om utvecklingen av Västra Nylands folkhögskolas verksamhet, speciellt
om påbyggnadslinjen Tian, och kommentarer om budgeten 2019 och ekonomiplanen
för 2020 och 2021. Kommentarerna har begärts senast 2.10.2018. Direktören för
bildningsväsendet Hannele Kujala förordar påbyggnadslinjen Tian, kommentaren har
lämnats till samkommunen 18.9.2018.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar utse kommunens representant och en ersättare för henne
till Västra Nylands folkhögskolas samkommunsstämma 31.10.2018. Beslut om att
eventuellt ge anvisningar till representanter för samkommunsstämman fattas då
sammanträdets föredragningslista har inkommit till kommunen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutade utse Pia Furu till representant och Hans Hedberg till
hennes ersättare.
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§ 306
Tillsättande av en budgetkommitté för uppgörandet av budgeten 2019 och ekonomiplanen
2020-2021
KIRDno-2018-1175
Beredare / tilläggsinformation:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Kommundirektörens förslag till budget år 2019 och ekonomiplan åren 2020-2021
publiceras 2.11.2018 och presenteras för kommunstyrelsen 5.11.2018. Förslaget
bordläggs.
För den politiska behandlingen av kommundirektörens budgetförslag tillsätter
kommunstyrelsen en förhandlingsgrupp bestående av förtroendevalda, vars uppgift
är att förhandla och avtala om innehållet i nästa års budget. Den förhandlande
arbetsgruppens uppdrag upphör när kommunfullmäktige godkänner budgeten.
Kommunstyrelsen behandlar budgeten efter arbetsgruppens behandling 26.11.2018
och gör sitt förslag till fullmäktige.
Fullmäktiges budgetsammanträde hålls lördag 15.12.2018.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar

1 tillsätta en budgetkommitté för budgetberedningen vars uppgift är att förhandla och
avtala om innehållet i budgeten år 2019 och ekonomiplanen åren 2020–2021
utgående från kommundirektörens budgetförslag
2 utnämna ledamöter, ordförande och vice ordförande i budgetkommittén
3 utnämna kommundirektör Tarmo Aarnio till föredragande och controller Esa Lindell
till sekreterare i budgetkommittén
4 konstatera att budgetkommitténs arbete upphör då kommunfullmäktige godkänner
budgeten år 2019 och ekonomiplanen åren 2020–2021.

Kommunstyrelsen 1.10.2018 behandling:
Ordföranden föreslog följande till sammansättning av förtroendevalda i
budgetkommittén: kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och
gruppordförandena. Som ersättare fungerar kommunstyrelsens ersättare och
gruppernas vice ordförande. Antti Salonen, Pirkko Lehtinen, Hanna Haikonen, Hans
Hedberg, Rita Holopainen, Ari Harinen, Ulf Kjerin och Katarina Helander understödde
förslaget.
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Reetta Hyvärinen föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Saara
Huhmarniemi understödde förslaget. Förslaget godkändes inte enhälligt så man
måste rösta om det. Ordföranden konstaterade följande omröstningsproposition:
fortsatt behandling av ärendet är ”ja” och remitteringsförslaget är ”nej”. Man
beslutade med rösterna 10-3 fortsätta behandlingen av ärendet. Röstningsresultatet
ingår som bilaga till protokollet.
Saara Huhmarniemi gav följande ändringsförslag: ”Man beslutar om
budgetförhandlarna enligt gruppernas egna förslag.” Reetta Hyvärinen understödde
förslaget. Förslaget godkändes inte enhälligt så man måste rösta om det.
Ordföranden konstaterade följande omröstningsproposition: ordförandens förslag är ”
ja” och Huhmarniemis ändringsförslag är ”nej”. Ordförandens förslag godkändes med
rösterna 9-3, en blank. Röstningsresultatet ingår som bilaga till protokollet.
Beslut
I enlighet med förslaget så att sammanställningen av förtroendevalda i
budgetkommittén är följande: kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och
gruppordförandena.Som ersättare fungerar kommunstyrelsens ersättare och
gruppernas vice ordförande.

Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Protokoll
01.10.2018

19/2018

46 (55)

Denna handling har godkänts elektroniskt

§ 307
Lagligheten och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 3.9.2018
Beredare / tilläggsinformation:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen konstaterar i det syfte som avses i 96 § i kommunallagen att
kommunfullmäktiges beslut 3.9.2018 har kommit till i riktig ordning och att de inte
annars heller strider mot lag eller förordning, så de kan utan hinder verkställas.
Dessutom fattar kommunstyrelsen separata verkställighetsbeslut enligt följande:
§ 72 Godkännande av planläggningsprogrammet för åren 2019–2023
Planläggningsprogrammet har delgetts dem som tagit planläggningsinitiativet och
organen.
§ 73 Plan för ordnande av hälso- och sjukvård för kommunerna inom HUCS-
området åren 2018–2020
Beslutet har delgetts vård- och omsorgsväsendet.
§ 74 Delårsöversikt april 2018
Beslutet har delgetts ekonomienheten.
§ 75 Svar på fullmäktigemotion nr 11/2017 - Tryggare gång- och cykeltrafik.
Hastighetsmarkeringar på Volsvägen
Beslutet har delgetts kommunaltekniska sektorn.
§ 76 Svar på fullmäktigemotion nr 8/2018: Vägarna i Kyrkslätt i skick
Fullmäktigemotionen har remitterats för ny beredning till kommunaltekniska sektorn.
§ 77 Beviljande av avsked till ersättare i fullmäktige (EK)
Beslutet har sänts till sakägarna och centralvalnämnden.
§ 78 Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i bildnings- och
fritidsnämnden och val av ny ledamot (EK)
Beslutet har sänts till sakägarna, bildningssektorn, ordföranden för bildnings- och
fritidsnämnden och Taitoa Oy.
§ 79 Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i finska
förskoleverksamhets- och utbildningssektionen (AK)
Beslutet har sänts till sakägarna, bildningssektorn, ordföranden för finska
förskoleverksamhets- och utbildningssektionen och Taitoa Oy.
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§ 80 Beviljande av avsked från uppdraget som ersättare i fritidssektionen och
val av ny ersättare (CB)
Beslutet har sänts till sakägarna, fritidssektorn, ordföranden för fritidssektionen och
Taitoa Oy.
§ 81 Fullmäktigemotion 11/2018: Iståndsättning av de allmänna badstränderna i
Kyrkslätt och utredning av nya
Motionen har sänts till bildningsväsendet för beredning.
Beslut
Enligt förslaget.
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§ 308
Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen
Organens protokoll:
Fritidssektionen 29.8.2018 och 19.9.2018
Bildnings- och fritidsnämnden 5.9.2018
Namnkommittén 10.9.2018
Centralvalnämnden 18.9.2018
Personalsektionen 19.9.2018

Sektordirektören för kommunaltekniska sektorn
Personalbeslut:
§ 97 Laitoshuoltajan, (vakanssinumero 2000700595) palvelussuhteen koeaikapurku,
14.09.2018
Hallintojohtaja
§ 29 Hankinta-asiantuntijan viran täyttäminen, vakanssinumero 0000993046 (T.A.),
26.09.2018
Sektordirektören för vård- och omsorgssektorn
Allmänt beslut:
§ 96 Asiakasasiakirjatekstien anonymisointi ja toimittaminen
puheentunnistusjärjestelmään erikoisalakohtaisten sanastojen muodostamiseksi ja
tunnistustarkkuuden kehittämiseksi, 11.09.2018
Beslutsförslag
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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§ 309
Protokoll för kännedom
Beredare / tilläggsinformation:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, styrelsen 10.9.2018
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Nämnden för HUCS-sjukvårdsområde,
4.9.2018
HRT, styrelsen 11.9.2018
Esbo stad, direktionen för räddningsverket, 19.9.2018
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen antecknar protokollen för kännedom.
Beslut
Enligt förslaget.
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§ 310
Anmälningsärenden
Regionförvaltningsverkets brev ESAVI 17341/08.00.02/14.9.2018: Begäran om förslag
till deltagare i försvarskurs
Brevet ingår som tilläggsmaterial.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar anteckna de inkomna handlingarna för kännedom.
Beslut
Enligt förslaget.
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§ 311
Övriga ärenden
Kompletterande material
1 Allekirjoitettu yhteinen kannanotto valtakunnalliseen runkoverkkoon.pdf
De västnyländska kommunernas (Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt och Esbo)
gemensamma ställningstagande om utkastet till kommunikationsministeriets
förordning om landsvägarnas och järnvägarnas stomnät och om deras servicenivå.
De västnyländska kommunernas ställningstagande ingår som tilläggsmaterial.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunstyrelsen beslutar anteckna vidstående handlingar för kännedom.
Beslut
Enligt förslaget. Kommunstyrelsen beslutade dessutom anteckna följande övriga
ärenden som tagits upp för kännedom:
a) Redogörelse för kommunstyrelsen gällande användning av köpta tjänster för
(begärd i maj)
b) Fjärrvärmen i Smedsede: är det möjligt att ansluta sig
c) Landskapsparlamentet 23-24.11.2017: beslut om deltagarna fattas vid följande
sammanträde
d) Kommunstyrelsens aftonskola 10.10.2018 kl. 17:00 - 20:00
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Förfrågan om ändring ej genomförbar
§293, §294, §297, §298, §299, §300, §301, §304, §307, §310, §311
Förslaget är avslaget
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Innstruktion för ändrings hantering
§295, §305, §306
Instruktion för att korrigera förslag
Oikaisuvaatimusohje

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

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava
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- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

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

Yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

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

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Kyrkslätts kommun
Kommunstyrelsen

Denna handling har godkänts elektroniskt

Protokoll
01.10.2018

19/2018

55 (55)

