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Saapuvilla olleet jäsenet
Anders Adlercreutz, puheenjohtaja
Minna Hakapää, 1. varapuheenjohtaja, saapui 18:01
Raija Vahasalo, 2. varapuheenjohtaja
Anna Aintila, poistui 19:42
Anna Kylmänen, saapui 18:03, poistui 19:00
Anneli Granström
Anni-Mari Syväniemi, poistui 21:31
Antti Kilappa
Antti Salonen
Ari Harinen
Bodil Lindholm
Carl-Johan Kajanti
Elina Utriainen
Emmi Wehka-Aho, saapui 18:27, poistui 19:01
Erkki Majanen
Hanna Haikonen
Hans Hedberg
Irja Bergholm, saapui 18:02, poistui 20:35
Johanna Fleming, saapui 18:01, poistui 19:00
Jukka Tammi
Katarina Helander, saapui 19:06
Kati Kettunen, saapui 18:03
Kim Männikko, saapui 19:04
Kim Åström
Linda Basilier, poistui 19:01
Maarit Orko
Marjut Frantsi-Lankia, poistui 19:00
Markus Myllyniemi
Matti Kaurila, saapui 18:03
Mikko Kara
Noora Piili, saapui 18:01
Outi Saloranta-Eriksson
Patrik Lundell
Pekka Oksanen
Pekka Sinisalo
Piia Aallonharja
Pirkko Lehtinen, saapui 18:04
Reetta Hyvärinen
Riikka Purra
Rita Holopainen
Saara Huhmarniemi
Sanni Jäppinen, saapui 18:02
Tero Suominen, poistui 20:35
Timo Haapaniemi
Tony Björk
Ulf Kjerin
Ulla Seppälä, saapui 18:01
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Veikko Vanhamäki, saapui 18:03
Fredrik Pelin, varajäsen, poistui 20:35
Jerri Kämpe-Hellenius, varajäsen
Jukka Liimatainen, varajäsen, saapui 18:05, poistui 21:00
Maj-Britt Hellström, varajäsen, poistui 21:00
Sanna Andersen, varajäsen, saapui 18:01, poistui 21:00
Jannika Ranta, varajäsen, saapui 19:00
Krista Petäjäjärvi, varajäsen, saapui 18:59
Pekka Jäppinen, varajäsen, saapui 19:05
Markku Viitanen, varajäsen, saapui 18:29
Ralf Grönberg, varajäsen, saapui 19:05
Anna-Mari Toikka, varajäsen, saapui 18:47
Leila Preisfreund, varajäsen, saapui 18:47
Muut saapuvilla olleet
Gunnel Ekström, johdon assistentti, sihteeri, poistui 21:00
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Anu Karkinen, hallintojohtaja, sihteeri
Juha Hörkkö, talousjohtaja, saapui 18:01
Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, saapui 18:03
Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, saapui 18:02
Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja
Camilla Andersson, Johtava kielenkääntäjä
Aapo Saranpää, nuorisovaltuuston edustaja
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, saapui 18:40
Gun-Lis Wollsten, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö,
saapui 18:01
Pokela Annika , arkkitehti, konsultti, poistui 21:00
Poissa

Miika Engström
Pekka Rehn
Petri Ronkainen

Allekirjoitukset

Anders Adlercreutz
Puheenjohtaja

Gunnel Ekström
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
22.10.2018
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22.10.2018

Ulf Kjerin

Markus Myllyniemi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja
kunnan verkkosivuilla tiistaina 23.10.2018.

Gunnel Ekström, sihteeri 8.10.2018 Anu Karkinen, sihteeri 15.10.2018
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§ 82
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulf Kjerin ja Markus Myllyniemi.
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§ 83
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 3.10.2018.
Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen jäsenille.
Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 29.9.2018 Kirkkonummen Sanomissa,
jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Kunnanvaltuusto 8.10.2018: Ehdotuksen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto 15.10.2018: Kunnanvaltuusto joutui teknisistä ongelmista johtuen
keskeyttämään kokouksensa 8.10.2018. Valtuusto kokoontui jatkokokoukseen
maanantaina 15.10.2018 klo 19:00, jolloin pidettiin uusi nimenhuuto.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
08.10.2018

8/2018

7 (57)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Palvelutuotannon jaosto, § 52,15.08.2018
Kuntatekniikan lautakunta, § 114,23.08.2018
Kunnanhallitus, § 296,01.10.2018
Kunnanvaltuusto, § 84, 08.10.2018
§ 84
Hyvinvointikeskuksen kustannusarvion hyväksyminen
KIRDno-2017-59
Palvelutuotannon jaosto, 15.08.2018, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja
Hankkeen suunnittelua on jatkettu, kuten palvelutuotannon jaosto päätti 17.4.2018
§ 32. Kunnanhallitus käsitteli hyvinvointikeskushankkeen tilannekatsausta 11.6.2018 §
210. Kunnanhallitus päätti merkitä tiedokseen hyvinvointikeskushankkeen tilanteen ja
että palvelutuotannon jaosto valmistelee tarpeelliset esitykset, joita mahdollisesti
tarvitaan hankkeen toteuttamisen jatkamiseksi. Jatkosuunnittelu tehdään tiiviissä
yhteistyössä maakuntauudistuksen valmistelijoiden kanssa.
Pääministeri Juha Sipilä antoi keskiviikkona 27.6.2018 eduskunnassa pääministerin
ilmoituksen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulun siirtymisestä vuodella.
Uudistuksen aiemmin annettu valmistelu- ja käsittelyaikataulu on osoittautunut liian
kireäksi. Uuden aikataulun mukaan maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021, jolloin
myös palvelujen järjestäminen siirtyy niiden vastuulle. Valinnanvapauden aikataulu
siirtyy myös vastaavasti vuodella eteenpäin. Hallituksen tavoitteena on sote- ja
maakuntauudistusta koskevien lakiesitysten käsittely sellaisella aikataululla, että
maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa 2019.
Liitteet:
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Palvelutuotannon jaosto päättä:
1.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat ja lähettää ne
perusturvalautakunnalle tiedoksi.
2.
esittää hyvinvointikeskuksen kustannusarvion kuntatekniikan lautakunnalle,
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
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3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Käsittely
Keskustelun aikana varapuheenjohtaja Noora Piili esitti seuraavan muutosehdotuksen
päätösehdotuksen kohtaan 1 ja 2:
Kohta 1: L2 suunnitelmat jätetään pöydälle odottamaan valtuuston päätöstä
määrärahasta. Suunnittelua saa jatkaa.
Kohta 2: esittää edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä.
Palvelutuotannon jaosto esittää edelleen, että valtuustoon tuodaan päätöksenteon
tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen
sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden
hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen.
Perusteluna merkittävästi muuttunut kustannusarvio valtuuston aiempaan
päätökseen nähden sekä kasvaneet kunnan investointipaineet.
Puheenjohtaja Pekka Rehn ja jäsenet Kim Åström ja Piia Aallonharja kannattivat Noora
Piilin ehdotusta.

Lisäksi keskustelun aikana jäsen Kim Åström esitti seuraavan evästyksen:
Selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle terveyskeskuksen tontille
sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko.
Noora Piili, Piia Aallonharja, Elina Utriainen ja Pekka Rehn kannattivat Kim Åströmin
evästystä.
Äänestykset
Äänestys 1:
Puheenjohtaja totesi, että Noora Piilin muutosehdotusta ei kannatettu yksimielisesti
ja, että asiasta tulee äänestää.
Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Noora Piilin muutosehdotusta, äänestävät EI.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen ja, että äänet jakautuivat seuraavasti: 1
JAA-ääni (Kämpe-Hellenius) ja 6 EI-ääntä (Rehn, Piili, Utriainen, Åström, Aallonharja ja
Oksanen). Puheenjohtaja totesi, että Noora Piilin muutosehdotus voitti.
Äänestys 2:
Puheenjohtaja totesi, että Kim Åströmin evästystä ei kannatettu yksimielisesti ja, että
asiasta tulee äänestää. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät
JAA ja ne, jotka kannattavat Kim Åströmin evästystä, äänestävät EI.
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Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen ja, että äänet jakautuivat seuraavasti: 2
kpl JAA-ääniä (Kämpe-Hellenius ja Oksanen) ja 5 kpl EI-ääntä (Rehn, Piili, Utriainen,
Åström ja Aallonharja). Puheenjohtaja totesi, että Kim Åströmin evästysehdotus voitti.
Päätös
Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen:
1.
jättää L2 suunnitelmat pöydälle odottamaan valtuuston päätöstä määrärahasta.
Suunnittelua saa jatkaa.
2.
esittää edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä.
Palvelutuotannon jaosto esittää edelleen, että valtuustoon tuodaan päätöksenteon
tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen
sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden
hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen.
3.
esittää evästyksenä, että selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle
terveyskeskuksen tontille sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko.
4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
_____
Todettiin, että perusturvajohtaja Jaana Koskela poistui tämän kokousasian käsittelyn
jälkeen klo 18.27.

Kuntatekniikan lautakunta, 23.08.2018, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja
Liite:
- Hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Kuntatekniikan lautakunta päättää:
1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kustannusarvion
hylkäämistä.
2.
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että valtuustoon tuodaan päätöksenteon tueksi vanhan pääterveysaseman
perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen sekä osittaisen laajennuksen
kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden hyvinvointikeskuksen
tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen.
3.
esittää evästyksenä, että selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle
terveyskeskuksen tontille sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko.

Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 01.10.2018, § 296
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen, Jarno Köykkä
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, jarno.koykka@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilapäällikkö
Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 16.11.2015 § 116. Hyvinvointikeskuksen suunnittelijatiimi
kilpailutettiin vuoden 2017 keväällä ja suunnittelijatiimin valinta tehtiin
palvelutuotannon lautakunnassa 27.4.2017 § 52.
Suunnitelu eteni L2-tason suunnitelmiksi kevään 2018 aikana. Kirkkonummen kunnan
talonrakennuksen hankeohjeen mukaisesti palvelutuotannon jaosto hyväksyy L2 -
tason suunnitelmat. Samalla tarkastetaan ajantaisen kustannusarvio, ja mikäli
kustannusarvio ylittää valtuuston hankesuunnitelman yhteydessä hyväksymän
määrärahan, ylitys tuodaan valtuuston käsittelyyn. Hyvinvointikeskuksen
kustannusarvion on laatinut FMC laskentapalvelut Oy, päivitetty laskelma on tämän
päätöksen oheismateriaalina. Kokonaishinnaksi hankkeelle kustannusarvion
perusteella arvioidaan olevan 43 000 000 euroa. Edellinen kustannusarvio
hyvinvointikeskuksen hankkeessa (27 329 000 euroa) on tehty vuonna 2015
hankesuunnitelman hyväksynnän yhteydessä.
Hyvinvointikeskuksen kustannusarvion käsittelyn taustatiedoksi on laadittu
yhteenveto vanhan sosiaali- ja terveyskeskusrakennuksen kuntotutkimuksista sekä
päivitetty vaihtoehtotarkastelu kustannusarvioineen (hyvinvointikeskushankkeen
toteuttaminen kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti verrattuna vanhan sosiaali- ja
terveyskeskuksen perusparannuksen ja laajennuksen toteuttamiseen).
Oheismateriaalit:
- hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys (Liite ktltk 23.8.2018)
- päivitetty vaihtoehtotarkastelu hyvinvointikeskushankkeesta liiteineen (sisältää
vanhasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta laadittujen kuntotutkimusten yhteenvedon)
- hankesuunnitelma (Kv 16.11.2015 § 116)
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Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää:
1.
esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy hyvinvointikeskuksen
kustannusarvion 43 000 000 euroa
2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 08.10.2018, § 84
Valmistelija / lisätiedot:
Hanne Nylund
Oheismateriaali
1 Liite kt 23.8.2018, Hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys.pdf
2 Kv 13, 16.11.2015 § 116, valtuuston hyväksymä hankesuunnitelma.pdf
3 Den av fullmäktige 16.11.2015 godkända projektplanen.pdf
4 Kostnadsberäkning för Kyrkslätts välfärdscentral
5 Kirkkonummen terveysasema_vaihtoehtotarkastelu_20180926.pdf
6 Vaihtoehtotarkastelun liitteitä.pdf
7 Investointilupahakemus ja -päätös.pdf
8 Nykyiset_tilat.pdf
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Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
hyväksyy hyvinvointikeskuksen kustannusarvion 43 000 000 euroa.

Käsittely, Kunnanvaltuusto 8.10.2018:
Konsultti, arkkitehti Annika Pokela ja toimitilapäällikkö Jarno Köykkä olivat
kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana.

Keskustelun aikana jätettiin seuraavat muutos- ja lisäysehdotukset:
Valtuutettu, puheenjohtaja Anders Adlercreutzin lisäysehdotus:
Jatkovalmistelussa hankkeen laajuus ja toiminta käydään läpi Uudenmaan
maakuntavalmistelun johdon kanssa tavoitteena karsia hankkeen laajuutta ja
kustannuksia ja varmistaa, että keskuksen toiminta vastaa Uudenmaan maakunnan,
tulevan hoidon kehityksen ja digitalisaation asettamia vaatimuksia. Hankkeen
toteuttamisen vaiheistamista tulee arvioida mikäli se on em. tavoitteet huomioiden
tarpeellista. Laajuus ja kustannuskarsinnan tulos tuodaan kunnanhallitukselle
käsiteltäväksi.

Valtuutettu Erkki Majasen muutosehdotukset:
1. Nykyisen Jokiniityn alueen hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatketaan niin, että
hankkeessa tarkastellaan mitoitukset ensi tilassa todellisen väestökehityksen ja
asiakasvirtojen suhteen. Tavoite on alentaa hankkeen kustannuksia ja tehdä
suunnitelmat nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä Uudenmaan sote- ja
hankevalmistelijoiden kanssa. Hankevalmistelijat on tarvittaessa kutsuttava
informoimaan kunnanvaltuustoa.
2. Kehottaa kunnanhallitusta selvittämään pikaisesti hyvinvointikeskuksen muut
mahdolliset toteuttamisvaihtoehdot ja - aikataulut ydinkeskustan alueelle tai
nykyiselle pääterveysasemantontille uudisrakennuksena mahdollisesti
yhteistyössä jonkin rakennushankkeiden toimijatahojen kanssa. Vaihtoehdot on
tuotava kunnanvaltuuston arvioitavaksi ja päätettäväksi niiden valmistuttua.
3. Kunnanvaltuusto antaa palvelutuotannon jaostolle tehtäväksi varmistaa
terveyskeskuksen nykyisten tilojen toimivuuden, terveellisyyden sekä
turvallisuuden henkilökunnalle ja asiakkaille siihen saakka kunnes uusi
hyvinvointikeskus on käyttöönotettu. Ratkaisujen määrärahaehdotukset on
tuotava viipymättä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
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Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankian muutosesitys:
Riskien minimoimiseksi ja laajojen - mahdollisten maakunnallisten - sote-palvelujen
turvaamiseksi kunnan alueella tulevaisuudessakin, esitän hyvinvointikeskuksen
rahoitusmallin muuttamista siten, että hyvinvointikeskus toteutetaan kunnan oman
taseen kautta.

Valtuutettu Kim Åströmin muutosesitys:
Päivitetty tai tarkasteltu toteutuksen laajuus, toteutussuunnitelma ja kustannusarvio
tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutetut Anders
Adlercreutz, Erkki Majanen, Marjut Frantsi-Lankia ja Kim Åström ovat tehneet
muutosehdotuksia joita on kannatettu.
Ainoastaan valtuutettu Erkki Majasen muutosehdotus 3 hyväksyttiin yksimielisesti,
muita ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi että muutosehdotuksista
on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että muutosehdotuksista äänestetään seuraavasti:

Erkki Majasen 1. muutosehdotus:
Puheenjohtaja ehdotti, että Erkki Majasen 1. muutosehdotuksesta äänestetään siten,
että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne
jotka kannattavat Erkki Majasen 1. muutosehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa,
kunnanvaltuusto päättää Erkki Majasen 1. muutosehdotuksen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 28 JAA –ääntä ja 23 EI –ääntä.
Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Valtuutettu, puheenjohtaja Anders Adlercreutzin lisäysehdotus:
Puheenjohtaja ehdotti, että Anders Adlercreutzin lisäysehdotuksesta äänestetään
siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja
ne jotka kannattavat Anders Adlercreutzin lisäysehdotuksen äänestävät EI. Jos EI
voittaa, kunnanvaltuusto päättää Anders Adlercreutzin lisäysehdotuksen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
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Manuaalisesti, nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 48 EI –ääntä
(Aallonharja, Adlercreutz, Aintila, Basilier, Bergholm, Björk, Fleming, Frantsi-Lankia,
Granström, Haapaniemi, Haikonen, Hakapää, Harinen, Hedberg, Holopainen,
Huhmarniemi, Hyvärinen, Jäppinen Sanni, Kajanti, Kara, Kaurila, Kilappa, Kjerin,
Kylmänen, Lehtinen, Lindholm, Lundell, Majanen, Myllyniemi, Oksanen, Orko, Piili,
Purra, Salonen, Saloranta-Eriksson, Sinisalo, Suominen, Tammi, Utriainen, Vahasalo,
Vanhamäki, Wehka-aho, Åström, Pelin, Kämpe-Hellenius, Hellström, Andersén ja
Liimatainen) ja 3 tyhjää ääntä (Kettunen, Seppälä ja Syväniemi).
Adlercreutzin lisäysehdotus sai enemmän ääniä.

Erkki Majasen 2. muutosehdotus:
Puheenjohtaja ehdotti, että Erkki Majasen 2. muutosehdotuksesta äänestetään siten,
että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne
jotka kannattavat Erkki Majasen 2. muutosehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa,
kunnanvaltuusto päättää Erkki Majasen 2. muutosehdotuksen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Manuaalisesti, nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 38 JAA –ääntä
(Aallonharja, Adlercreutz, Aintila, Basilier, Bergholm, Björk, Fleming, Frantsi-Lankia,
Granström, Hakapää, Harinen, Hedberg, Holopainen, Huhmarniemi, Hyvärinen,
Jäppinen Sanni, Kajanti, Kilappa, Kjerin, Kylmänen, Lehtinen, Lindholm, Lundell,
Myllyniemi, Oksanen, Orko, Salonen, Saloranta-Eriksson, Sinisalo, Suominen, Tammi,
Vahasalo, Vanhamäki, Wehka-aho, Pelin, Kämpe-Hellenius, Hellström ja Andersén) ja
13 EI -ääntä (Haapaniemi, Haikonen, Kara, Kaurila, Kettunen, Majanen, Piili, Purra,
Seppälä, Syväniemi, Utriainen, Åström ja Liimatainen).
Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Erkki Majasen 3. muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuutettu Kim Åströmin muutosesitys:
Puheenjohtaja ehdotti, että Kim Åströmin muutosehdotuksesta äänestetään siten,
että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne
jotka kannattavat Kim Åströmin muutosehdotuksen äänestävät EI. Jos EI voittaa,
kunnanvaltuusto päättää Kim Åströmin muutosehdotuksen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Manuaalisesti, nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA –ääntä
(Adlercreutz, Aintila, Basilier, Bergholm, Björk, Fleming, Frantsi-Lankia, Hakapää,
Harinen, Hedberg, Holopainen, Jäppinen Sanni, Kajanti, Kilappa, Kjerin, Lehtinen,
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Lindholm, Lundell, Myllyniemi, Oksanen, Salonen, Sinisalo, Suominen, Tammi,
Vanhamäki, Wehka-aho, Pelin, Kämpe-Hellenius ja Hellström) ja 22 EI -ääntä
(Aallonharja, Granström, Haapaniemi, Haikonen, Huhmarniemi, Hyvärinen, Kara,
Kaurila, Kettunen, Kylmänen, Majanen, Orko, Piili, Purra, Saloranta-Eriksson, Seppälä,
Syväniemi, Utriainen, Vahasalo, Åström, Andersén ja Liimatainen).
Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Valtuutettu Marjut Frantsi-Lankia veti muutosesityksensä pois.
Äänestykset
Pohjaehdotus JAA - Majasen 1. muutosehdotus EI
Jaa
Tony Björk
Antti Salonen
Pekka Sinisalo
Maj-Britt Hellström
Fredrik Pelin
Raija Vahasalo
Patrik Lundell
Bodil Lindholm
Rita Holopainen
Anna Aintila
Pekka Oksanen
Johanna Fleming
Markus Myllyniemi
Linda Basilier
Pirkko Lehtinen
Marjut Frantsi-Lankia
Carl-Johan Kajanti
Veikko Vanhamäki
Jukka Tammi
Irja Bergholm
Tero Suominen
Ari Harinen
Ulf Kjerin
Anders Adlercreutz
Jerri Kämpe-Hellenius
Hans Hedberg
Antti Kilappa
Minna Hakapää
Ei
Elina Utriainen
Timo Haapaniemi
Mikko Kara
Anna Kylmänen
Sanni Jäppinen
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Anneli Granström
Matti Kaurila
Outi Saloranta-Eriksson
Sanna Andersen
Ulla Seppälä
Maarit Orko
Kati Kettunen
Emmi Wehka-Aho
Noora Piili
Kim Åström
Hanna Haikonen
Saara Huhmarniemi
Reetta Hyvärinen
Erkki Majanen
Anni-Mari Syväniemi
Piia Aallonharja
Jukka Liimatainen
Riikka Purra
Pohjaehdotus JAA - Adlercreutzin lisäysehdotus EI
Ei
Outi Saloranta-Eriksson
Raija Vahasalo
Patrik Lundell
Minna Hakapää
Johanna Fleming
Pekka Oksanen
Maj-Britt Hellström
Rita Holopainen
Jukka Tammi
Maarit Orko
Sanna Andersen
Matti Kaurila
Veikko Vanhamäki
Elina Utriainen
Bodil Lindholm
Ulf Kjerin
Jukka Liimatainen
Tyhjä
Ulla Seppälä
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti
1
hyväksyä hyvinvointikeskuksen kustannusarvion 43 000 000 euroa
2
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että, jatkovalmistelussa hankkeen laajuus ja toiminta käydään läpi Uudenmaan
maakuntavalmistelun johdon kanssa tavoitteena karsia hankkeen laajuutta ja
kustannuksia ja varmistaa, että keskuksen toiminta vastaa Uudenmaan maakunnan,
tulevan hoidon kehityksen ja digitalisaation asettamia vaatimuksia. Hankkeen
toteuttamisen vaiheistamista tulee arvioida mikäli se on em. tavoitteet huomioiden
tarpeellista. Laajuus ja kustannuskarsinnan tulos tuodaan kunnanhallitukselle
käsiteltäväksi
3
antaa palvelutuotannon jaostolle tehtäväksi varmistaa terveyskeskuksen nykyisten
tilojen toimivuuden, terveellisyyden sekä turvallisuuden henkilökunnalle ja asiakkaille
siihen saakka kunnes uusi hyvinvointikeskus on käyttöönotettu. Ratkaisujen
määrärahaehdotukset on tuotava viipymättä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Eriävät mielipiteet:
Valtuutetut Anni-Mari Syväniemi, Mikko Kara, Kati Kettunen, Kim Åström ja Ulla
Seppälä sekä varavaltuutettu Jukka Liimatainen jättivät päätöksestä eriävän
mielipiteen:
"Perustelut:
Hyvinvointikeskus on Kirkkonummelle tärkeä hanke, joka tulee toteuttaa.
Nyt valtuustolle esitetty talousarvio on kuitenkin kasvanut alkuperäisestä lähes
kaksinkertaiseksi (27,3 me - 43 me/lisäksi tulee alv 24%) ja on suunniteltuun
verrattuna aivan liian suuri taloudellinen riski kunnalle. Ehdotettu suunnitelma on
ylimitoitettu suhteessa tulevaan tarpeeseen, etenkin kun maakunta- ja sote-
lainsäädännöistä ja tulevista käytänteistä ei ole vielä faktaa. Valtuuston on hyvä
ymmärtää investointien laajuus ja vaikutukset kunnan tulevaan talouteen.
Esitetyillä kustannuksilla hanketta ei voi hyväksyä."

Varavaltuutettu Jukka Liimatainen jätti kokouksen jälkeen lisäksi vielä seuraavan
perustelun eriävään mielipiteeseen:
”Totean, että hyvinvointikeskuksen sijoittaminen vastoin maakunnan johtavien
valmistelijoiden suosituksia paikalle, jossa tilojen kilpailukyky olennaisesti vaarantuu,
kasvattaen merkittävästi hankkeeseen liittyviä, jo ennestään suuria taloudellisia
riskejä.
Sote-tiloista tiedetään muodostuvan ylitarjontaa. Sijainnin merkitys korostuu. HVK ei
voi kilpailla hinnalla ja häviää sijainninkin puolesta. Näin riippumattakin siitä milloin ja
missä muodossa valinnanvapaus toteutuu. Ympärille tuleva asutus ei tilannetta
muuta. Liikkuminen ja julkinen liikenne painottuu raideyhteyksiin ja HVK on
kaavailtujen käyttäjien ja henkilökunnan enemmistölle selvästi heikommin
saavutettavissa kuin sijainti kunnan ydinkeskustassa. Sijainti ei myöskään edesauta
täydentävien asiakasvirtojen saamista kunnan ulkopuolelta. Epävarmuuden vallitessa
olisi pitänyt valita sellainen etenemismalli, jossa riskit minimoituvat. Nyt sen sijaan
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riskitasoa tietoisesti nostettiin kunnan taloudellisen tilanteen kannalta
kestämättömälle tasolle. Korvaavien tilojen saamisen kiireellisyys olisi voitu ratkaista
väistötilaratkaisuilla."
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Kuntakehitysjaosto, § 3,16.01.2018
Kuntakehitysjaosto, § 12,13.02.2018
Kuntakehitysjaosto, § 17,27.02.2018
Kuntakehitysjaosto, § 35,17.04.2018
Kuntakehitysjaosto, § 43,29.05.2018
Kuntakehitysjaosto, § 63,21.08.2018
Kunnanhallitus, § 268,27.08.2018
Kunnanhallitus, § 284,12.09.2018
Kunnanvaltuusto, § 85, 08.10.2018
§ 85
Elinvoimaohjelman 2018-2021 hyväksyminen
KIRDno-2018-72
Kuntakehitysjaosto, 16.01.2018, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen kuntastrategian
vuosille 2018−2021. Osana strategian toimeenpanoa ja jalkauttamista kunnassa
laaditaan kevään 2018 aikana elinvoimaohjelma vuosille 2018-2021.
Elinvoimaohjelmassa linjataan tarkempia strategisia tavoitteita elinvoiman
kasvattamiseksi sekä toimenpiteitä ja mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kehitysjohtaja esittelee elinvoimaohjelmaan suunniteltua sisältöä sekä ohjelman
alustavan aikataulusuunnitelman.
Ehdotus
Kuntakehitysjaosto merkitsee elinvoimaohjelman valmisteluaikataulun tiedokseen ja
evästää viranhaltijoita valmistelussa.
Päätös
Kuntakehitysjaosto merkitsi valmisteluaikataulun tiedokseen.
Kuntakehitysjaosto ohjeistaa lisäämään ohjelmaan strategiasta esimerkiksi (elin)
ympäristöt ja kuntalaisten osallisuus, sekä ottamaan huomioon mittarit, jotka ovat jo
talousarvioon kirjattu.
Kuntakehitysjaosto kehottaa näkemään sivistys- ja kulttuuripalvelut osana
elinvoimaohjelman sisältöä.
Lisäksi kuntakehitysjaosto toivoo jatkossa kaikki päätöksentekoon vaikuttavat liitteet
näkyviin myös julkiselle verkkosivulle.

Kuntakehitysjaosto, 13.02.2018, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
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Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen
johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla
suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman
sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen
yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.
Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli elinvoimaohjelman valmistelun ohjauksessa.
Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja
toimenpiteistä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto keskustelee ja evästää viranhaltijoita elinvoimaohjelman
tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

Käsittely
Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja siihen palataan 27.2. ylimääräisessä
kuntakehitysjaoston kokouksessa. Kati Kettunen kannatti ehdotusta ja se hyväksyttiin
yksimielisesti.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Kuntakehitysjaosto, 27.02.2018, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnan uutta kuntastrategiaa toteuttavan
elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen
johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla
suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman
sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen
yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.
Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli elinvoimaohjelman valmistelun ohjauksessa.
Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman tavoitteista ja
toimenpiteistä. Kokouksessa pidetään ennalta valmisteltujen kysymysten pohjalta
jaoston ideointikeskustelu, jossa jaosto antaa ohjeita ja evästystä ohjelman
valmistelulle. Kuntakehitysjaosto keskustelee elinvoimaohjelmasta, ja evästää
viranhaltijoita elinvoimaohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja
mittareiden määrittämisessä.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
08.10.2018

8/2018

21 (57)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Ennalta valmistellut kysymykset ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus
Kuntakehitysjaosto ja merkitsee elinvoimaohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja
evästää viranhaltijoita jatkovalmistelussa.
Päätös
Kuntakehitysjaosto merkitsi elinvoimaohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja
evästi viranhaltijoita jatkovalmistelua varten:
Kuntakehitysjaosto pitää tärkeänä toimialojen välistä yhteistyötä elinvoimaohjelman
valmistelussa. Toimenpiteitä tukemaan voi olla tarpeen laatia yksityiskohtaisempia
ohjelmia, kuten asunto- ja ilmastopoliittinen ohjelma. Kuntastrategian väestönkasvun
tavoite vaatii harkittua, mutta määrätietoista ja ennakkoluulotonta kehittämistä.
Kirkkonummelainen elinvoimaisuus on kokonaisuus ja tulevaisuuden tuoma muutos
työhön on ennakoitava myös elinvoimaohjelmassa. Kuntakehitysjaosto katsoo, että
liikenneyhteydet ovat erittäin suuressa roolissa kunnan elinvoiman kannalta ja niitä
tulee kehittää aktiivisesti. Kuntaa pitää kehittää niin, että asuminen, työpaikat ja
palvelut kehittyvät kokonaisuutena.
Kuntakehitysjaosto valmistelee elinvoimaohjelman kunnanhallitukselle, jolloin
aikatauluun tulee lisätä käsittely kuntakehitysjaostossa ryhmien kommentoinnin
jälkeen. Lisäksi kuntakehitysjaosto pyytää lisäämään ensimmäisessä käsittelyssä
pöytäkirjaan kirjatut kohdat elinvoimaohjelmaluonnokseen.

Kuntakehitysjaosto, 17.04.2018, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnan elinvoimaohjelmaa vuosille 2018−2021 on valmisteltu
toimialojen johtoryhmissä sekä johtoryhmien yhteisseminaarissa helmi-maaliskuun
ajan. Toimialojen työskentelyn ja evästyksen pohjalta kunnan johtoryhmä on
koostanut pohjaehdotuksen Kirkkonummen elinvoimaohjelmaksi vuosille 2018−2021.
Elinvoimaohjelman käytännön toimenpiteitä on kuitenkin päätetty työstää vielä
toimialoilla ennen kuin se lähetetään lausuntokierrokselle ja hyväksymiskäsittelyyn.
Elinvoimaohjelman tämänhetkinen pohjaehdotus on esityslistan oheismateriaalina.
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Elinvoimaohjelma on rakennettu kuntastrategian strategisten linjausten pohjalle.
Ohjelmassa tuodaan esiin konkreettiset toimenpiteet, joita kunnassa tehdään tulevina
vuosina kuntastrategian ja sen vision toteuttamiseksi. Toimenpiteet on ajoitettu
toteutusvuosille, ja niille on määrätty vastuutahot kunnan viranhaltijaorganisaatiossa.
Toimenpiteille ei ole määritelty ohjelmassa mittareita, vaan ne asetetaan kunkin
vuoden talousarvion tarkempien tavoitteiden yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto merkitsee tiedoksi Kirkkonummen kunnan elinvoimaohjelma 2018-
2021:n valmistelutilanteen ja -aikataulun.
Päätös
Kuntakehitysjaosto merkitsi esityksen ja valmisteluaikataulun tiedoksi. Jaosto evästi
valmistelua seuraavasti:
Evästi viranhaltiojoita lisäämään ohjelman kommentoinnin osuuteen kaksi sähköistä
kyselyä, jotka lähetetään kunnan henkilöstölle sekä asukkaille ja sidosryhmille.
Kuntakehitysjaosto päätti siirtää 22.5. kokousta elinvoimaohjelman käsittelyä varten
29.5.2018.
Elinvoimaohjelma lähetetään valtuustoryhmille kommentoitavaksi 27.4., kommentit
palautettava kehitysjohtajalle viimeistään 14.5.2018.
Tavoitteena on, että elinvoimaohjelma toimitetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi
18.6. kokouksessaan.

Kuntakehitysjaosto, 29.05.2018, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen elinvoimaohjelmasta vuosille 2018–2021 laadittiin huhtikuun aikana
toimialojen johtoryhmien ja kunnan johtoryhmän yhteistyössä valmistelema
viranhaltijaesitys. Tämä ohjelmaehdotus lähetettiin kommentoitavaksi
valtuustoryhmiin, työntekijöille sekä Kirkkonummen Yrittäjille ja Kirkkonummen
vuokra-asunnoille. Lisäksi kuntalaisille tehtiin kunnan internetsivuille kysely, jossa he
saivat kertoa avoimesti kehitysehdotuksia kunnan kehittämiseksi.
Valtuustoryhmien kannanotot, henkilöstön kommentit sekä asukkailta saadut
palautteet ovat esityslistan oheismateriaalina.
Kuntakehitysjaosto hyväksyi 17.4. kokouksessa elinvoimaohjelman laadinnan
aikataulun, jonka mukaan se viedään kuntakehitysjaoston jälkeen hyväksyttäväksi
kunnanhallitukseen ja sen jälkeen edelleen 18.6.2018 kunnanvaltuustoon.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
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Kuntakehitysjaosto päättää
- tarkistaa elinvoimaohjelman luottamushenkilökäsittelyä siten, että saatujen
kommenttien pohjalta työstetty ohjelmaluonnos käsitellään seminaarityyppisesti
kuntakehitysjaostossa 7.8.2018 ja ohjelman valtuustokäsittely on 3.9.2018
- kutsua 7.8.2018 seminaariin myös valtuustoryhmien puheenjohtajat
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti ja lisäksi
- kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto kutsutaan myös seminaariin
- jaosto päätti muuttaa seminaarin päivämäärää 14.8.2018 klo 16, paikkana
Kirkkonumisali.
Elinvoima- ja hyvinvointiohjelmaa jatkokäsitellään kuntakehitysjaoston kokouksessa
21.8.2018.
Jaosto evästi viranhaltijoita kiittämään viestinnän kanavissa ohjelmien asukas- ja
henkilöstökyselyihin vastanneita aktiivisuudesta ja osallistumisesta.

Kuntakehitysjaosto, 21.08.2018, § 63
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarmo Aarnio
Elinvoimaohjelman valmistelua on jatkettu kuntakehitysjaoston kokouksessa 29.5. §
43 sovitun mukaisesti, oheismateriaalina hyväksyttäväksi esitettävä versio.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se
hyväksyy liitteenä olevan elinvoimaohjelman.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti
- valtuuttaa viranhaltijat tekemään evästyksen mukaisia vähäisiä täsmennyksiä
aikataluluihin ja sisältöihin
- hyväksyä täsmennysten myötä elinvoimaohjelman esitettäväksi kunnanhallitukselle
27.8.2018 ja edelleen kunnanvaltuustolle

Kunnanhallitus, 27.08.2018, § 268
Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Järvenpää
susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
08.10.2018

8/2018
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Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2017 Kirkkonummen kuntastrategian vuosille
2018-2021. Osana strategian toimeenpanoa päätettiin laatia ns. elinvoimaohjelma,
jossa linjataan, vastuutetaan ja aikataulutetaan strategiaa toteuttavia toimenpiteitä.
Ko. toimenpiteet konkretisoituvat valtuustokauden talousarvioissa ja edelleen
toimielinten käyttösuunnitelmissa sekä muissa toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.
Elinvoimaohjelman valmistelu on ollut poikkihallinnollista, osallistavaa ja
vuorovaikutteista niin viranhaltija- kuin luottamushenkilötasolla ja siinä on kuultu
myös kuntalaisia ja henkilöstöä. Elinvoimaohjelma ja sen linjaukset tarjoavat yhteisesti
hyväksytyt toimenpiteet Kirkkonummen kunnan kehittämiseksi kuluvalla
valtuustokaudella.

Oheismateriaali:
- yhteenveto kommenteista
- kuntastategia
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan
elinvoimaohjelman 2018-2021 liitteen mukaisena
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 27.8.2018 käsittely:
Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään
seuraavassa kokouksessa 12.9.2018. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa
12.9.2018.

Kunnanhallitus, 12.09.2018, § 284
Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Järvenpää
susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
08.10.2018
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Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan
elinvoimaohjelman 2018-2021 liitteen mukaisena
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 08.10.2018, § 85
Liitteet

1 Elinvoimaohjelma, kh 12.9.2018.pdf
2 Livskraftsprogram, kst 12.9.2018.pdf

Oheismateriaali
1 kirkkonummi_kuntastrategia
2 Asukas- ja henkilo#sto#kyselyn yhteenveto.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kirkkonummen
kunnan elinvoimaohjelman 2018-2021 liitteen mukaisena.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti
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Kuntakehitysjaosto, § 4,16.01.2018
Kuntakehitysjaosto, § 13,13.02.2018
Kuntakehitysjaosto, § 18,27.02.2018
Kuntakehitysjaosto, § 36,17.04.2018
Kuntakehitysjaosto, § 44,29.05.2018
Kuntakehitysjaosto, § 64,21.08.2018
Kunnanhallitus, § 269,27.08.2018
Kunnanhallitus, § 285,12.09.2018
Kunnanvaltuusto, § 86, 08.10.2018
§ 86
Hyvinvointiohjelman 2018-2021 hyväksyminen
KIRDno-2018-74
Kuntakehitysjaosto, 16.01.2018, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen kuntastrategian
vuosille 2018−2021. Osana strategian toimeenpanoa ja jalkauttamista kunnassa
laaditaan kevään 2018 aikana hyvinvointiohjelma vuosille 2018-2021.
Hyvinvointiohjelmassa linjataan tarkempia strategisia tavoitteita kuntalaisten
hyvinvoinnin edistämiseksi ja kunnan palvelutuotannon kehittämiseksi sekä
toimenpiteitä ja mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kehitysjohtaja esittelee hyvinvointiohjelmaan suunniteltua sisältöä sekä ohjelman
alustavan aikataulusuunnitelman.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto merkitsee hyvinvointiohjelman valmisteluaikataulun tiedokseen ja
evästää viranhaltijoita valmistelussa.

Päätös
Kuntakehitysjaosto ohjeistaa lisäämään ohjelmaan strategiasta esimerkiksi (elin)
ympäristöt ja kuntalaisten osallisuus, sekä ottamaan huomioon mittarit, jotka ovat jo
talousarvioon kirjattu.

Kuntakehitysjaosto, 13.02.2018, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
08.10.2018
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risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Hyvinvointiohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen
johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla
suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman
sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen
yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.
Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli hyvinvointiohjelman valmistelun
ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman
tavoitteista ja toimenpiteistä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto keskustelee ja evästää viranhaltijoita hyvinvointiohjelman
tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

Käsittely
Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja siihen palataan 27.2. ylimääräisessä
kuntakehitysjaoston kokouksessa. Kati Kettunen kannatti ehdotusta ja se hyväksyttiin
yksimielisesti.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Kuntakehitysjaosto, 27.02.2018, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnan uutta kuntastrategiaa toteuttavan hyvinvointiohjelman
valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä on jo
aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien ajankohdat
on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin
saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen
suunnittelukokous.
Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli hyvinvointiohjelman valmistelun
ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman
tavoitteista ja toimenpiteistä. Kokouksessa pidetään ennalta valmisteltujen
kysymysten pohjalta jaoston ideointikeskustelu, jossa jaosto antaa ohjeita ja evästystä
ohjelman valmistelulle. Kuntakehitysjaosto keskustelee hyvinvointiohjelmasta, ja
evästää viranhaltijoita hyvinvointiohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja
mittareiden määrittämisessä.
Ennalta valmistellut kysymykset ovat esityslistan oheismateriaalina.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto
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Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus
Kuntakehitysjaosto ja merkitsee hyvinvointiohjelman valmisteluaineiston tiedokseen
ja evästää viranhaltijoita jatkovalmistelussa.
Päätös
Kuntakehitysjaosto merkitsi hyvinvointiohjelman valmisteluaineiston tiedokseen ja
evästi viranhaltijoita jatkovalmistelua varten:
Kuntakehitysjaosto pitää tärkeänä toimialojen välistä yhteistyötä hyvinvointiohjelman
valmistelussa. Toimenpiteitä tukemaan voi olla tarpeen laatia yksityiskohtaisempia
ohjelmia. Kuntakehitysjaosto valmistelee hyvinvointiohjelman kunnanhallitukselle,
jolloin aikatauluun tulee lisätä käsittely kuntakehitysjaostossa ryhmien
kommentoinnin jälkeen. Lisäksi kuntakehitysjaosto pyytää lisäämään ensimmäisessä
käsittelyssä pöytäkirjaan kirjatut kohdat hyvinvointiohjelmaluonnokseen.
Kuntakehitysjaosto pyytää jatkovalmistelemaan hyvinvointiohjelmaa niin, että
hyvinvointi nähdään toimialarajat ylittävänä kokonaisuutena.

Kuntakehitysjaosto, 17.04.2018, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelmaa vuosille 2018−2021 on valmisteltu
toimialojen johtoryhmissä sekä johtoryhmien yhteisseminaarissa helmi-maaliskuun
ajan. Toimialojen työskentelyn ja evästyksen pohjalta kunnan johtoryhmä on
koostanut pohjaehdotuksen Kirkkonummen hyvinvointiohjelmaksi vuosille
2018−2021. Hyvinvointiohjelman käytännön toimenpiteitä on kuitenkin päätetty
työstää vielä toimialoilla ennen kuin se lähetetään lausuntokierrokselle ja
hyväksymiskäsittelyyn. Hyvinvointiohjelman tämänhetkinen pohjaehdotus on
esityslistan oheismateriaalina.
Hyvinvointiohjelma on rakennettu kuntastrategian strategisten linjausten pohjalle.
Ohjelmassa tuodaan esiin konkreettiset toimenpiteet, joita kunnassa tehdään tulevina
vuosina kuntastrategian ja sen vision toteuttamiseksi. Toimenpiteet on ajoitettu
toteutusvuosille, ja niille on määrätty vastuutahot kunnan viranhaltijaorganisaatiossa.
Toimenpiteille ei ole määritelty ohjelmassa mittareita, vaan ne asetetaan kunkin
vuoden talousarvion tarkempien tavoitteiden yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
08.10.2018
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Kuntakehitysjaosto merkitsee tiedoksi Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelma
2018-2021:n valmistelutilanteen ja -aikataulun.
Päätös
Kuntakehitysjaosto merkitsi esityksen ja valmisteluaikataulun tiedoksi. Jaosto evästi
valmistelua seuraavasti:
Evästi viranhaltiojoita lisäämään ohjelman kommentoinnin osuuteen kaksi sähköistä
kyselyä, jotka lähetetään kunnan henkilöstölle sekä asukkaille ja sidosryhmille.
Kuntakehitysjaosto päätti siirtää 22.5. kokousta hyvinvointiohjelman käsittelyä varten
29.5.2018.
Hyvinvointiohjelma lähetetään valtuustoryhmille kommentoitavaksi 27.4., kommentit
palautettava kehitysjohtajalle viimeistään 14.5.2018.
Tavoitteena on, että hyvinvointiohjelma toimitetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi
18.6. kokouksessaan.

Kuntakehitysjaosto, 29.05.2018, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen hyvinvointiohjelmasta vuosille 2018–2021 laadittiin huhtikuun aikana
toimialojen johtoryhmien ja kunnan johtoryhmän yhteistyössä valmistelema
viranhaltijaesitys. Tämä ohjelmaehdotus lähetettiin kommentoitavaksi
valtuustoryhmiin, työntekijöille sekä Kirkkonummen Yrittäjille ja Kirkkonummen
vuokra-asunnoille. Lisäksi kuntalaisille tehtiin kunnan internetsivuille kysely, jossa he
saivat kertoa avoimesti kehitysehdotuksia kunnan kehittämiseksi.
Valtuustoryhmien kannanotot, henkilöstön kommentit sekä asukkailta saadut
palautteet ovat esityslistan oheismateriaalina.
Kuntakehitysjaosto hyväksyi 17.4. kokouksessa hyvinvointiohjelman laadinnan
aikataulun, jonka mukaan se viedään kuntakehitysjaoston jälkeen hyväksyttäväksi
kunnanhallitukseen ja sen jälkeen edelleen 18.6.2018 kunnanvaltuustoon.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto päättää
- tarkistaa hyvinvointiohjelman luottamushenkilökäsittelyä siten, että saatujen
kommenttien pohjalta työstetty ohjelmaluonnos käsitellään seminaarityyppisesti
kuntakehitysjaostossa 7.8.2018 ja ohjelman valtuustokäsittely on 3.9.2018
- kutsua 7.8.2018 seminaariin myös valtuustoryhmien puheenjohtajat
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti ja lisäksi
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- kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto kutsutaan myös seminaariin
- jaosto päätti muuttaa seminaarin päivämäärää 14.8.2018 klo 16, paikkana
Kirkkonumisali.
Elinvoima- ja hyvinvointiohjelmaa jatkokäsitellään kuntakehitysjaoston kokouksessa
21.8.2018.

Kuntakehitysjaosto, 21.08.2018, § 64
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarmo Aarnio
Hyvinvointiohjelman valmistelua on jatkettu kuntakehitysjaoston kokouksessa 29.5. §
44 sovitun mukaisesti, oheismateriaalina hyväksyttäväksi esitettävä versio.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se
hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointiohjelman.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti
- valtuuttaa viranhaltijat tekemään evästyksen mukaisia vähäisiä täsmennyksiä
aikataluluihin ja sisältöihin
- hyväksyä täsmennysten myötä hyvinvointiohjelman esitettäväksi kunnanhallitukselle
27.8.2018 ja edelleen kunnanvaltuustolle

Kunnanhallitus, 27.08.2018, § 269
Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Järvenpää
susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi
Kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2017 Kirkkonummen kuntastrategian vuosille
2018-2021. Osana strategian toimeenpanoa päätettiin laatia ns. hyvinvointiohjelma,
jossa linjataan, vastuutetaan ja aikataulutetaan strategiaa toteuttavia toimenpiteitä.
Ko. toimenpiteet konkretisoituvat valtuustokauden talousarvioissa ja edelleen
toimielinten käyttösuunnitelmissa sekä muissa toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.
Hyvinvointiohjelman valmistelu on ollut poikkihallinnollista, osallistavaa ja
vuorovaikutteista niin viranhaltija- kuin luottamushenkilötasolla ja siinä on kuultu
myös kuntalaisia ja henkilöstöä. Hyvinvointiohjelma ja sen linjaukset tarjoavat
yhteisesti hyväksytyt toimenpiteet Kirkkonummen kunnan kehittämiseksi kuluvalla
valtuustokaudella.
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Oheismateriaali:
- yhteenveto kommenteista
- kuntastategia
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan
hyvinvointiohjelman 2018-2021 liitteen mukaisena.
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 27.8.2018 käsittely:
Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja käsitellään
seuraavassa kokouksessa 12.9.2018. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa
12.9.2018.

Kunnanhallitus, 12.09.2018, § 285
Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Järvenpää
susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan
hyvinvointiohjelman 2018-2021 liitteen mukaisena.
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto
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Kunnanvaltuusto, 08.10.2018, § 86
Liitteet

1 Hyvinvointiohjelma hyväksytty kv 151018.pdf
2 Programmet för välmående godkänt fge 151018.pdf

Oheismateriaali
1 Asukas- ja henkilo#sto#kyselyn yhteenveto.pdf
2 kirkkonummi_kuntastrategia
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Kirkkonummen
kunnan hyvinvointiohjelman 2018-2021 liitteen mukaisena.

Kunnanvaltuusto 15.10.2018 käsittely:
Antti Salonen ehdotti muutosta kohtaan 8.6 seuraavasti: kirjaus "Kulttuuristrategian
laatiminen ja toimeenpano" muutetaan muotoon "kulttuuri- ja liikuntastrategian sekä
liikuntapaikkastrategian laatiminen ja toimeenpano". Ehdotus ei saanut kannatusta.
Reetta Hyvärinen ehdotti muutosta kohtaan 8.6 seuraavasti: kirjaus
"Kulttuuristrategian laatiminen ja toimeenpano" muutetaan muotoon "Kulttuuri- ja
liikuntapaikkastrategian sekä liikunta- ja liikuntapaikkastrategian laatiminen ja
toimeenpano". Leila Preisfreund, Bodil Lindholm ja Ulf Kjerin kannattivat ehdotusta.
Katarina Helander ehdotti muutosta kohtaan 8.6 seuraavasti: "Liikunta - ja
virkistysstrategia. Liittyy oleellisesti kunnan brändin ja imagon kehitykseen,
vetovoimatekijöihin ja nostaa esiin useita eri paikkoja muutaman sijaan --> tasoittaa
ruuhkia". Ehdotusta kannattivat Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Sanni
Jäppinen, Kim Åström, Fredrik Pelin, Markku Viitanen, Anna-Mari Toikka, Hanna
Haikonen ja Leila Preisfreund.
Kim Åström ehdotti muutosta kohtaan 8.6 seuraavasti: "Uusi kohta 8.7: Laaditaan
liikunta- ja virkistysstrategia. Kohta 8.6 jäisi ennalleen". Markku Viitanen, Pekka M.
Sinisalo, Hanna Haikonen, Tony Björk, Matti Kaurila, Anna-Mari Toikka, Carl-Johan
Kajanti, Antti Kilappa ja Leila Preisfreund kannattivat ehdotusta.
Käsittelyn aikana Antti Salonen ilmoitti vetävänsä oman ehdotuksensa pois ja
yhdistävänsä ehdotuksensa Reetta Hyvärisen tekemään ehdotukseen.
Käsittelyn aikana Katarina Helander ilmoitti vetävänsä oman ehdotuksensa pois ja
yhdistävänsä ehdotuksensa Kim Åströmin tekemään ehdotukseen.
Puheenjohtaja totesi, että jäljelle on jäänyt kaksi kannatettua ehdotusta: Reetta
Hyvärisen ehdotus, joka sisältää myös Antti Salosen tekemän ehdotuksen sekä Kim
Åströmin ehdotus, joka sisältää myös Katarina Helanderin tekemän ehdotuksen.
Reetta Hyvärinen ilmoitti, että hän vetää oman ehdotuksensa pois, koska hänen ja
Antti Salosen ehdotus sisältyy myös Åströmin/Helanderin ehdotukseen.
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Puheenjohtaja totesi, että jäljelle on jäänyt yksi kannatettu ehdotus, eli Kim Åströmin
tekemä ehdotus. Se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: hyvinvointiohjelmaan lisätään
uudeksi kohdaksi 8.7 seuraava teksti: Laaditaan liikunta- ja virkistysstrategia.
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Perusturvalautakunta, § 71,30.08.2018
Kunnanhallitus, § 280,12.09.2018
Kunnanvaltuusto, § 87, 08.10.2018
§ 87
Kirkkonummen kunnan vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma vuosille 2018-2021
KIRDno-2018-1174
Perusturvalautakunta, 30.08.2018, § 71
Valmistelijat / lisätiedot:
Gun-Lis Wollsten
gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi
ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö
Kirkkonummen ikäihmisten palveluita koskeva strategia hyväksyttiin vuonna 2005.
Strategia päivitettiin vuonna 2011 ikäihmisten palveluiden strategiaksi ajalle 2012 -
2025, ja kunnanvaltuusto hyväksyi päivitetyn strategian kokouksessaan 3.10.2011 § 88
.

Vanhuspalvelulailla (980/2012) säädettiin kunnille velvollisuus laatia 1.1.2014 alkaen
valtuustokausittain suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhuspalvelulain
5 §:n mukaan kunnan tulee laatia osana strategista suunnitteluaan suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on
painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma
on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Tämän suunnitelman hyväksyy
kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Suunnitelman vähimmäissisältö

Vanhuspalvelulain 5.2 §:n mukaan suunnitelmassa on vähintään:
1. arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla
olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön
palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;
2. määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien
palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3. määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen
tavoitteiden toteutumisesta sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan
toimenpiteiden toteuttamiseksi;
4. määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen
toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5.
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5. määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa
tarkoitettujen tahojen kanssa. Näitä yhteistyötahoja ovat kunnassa toimivat
julkiset tahot, yritykset sekä ikääntynyttä väestöä edustavat järjestöt ja muut
yleishyödylliset yhteisöt, joiden kanssa kunnan on tehtävä yhteistyötä
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tueksi.
Suunnitelman huomioiminen päätöksenteon valmistelussa

Kunnan on vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan otettava suunnitelma huomioon
valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin
palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalaissa tarkoitettua talousarviota
ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) 12.1 §:ssä tarkoitettua
raporttia ja hyvinvointikertomusta.

Suunnitelman päivittäminen

Suunnitelman päivitti työryhmä, johon kuuluivat:
Jukka Tammi, vanhusneuvoston puheenjohtaja, perusturvalautakunnan puheenjohtaja
Kaj Sjöblom, vanhusneuvoston varapuheenjohtaja
Eila Karjalainen, vanhusneuvoston jäsen
Urban Fellman, vanhusneuvoston jäsen
Kaija Hannula, johtava ylilääkäri
Sari Ahola, osastonhoitaja
Tiina Paalanen, osastonhoitaja
Sari Suurjoki-Niemi, vanhuspalveluiden koordinaattori
Gun-Lis Wollsten, hoitotyön johtaja, Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden
tulosaluejohtaja

Liite:
- Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi vuosille 2018–2021
Ehdotus
Esittelijä: Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja
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Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle vuosia 2018–2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen
suunnitelman hyväksymistä liitteen mukaan.
Päätös
Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle
vuosia 2018–2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman hyväksymistä
liitteen mukaan.

Arja Liinavuori poistui kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn alkaessa klo 19.30.

Kunnanhallitus, 12.09.2018, § 280
Valmistelijat / lisätiedot:
Gun-Lis Wollsten
gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi
ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö
Perusturvalautakunta päätti 30.8.2018 § 71 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle vuosia 2018-2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen
suunnitelman hyväksymistä liitteen mukaan.
Ehdotus
Esittelijä: Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
osaltaan hyväksyä vuosia 2018-2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen
suunnitelman liitteen mukaisesti ja
2
esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuosia 2018-2021 koskevan
vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman liitteen mukaisesti ja
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 08.10.2018, § 87
Valmistelija / lisätiedot:
Gun-Lis Wollsten
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gun-lis.wollsten@kirkkonummi.fi
ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö
Liitteet

1 Ikäihmisten strategia_24.8.2018, valtuuston 8.10.2018 § 87 hyväksymä.pdf
2 Kyrkslätts kommuns åtgärdsplan enligt äldreomsorgslagen, godkänd av fge
8.10.2018 § 87.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuosia
2018-2021 koskevan vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman liitteen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto 15.10.2018:
Krista Petäjäjärvi teki seuraavan muutosehdotuksen: "(kohta) 6.2.
Palvelurakenteeseen liittyvät tavoitteet; Lisätään tavoite: Palvelutarveiden
kehittämisen kartoitus myös niiden ikäihmisten osalta, jotka eivät ole kunnan
tarjoamien vakituisten palveluiden piirissä". Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson,
Sanni Jäppinen, Ulf Kjerin, Anna-Mari Toikka, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi,
Maarit Orko, Markus Myllyniemi, Noora Piili, Irja Bergholm, Antti Salonen ja Timo
Haapaniemi kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla lisäyksellä kohtaan 6.2: Palvelutarveiden
kehittämisen kartoitus myös niiden ikäihmisten osalta, jotka eivät ole kunnan
tarjoamien vakituisten palveluiden piirissä.
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Kunnanhallitus, § 301,01.10.2018
Kunnanvaltuusto, § 88, 08.10.2018
§ 88
Vuoden 2017 arviointikertomus, toimielinten selvitykset valtuustolle
KIRDno-2018-585
Kunnanhallitus, 01.10.2018, § 301
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2017 arviointikertomusta kokouksessaan 28.5.2018
§ 56 ja päätti pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen
arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja että vastineiden tulee olla
valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden
talousarvion käsittelyä.
Toimialat ovat käsitelleet arviointikertomuksen toimielimissään ja ovat antaneet
selvityksensä arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä. Konsernihallinto on
laatinut selvitysten pohjalta yhteenvedon.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
hyväksyä konsernihallinnon laatiman selvitysyhteenvedon annettavaksi valtuustolle
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy annetut selvitykset
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 08.10.2018, § 88
Liitteet

1 Arviointikertomuksen 2017 vastineet -yhteenveto, Kh 1.10.2018.pdf
2 Sammandrag av bemötanden till utvärderingsberättelsen.pdf
Ehdotus
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Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy annetut selvitykset.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 299,01.10.2018
Kunnanvaltuusto, § 89, 08.10.2018
§ 89
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen
KIRDno-2018-1345
Kunnanhallitus, 01.10.2018, § 299
Espoon sivistystoimen johtaja ja kuntayhtymän johtaja saivat tehtäväkseen
yhteistyössä elinkeinojohtajan kanssa valmistella kokonaisselvityksen Omnia-
konsernin tulevasta rakenteesta, vaihtoehdoista yhtiöittämisen mahdolliseksi
ratkaisemiseksi, Omnian ja Espoon kaupungin yhteistyön syventämisestä, Omnian
kansainvälisen roolin rakentumisesta ja korkeatasoisen, koulutus- ja työelämän
tarpeita palvelevan koulutus- ja ohjausjärjestelmän varmistamisesta.
Asian valmistelua on ohjannut työryhmä, jossa ovat olleet Espoosta
sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä ja elinkeinojohtaja Tuula Antola, Kirkkonummelta
opetustoimen johtaja Leila Kurki ja elinkeinojohtaja Risto Nikunlaakso, Kauniaisista
sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, kuntayhtymästä kuntayhtymän johtaja Sampo
Suihko ja hallintojohtaja Tapio Siukonen.
Espoo on käynyt muiden jäsenkuntien johdon kanssa neuvottelut perussopimuksen
muutoksista ja jäsenkunnat vievät perussopimusta koskevan muutoksen
valtuustojensa käsittelyyn syys-lokakuun aikana.
Kuntayhtymän tehtävä määritellään jäsenkuntien valtuustojen päättämässä
perussopimuksessa. Kuntayhtymän voimassa oleva perussopimus on tullut voimaan
1.1.2015. Kuntayhtymän jäsenkunnat (suluissa osuudet peruspääomasta) ovat Espoon
kaupunki (86,89 osuutta), Kirkkonummen kunta (11,46 osuutta) ja Kauniaisten
kaupunki (1,65 osuutta).
Viimeisten kolmen vuoden aikana ovat sekä lainsäädäntö että toimintaympäristö
oleellisesti muuttuneet ja se tulee ottaa huomioon perussopimuksessa.
Perussopimuksessa tulisi huomioida: kuntalain uudistus, opetukseen ja koulutukseen
liittyvä lainsäädäntö (erityisesti ammatillisen koulutuksen reformi), koulutuksen
valtionosuuden leikkaukset, Espoon kaupungin konserniohje, julkisen sektorin
rakennemuutokset ml. kasvupalveluiden järjestäminen, elinkeinoelämän ja
ammattiosaamisen muutokset sekä kulttuurisen moninaisuuden lisääntyminen.
Perussopimuksen muutoksella Omnian tarjonta sisältää jatkossa järjestämis- ja
ylläpitämislupien mukaisen opetuksen ohella elinkeinoelämää ja alueen
elinvoimaisuutta koskevat seuraavat palvelut: jäsenkunnille kohdistettavat, nuorten ja
aikuisten osallisuutta edistävät, kansalaisten hyvinvointia edistävät, innovaatiopalvelut
sekä suomalaisen koulutusosaamisen välittämisen kansainvälisille markkinoille.
Perussopimuksen muutosesitys on liitteenä ja kuntayhtymän palvelurakenne (Omnia-
konsernin rakenne 1.1.2019) on oheismateriaalina.
Koulutuksen rahoitus ja sitä ohjaavaa lainsäädäntö ovat muuttuneet merkittävästi
vuoden 2016 jälkeen. Keskeisimmiksi tavoitteiksi on asetettu toiminnan
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vaikuttavuuden (tuloksellisuus ja tehokkuus) lisääminen sekä kilpailuneutraliteetin
varmistaminen markkinaehtoisessa toiminnassa. Lähtökohtana on, että
markkinaehtoinen toiminta tulee eriyttää yleishyödyllisestä toiminnasta. Hankinta-,
vero- ja kilpailuviranomaiset sekä valtionhallinto ovat lisänneet merkittävästi
viranomaisvalvontaa ja tarkastusta kyseisten tavoitteiden varmistamiseksi.
Valtionosuusrahoituksen perustana on 1.1.2018 voimaan astunut ammatillisen
koulutuksen lainsäädäntö ja rahoituslaki asetuksineen. Rahoitus määräytyy siten, että
perusrahoituksen osuus on 50 %, suoritusrahoituksen osuus 35 % ja
vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 %. Uudistettu rahoitusjärjestelmä on voimassa
kokonaisvaltaisesti vasta vuonna 2022 siirtymäsäännösten vuoksi.
Valtionosuusrahoituksen ja muun koulutusta tukevan erillisrahoituksen
määräytymisperusteet tulevat mahdollisesti jatkossa laaja-alaisemminkin
kannustamaan toiminnan tehostamiseen, nopeuttamaan opiskelijoiden valmistumista
sekä lisäämään tuloksellisuutta.
Jäsenkuntien sopimuspalvelut muodostavat tärkeän osan Omnian
koulutustarjonnasta. Omnian palveluista työväenopisto, nuorten työpajat, aikuislukio
sekä aikuisten perusopetus toteutetaan sopimuspalveluina jäsenkuntien/jäsenkunnan
kanssa. Palveluiden kattamat tehtävät, tavoitteet ja rahoitus on määritelty ao.
sopimuksissa. Osaamiskeskuksen käynnistymisestä valmistellaan vastaavanlaista
sopimusta 2019 alusta lukien.
Palvelujen myyntiä jäsenkunnille toteutetaan jäsenkuntien sidosyksikkönä
puitesopimusten mukaisesti.
Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista tulee siirtämään valtion elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen vastuuta
perustettavalle kuntayhtymälle Uudenmaan maakunnassa. Kuntayhtymä tuottaisi
palvelut joko itse tai kilpailuttaisi ne tarpeen mukaan; toimittaessa kilpailutilanteessa
markkinoilla, on palvelun tuottajan tuotanto yhtiöitettävä.
Markkinaehtoisessa toiminnassa Omnian tavoitteena on maltillinen kasvu
työvoimakoulutuksessa (lähinnä kotoutumiskoulutus) sekä osuus
kasvupalvelumarkkinoista tulevan maakuntauudistuksen myötä. Tavoitteena on lisäksi
tarjota enenevässä määrin alueen yrityksille kokonaisvaltaisia
koulutuspalveluratkaisuja työelämälähtöisesti määrittämällä avainasiakkuudet ja
kumppanuudet.
Hankerahoitusta haetaan ensisijaisesti tuotteistamista ja henkilöstön osaamisen
kehittämistä tukeviin hankkeisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1.1
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hyväksyy Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimukseen
muutokset liitteen mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2019.
1.2
valtuuttaa kunnanjohtajan tarvittaessa tekemään sopimukseen teknisluonteisia
korjauksia.
1.3
Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kuntayhtymän muut jäsenkunnan
ovat tehneet vastaavansisältöisen päätöksen.
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 08.10.2018, § 89
Liitteet

1 Omnian perussopimus, muutosesitykset
2 Omnia grundavtal, ändringsförslag

Oheismateriaali
1 Omnia-konsernin rakenne 1.1.2019 alkaen
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
hyväksyy Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimukseen
muutokset liitteen mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2019.
2
valtuuttaa kunnanjohtajan tarvittaessa tekemään sopimukseen teknisluonteisia
korjauksia.
3
toteaa, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kuntayhtymän muut
jäsenkunnan ovat tehneet vastaavansisältöisen päätöksen.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 289,12.09.2018
Kunnanvaltuusto, § 90, 08.10.2018
§ 90
Eron myöntäminen ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston varajäsenyydestä (O S-
E)
KIRDno-2017-165
Kunnanhallitus, 12.09.2018, § 289
Valmistelijat / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Outi Saloranta-Eriksson on anonut eroa ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja
opetusjaoston varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kunnanvaltuusto
valitsee ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenet ja varajäsenet.
Kunnanvaltuusto päätti valita ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon
seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-
2019 sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja opetusjaoston jäsenten keskuudessa
jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019
seuraavasti:
Jäsenet
Tony Björk, puheenjohtaja
Stig Nyberg, varapuheenjohtaja
Michaela Kartano
Jesper Eklund
Thorolf Sjölund
Rita Holopainen
Pia Furu

Varajäsenet
Maj Åberg-Hildén
Mikael Gerkman
Outi Saloranta-Eriksson
Annika Korolainen
Teresa Wikström
Martin Valtonen
Alexander Munck

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
myöntää eron Outi Saloranta-Erikssonille ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja
opetusjaoston varajäsenyydestä
2
valitsee uuden varajäsenen Outi Saloranta-Erikssonin tilalle ruotsinkieliseen
varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon toimikauden loppuun.
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Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 08.10.2018, § 90
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
myöntää eron Outi Saloranta-Erikssonille ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja
opetusjaoston varajäsenyydestä
2
valitsee uuden varajäsenen Outi Saloranta-Erikssonin tilalle ruotsinkieliseen
varhaiskasvatus- ja opetusjaostoon toimikauden loppuun.

Kunnanvaltuusto 15.10.2018 käsittely:
Outi Saloranta-Eriksson ilmoitti olevansa esteellinen, ja poistui kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Elina Utriainen ehdotti, että uudeksi varajäseneksi valitaan Anna Kylmänen.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti
1
myöntää eron Outi Saloranta-Erikssonille ruotsinkielisen varhaiskasvatus- ja
opetusjaoston varajäsenyydestä ja
2
valita uudeksi varajäseneksi Anna Kylmäsen ruotsinkieliseen varhaiskasvatus- ja
opetusjaostoon toimikauden loppuun.
Esteellisyys
Outi Saloranta-Eriksson
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Kunnanvaltuusto, § 32,19.06.2017
Vanhusneuvosto, § 7,21.05.2018
Kunnanhallitus, § 286,12.09.2018
Kunnanvaltuusto, § 91, 08.10.2018
§ 91
Vastaus valtuustoaloitteeseen 9/2017 kirkkonummelaisten seniorien digisyrjäytymisen
ehkäisemiseksi
KIRDno-2017-442
Kunnanvaltuusto, 19.06.2017, § 32
Valtuutetut Anneli Granström, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Piia Aallonharja, Miika
Engström, Patrik Lundell ja Kari Hujanen jättivät valtuuston kokouksessa 19.6.2017
seuraavan aloitteen:
"
Osallistuin 1.6. Diginummi tapahtumaan Kirkkonummen kunnantalolla. Siellä
todettiin: Kirkkonummella on digitalisaatio hoidettu Suomen keskivertoa paremmin,
digitalisaatio on otettu oppimisen tueksi varhaiskasvatuksesta jatkuen yo-kokeisiin
asti. Samoin osa kuntalaisten lupa-asioista hoituu digitaalisesti (Lupapiste.fi). Voidaan
sanoa, että lasten, nuorten ja työikäisen väestön digiasiat ovat Kirkkonummella
hoidettu kohtuullisen hyvin.
Toisaalta dokumentista:
”Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi vuosille 2014-2017”, käy ilmi, että internetiä säännöllisesti tai silloin
tällöin käyttäviä yli 75 –vuotiaita on 51%. Se ei tarkoita vielä, että he käyttäisivät
digitaalisia palveluita.

Eläkeläisten digitaalisen palvelujen käytön edut ovat:
1. eläkeläinen pystyy hoitamaan itsenäisesti omia asioitaan, joka ehkäisee
syrjäytymistä
2. terveyspalvelut ja terveyden seuranta siirtyy nettiin ja on tärkeää, että
eläkeläinen pystyy hoitamaan omat terveysasiansa mahdollisimman pitkään
itsenäisesti
3. tuo säästöjä ajassa ja rahan henkilölle itselleen
4. parantaa elämänlaatua sosiaalisten kontaktien kautta
Eläkeläisten digitaalisen palvelujen käytön esteet ovat:
tietoteknisten taitojen puute
ei ole varaa hankkia päätelaitetta
kynnys käyttää internetiä on korkea – uuden tekniikan pelko, varovaisuus
turvallisuuden suhteen
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iän tuomat rajoitteet, huonontunut näkö ja motoriikka
Edellä todetun perusteella Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää
kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta
1. ryhtyy selvittämään kuinka moni yli 65 vuotias kuntalainen ei käytä internetiä ja
siellä olevia julkisia- ja yksityisiä palveluita
2. ryhtyy selvittämään mitä mahdollisuuksia kunnalla on avustaa pienituloisia
eläkeläisiä päätelaitehankinnassa, esim.
- kunta kustantaa päätelaitteen pienituloisille eläkeläisille joilla on vaikea liikkua
- kunnalla olisi tablettilainaamo eläkeläisille
3. ryhtyy selvittämään miten eläkeläiset saadaan opastettua internetiin ja sen
palveluiden käyttöön, esim.
- työttömät nuoret eläkeläisten opastajina
- Enter ry mallinen vertaistukineuvonta
- tietoiskut palvelutaloihin, kerhoihin, kirjastoon, harrastusryhmiin joilla
eläkeläiset liikkuvat
4. laatii toimenpidesuunnitelman mahdollisimman monen yli 65 vuotiaan
kuntalaisen internetin ja digitaalisten palvelujen käyttämisen edesauttamiseksi
5. allokoi resurssit hankkeelle
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Vanhusneuvosto, 21.05.2018, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Suurjoki-Niemi
sari.suurjoki-niemi@kirkkonummi.fi
Vanhusneuvosto käsitteli kokouksessa 12.4.2018 valtuustoaloitetta seniorien
digisyrjäytymisestä, jolloin asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Tammi
Puheenjohtaja:
Asiasta keskustellaan kokouksessa ja annetaan vanhusneuvoston näkemykset tiedoksi
perusturvalautakunnalle.

Päätös
Vanhusneuvosto puoltaa aloitetta ja on aloitteen kannalla.
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Kunnanhallitus, 12.09.2018, § 286
Valmistelijat / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä liitteenä olevan vastauksen
valtuustoaloitteeseen ja pitää aloitetta loppuun käsiteltynä ja
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 08.10.2018, § 91
Liitteet

1 Valtuustoaloite_Senioreiden digisyrjäytymisen ehkäiseminen, Kh 12.9.2018.pdf
2 Svar på motion 9-2017, förebyggande av digital utslagning av seniorer i Kyrkslätt
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä liitteenä
olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja pitää aloitetta loppuun käsiteltynä.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuusto, § 87,04.12.2017
Kuntatekniikan lautakunta, § 107,23.08.2018
Kunnanhallitus, § 287,12.09.2018
Kunnanvaltuusto, § 92, 08.10.2018
§ 92
Vastaus valtuustoaloitteeseen 15/2017 pienreaktorien käytön tutkimisesta kunnan CO2-
päästötavoitteiden saavuttamiseksi
KIRDno-2017-1562
Kunnanvaltuusto, 04.12.2017, § 87
Valtuutettu Piia Aallonharja jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston
kokouksessa 4.12.2017 seuraavan aloitteen:
"Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti 13.11.2017 pidetyssä kokouksessa tutkia,
liittyisikö kunta mukaan HINKU-hankkeeseen ja sitoutuisi vähentämään CO2-päästöjä
jopa 80 % vuoteen 2050 mennessä. Tähän päästötavoitteeseen tarvitaan
energiaratkaisuja, joilla pystytään tuottamaan energiaa päästöttömästi, säästä ja
vuodenajasta riippumatta. Yksi vaihtoehto tuulivoiman ja aurinkoenergian tueksi ovat
modernit pienydinreaktorit.
Perinteisen massiivisen ydinvoimalan rakentaminen vie vuosikausia, mutta
markkinoille on lähivuosina tulossa moduuleista koottavia pienreaktoreita, jotka
valmistetaan tehtaassa sarjatuotantona asennusvalmiiksi, jolloin niiden pystytys
tapahtuu nopeasti. Suuren ydinvoimalan rakentaminen maksaa noin 8–10 miljardia
euroa, mutta pienreaktorin hinta voi VTT:n arvion mukaan olla tästä vain noin
kymmenesosa eli noin 0,8–1 miljardia. Pienreaktoreissa kertainvestointi on siis
matalampi ja rakennusprosessi ketterämpi. Tyypillisen pienreaktorin teho on noin 10–
300 MW:n luokkaa, kun esim. Olkiluoto 3:n teho on 1600 MW. Teho on siis
pienreaktorissa selvästi matalampi, mutta niitä voidaan rakentaa joustavasti lisää
tarpeen mukaan.
Ydinvoimaloiden turvallisuus voi huolestuttaa, mutta kaikki modernit ydinvoimalat
ovat hyvin turvallisia. Pienreaktorien lämpökuormat ovat selvästi matalampia, joten
niiden jäähdytys onnistuu poikkeustilanteessa usein passiivisilla, fysiikan lakeihin
nojaavilla menetelmillä, ilman ulkoisia toimenpiteitä. Syntynyt ydinjäte osataan hoitaa
Suomessa vastuullisesti joko loppusijoittamalla se Onkalon kaltaiseen luolaan tai
jatkossa jälleenkäsittelemällä ja kierrättämällä polttoaine ns. hyötöreaktoreissa.
Tällöin jätteen määrä vähenee ja jäljelle jääneet radioaktiiviset aineet häviävät pääosin
muutamassa vuosisadassa.
Pienreaktorien tekniikka on vielä kehitteillä ja Kiinassa ollaan tällä hetkellä kaikista
pisimmällä. Shangdossa pitäisi kahdesta pienreaktorista koostuva yksikkö ottaa
käyttöön vuoden 2018 alkupuolella. Kanadassa ensimmäinen pienreaktori tullaan
ottamaan käyttöön 2020-luvun alkuvuosina. Suomessa pienreaktoreita voitaisiin
saada käyttöön 2020-luvulla. Kirkkonummen tulisi strategiansa mukaisesti seurata
teknologian edistymistä ja luoda mahdollisuuksia sen käyttöön.
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Me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut esitämme, että kunta tekee selvityksen
käytännön mahdollisuuksista kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla Kirkkonummella
/ pääkaupunkiseudun tarpeisiin yhdessä VTT:n, Helsingin, Espoon ja muiden
kiinnostuneiden tahojen kanssa. Vastaava valtuustoaloite pienydinreaktorien käytön
selvittämiseksi on jätetty jo Helsingissä ja mm. Espoossa ollaan jättämässä
lähiaikoina."
Aloitteen olivat allekirjoittaneet Piia Aallonharjan lisäksi seuraavat valtuutetut ja
varavaltuutetut:

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

Kuntatekniikan lautakunta, 23.08.2018, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Otsikon mukaisen valtuustoaloitteen jätti valtuutettu Piia Aallonharja ensimmäisenä
allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2017 (§ 87). Aloitteen on
allekirjoittanut valtuutettu Aallonharjan lisäksi 14 muuta valtuutettua. Allekirjoittaneet
esittävät, että ”kunta tekee selvityksen käytännön mahdollisuuksista kaukolämmön
tuotantoon ydinvoimalla Kirkkonummella / pääkaupunkiseudun tarpeisiin yhdessä
VTT:n, Helsingin, Espoon ja muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa. Vastaava
valtuustoaloite pienydinreakorien käytön selvittämisestä on jätetty jo Helsingissä ja
mm. Espoossa ollaan jättämässä lähiaikoina.” Todettakoon, että Espoon kaupungin
lisäksi vastaavan kaltainen valtuustoaloite on toimitettu myös mm. Nurmijärven
kunnalle.
Kuntatekniikan toimiala on laatinut aloitteeseen seuraavan vastauksen:
”Kunnanvaltuuston päätöksen 13.11.2017 (§ 87) mukaisesti Kirkkonummesta on tullut
HINKU-kunta vuoden 2018 alussa. Se tarkoittaa, että kunta on valtuuston päätöksellä
sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80
% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on vaativa ja sen johdosta
vuonna 2018 laaditaan kunnassa tiekartta keinoista ja toimintaperiaatteista, joilla
tavoitteeseen on tarkoitus pyrkiä.
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Valtuustoaloitteessa todetaan, että HINKU-tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan
energiaratkaisuja, joilla pystytään tuottamaan energiaa päästöttömästi säästä ja
vuodenajasta riippumatta. Siinä esitetään tuulivoiman ja aurinkoenergian tueksi
otettavaksi käyttöön modernit pienydinvoimalat. Aloitteen mukaan pienreaktorien
tekniikka on vielä kehitteillä, mutta siinä todetaan myös, että Suomessa
pienreaktoreita voitaisiin saada käyttöön 2020-luvulla. Kirkkonummen kunnan tulisi
kuntastrategiansa mukaisesti seurata teknologian edistymistä ja luoda
mahdollisuuksia sen käyttöön.
Koska valtuustoaloitteen sisältö pienreaktoreista, niiden mahdollistamasta lämmön ja
sähkön tuotannosta sekä tietoisuus niiden ydinturvallisuudesta eivät kuulu kuntien
varsinaiseen toimintaan, pyysi Kirkkonummen kunta Uudenmaan ELY-keskusta
järjestämään asiasta tiedotustilaisuuden, joka järjestettiin 6.2.2018. Tilaisuuden
alustajat edustivat teknologian tutkimuskeskusta (VTT), säteilyturvakeskusta (STUK) ja
työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM). Muistio tilaisuudesta on tämän pykälän
oheismateriaalina. Tilaisuuden johtopäätöksinä todettiin mm. seuraavaa: ”tilaisuuden
lopuksi todettiin alustusten ja keskustelun pohjalta, että pienreaktoreiden
sijoittaminen Uudellemaalle tai varsinkaan Helsingin seudulle ei vaikuta realistiselta
ennen 2030-lukua” ja edelleen todettiin, että ”tässä vaiheessa kuntien ja muiden
viranomaisten on luontevinta jäädä seuraamaan pienreaktoritekniikan kehittymistä, ja
odottaa mahdollisen kiinnostuneen toimijan aloitetta.”
Kirkkonummen alueella kaukolämmön tuotannosta vastaavat Fortum Power and Heat
Oy sekä Gasum Oy (maakaasu). Kunnalla ei ole omaa energialaitosta. Kunnalla on
kuitenkin mahdollisuus solmia esimerkiksi Fortum Power and Heat Oy kanssa
sopimus taloudellisesti ja ekologisesti kestävien kaupunkiratkaisujen tuottamiseksi.
Aloitteessa mainitut pienydinvoimalat pohjaavat pienikokoisiin ydinreaktoreihin (SMR,
Small Modular Reactors), mutta ne ovat silti kokoluokaltaan merkittäviä vastaten
tehoiltaan Loviisan ydinvoimalan kapasiteettiä. Koska pienydinvoimaloita koskeva
kehittämistyö on kehitysvaiheessa ja esimerkiksi yhdysvaltalainen NuScale-
pienreaktori on määrä ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2026, niin tässä vaiheessa
ei ole perusteltua, että Kirkkonummi osallistuisi aloitteessa esitetyn selvityksen
laatimiseen, joka koskisi käytännön mahdollisuuksista kaukolämmön tuotantoon
ydinvoimalla joko Kirkkonummella tai Helsingin seudulla.
Pienreaktorihankkeiden suunnittelua vaikeuttaa myös epätietoisuus niiden
edellyttämien suoja-alueiden laajuudesta. Tällä hetkellä niitä koskevat samat
suojavaatimukset kuin suuria laitoksia: suojavyöhyke on noin 5 km ja varautumisalue
noin 20 km. Suojavyöhykkeelle (n. 5 km) ei saa sijoittaa kouluja, sairaaloita,
hoitolaitoksia, kauppoja tai muita kuin ydinvoimalaitokseen liittyviä työpaikkoja tai
yhteiskunnallisesti merkittäviä toimintoja. Vyöhykkeellä pysyvien asukkaiden määrä,
loma-asutus ja vapaa-ajan toiminta on rajoitettua siten, että alue voidaan tarvittaessa
tehokkaasti evakuoida. Vastaavasti varautumisalueelle (n. 20 km) viranomaisten on
laadittava pelastussuunnitelma. Mikäli periaatepäätös valtioneuvostolta saataisiin
pienreaktorin rakentamiselle, laatisi valvova viranomainen (STUK)
pienydinvoimalahankkeesta turvallisuusarvion.
Tiedossa on, että VTT, STUK ja TEM ovat alustavasti selvittäneet pienreaktorien
soveltuvuutta kaukolämmön tuotantoon. Tällä hetkellä on kuitenkin
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epätodennäköistä, että Suomeen rakennettaisiin uutta pienydinreaktoria ennen 2030-
lukua, sillä käytäntönä on ollut edellyttää, että Suomeen rakennettavasta reaktorista
on oltava referenssilaitos.”
Oheismateriaali:
-Pienreaktorit ja maankäytön suunnittelu, ELY-keskuksen muistio 6.2.2018
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Kuntatekniikan lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle,
että se hyväksyy vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Käsittely:
Käsittelyn aikana Sanni Jäppinen teki esityksen, jonka mukaan Kirkkonummen kunta
aloittaa keskustelun paikallisten energian tuottajien Fortum Power and Heat Oy
kanssa kuinka edetä kohti HINKU-kunnan päästötavoitteita taloudellisesti ja
ekologisesti kestävien kaupunkiratkaisujen tuottamiseksi ja edistää näin
kaukolämmön tuottamista uusiutuvilla energianlähteillä.
Esitystä kannatettiin. Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja
muutosehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Pj
ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA ja muutosehdotus EI, mikä
hyväksyttiin. Esittelijän pohjaehdotuksen puolesta äänesti neljä (4) jäsentä; Kim
Männikkö, Matti Kaurila, Carl-Johan Kajanti ja Santtu Vainionpää. Sanni Jäppisen
muutosesityksen puolesta äänesti kuusi (6) jäsentä; Miisa Jeremejev, Sanni Jäppinen,
Viveca Lahti, Kati Kettunen, Pekka Jäppinen, Pekka Rehn. Sanni Jäppisen
muutosehdotus voitti äänestyksen äänin 6-4.
Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päätti
1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
vastauksen valtuustoaloitteeseen.
2. että, Kirkkonummen kunta aloittaa keskustelun paikallisten energian tuottajien
Fortum Power and Heat Oy kanssa kuinka edetä kohti HINKU-kunnan
päästötavoitteita taloudellisesti ja ekologisesti kestävien kaupunkiratkaisujen
tuottamiseksi ja edistää näin kaukolämmön tuottamista uusiutuvilla
energianlähteillä

Kunnanhallitus, 12.09.2018, § 287
Valmistelijat / lisätiedot:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
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Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vastauksen
valtuustoaloitteeseen ja pitää aloitetta loppuun käsiteltynä ja
2. että Kirkkonummen kunta aloittaa keskustelun paikallisten energian tuottajien
Fortum Power and Heat Oy kanssa kuinka edetä kohti HINKU-kunnan
päästötavoitteita taloudellisesti ja ekologisesti kestävien kaupunkiratkaisujen
tuottamiseksi ja edistää näin kaukolämmön tuottamista uusiutuvilla energianlähteillä.

Kunnanhallitus 12.9.2018 käsittely:
Vesa-Pekka Sainio teki seuraavan muutosehdotuksen: "päätösesityksen 2. kohta,
lauseen loppu 'edistää näin kaukolämmön tuottamista uusiutuvilla energianlähteillä'
vaihdetaan muotoon 'edistää näin kaukolämmön tuottamista vähäpäästöisillä
energianlähteillä'". Matti Kaurila kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen
ja pitää aloitetta loppuun käsiteltynä ja
2
että Kirkkonummen kunta aloittaa keskustelun paikallisten energiantuottajien Fortum
Power and Heat Oy kanssa, kuinka edetä kohti HINKU-kunnan päästötavoiteita
taloudellisesti ja ekologisesti kestävien kaupunkiratkaisujen tuottamiseksi ja edistää
näin kaukolämmön tuottamista vähäpäästöisillä energianlähteillä.

Kunnanvaltuusto, 08.10.2018, § 92
Oheismateriaali
1 Pienreaktorit_ja_maankäyttö_06022018_MUISTIO.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vastauksen
valtuustoaloitteeseen ja pitää aloitetta loppuun käsiteltynä.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 304,01.10.2018
Kunnanvaltuusto, § 93, 08.10.2018
§ 93
Vireillä olevat valtuustoaloitteet tiedoksi valtuustolle lokakuussa 2018
KIRDno-2017-1153
Kunnanhallitus, 01.10.2018, § 304
Valmistelijat / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Hallintosäännön 155 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun ja
lokakuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo niistä valtuutettujen
tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei ole todennut
loppuun käsitellyiksi. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta
on ryhdytty.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä luettelon vireillä
olevista valtuustoaloitteista tiedokseen
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 08.10.2018, § 93
Oheismateriaali
1 Vireillä olevat valtuustoaloitteet (syyskuu 2018)
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä
luettelon vireillä olevista valtuustoaloitteista tiedokseen.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnallisvalitus
§84, §85, §86, §87, §88, §89, §90, §91, §92
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalitus
Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-
oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen
tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta
lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
08.10.2018

8/2018

55 (57)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle
osoitteella:
Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Virastoaika: 8.00 - 16.15.
Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös
telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen
määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-
oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
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Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen
perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee
vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.
Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain
vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa
koskevat riita-asiat.
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Muutoksenhakukielto
§82, §83, §93
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.

