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Saapuvilla olleet jäsenet
Anders Adlercreutz, puheenjohtaja
Minna Hakapää, 1. varapuheenjohtaja, poistui 21:33
Raija Vahasalo, 2. varapuheenjohtaja, saapui 19:27
Anna Aintila
Anneli Granström
Anni-Mari Syväniemi, poistui 21:24
Antti Kilappa
Antti Salonen
Bodil Lindholm
Carl-Johan Kajanti
Elina Utriainen
Emmi Wehka-Aho
Erkki Majanen
Hanna Haikonen
Hans Hedberg
Johanna Fleming, poistui 21:36
Jukka Tammi
Katarina Helander, poistui 20:11
Kati Kettunen
Kim Männikko
Kim Åström
Linda Basilier
Maarit Orko
Marjut Frantsi-Lankia
Markus Myllyniemi
Matti Kaurila
Miika Engström
Mikko Kara
Noora Piili
Outi Saloranta-Eriksson
Patrik Lundell
Pekka Oksanen
Pekka Rehn
Pekka Sinisalo
Piia Aallonharja
Pirkko Lehtinen, poistui 21:05
Reetta Hyvärinen, poistui 21:36
Riikka Purra
Saara Huhmarniemi
Tero Suominen, poistui 21:31
Timo Haapaniemi
Tony Björk
Ulf Kjerin
Ulla Seppälä
Veikko Vanhamäki
Anna-Mari Toikka, varajäsen
Eja Björkqvist, varajäsen
Fredrik Pelin, varajäsen, poistui 21:36
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Miisa Jeremejew, varajäsen, saapui 18:01
Pekka Jäppinen, varajäsen, saapui 18:01
Susan Honka, varajäsen, saapui 18:07, poistui 19:27
Muut saapuvilla olleet
Gunnel Ekström, johdon assistentti, sihteeri
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Anu Karkinen, hallintojohtaja
Juha Hörkkö, talousjohtaja
Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör, poistui 21:36
Tua Gunnelius, vs. johtava kielenkääntäjä, saapui 18:06
Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja
Saga Lavi, nuorisovaltuuston edustaja
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, saapui 18:07
Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö
Santeri Suomalainen, it-tukihenkilö
Jaana Pönni, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, poistui 19:05
Poissa

Anna Kylmänen
Ari Harinen
Irja Bergholm
Petri Ronkainen
Rita Holopainen
Sanni Jäppinen

Allekirjoitukset

Anders Adlercreutz
Puheenjohtaja

Gunnel Ekström
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
04.06.2018

04.06.2018

Kati Kettunen

Outi Saloranta-Eriksson
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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie
2, ja kunnan verkkosivuilla tiistaina 5.6.2018.

Gunnel Ekström, sihteeri
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§ 44
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
23.5.2018.
Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen
jäsenille.
Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 20.5.2018 Kirkkonummen
Sanomissa, jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 45
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Kati Kettunen ja
Outi Saloranta-Eriksson.
Pöytäkirja päätettiin tarkastaa maanantaina 4.6.2018 ja tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja kunnan
verkkosivuilla tiistaina 5.6.2018.

Lisäksi todettiin, että kokouksen järjestäytymisen jälkeen, nuorisovaltuuston
edustaja Saga Lavi esitteli liikkeelle laitetun adressin nuorten kesätyöpaikkojen
lisäämiseksi Kirkkonummella vuonna 2019.
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Rakennus- ja ympäristölautakunta, § 30, 06.03.2018
Kunnanhallitus, § 113, 16.04.2018
Kunnanvaltuusto, § 46, 28.05.2018
§ 46
Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2017: Veikkolan Kalljärven radikaalihoito
KIRDno-2018-64
Rakennus- ja ympäristölautakunta, 06.03.2018, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Soini
sari.soini@kirkkonummi.fi
ympäristöpäällikkö
Liitteet

1 Vastaus valtuustoaloitteeseen 7_2017 LIITE.pdf
Valtuutetut Marjokaisa Piironen, Outi Saloranta-Eriksson ja Emmi Wehkaaho jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina valtuuston kokouksessa 29.5.2017
seuraavan aloitteen:
"KIRVES ry:n kuntalaisaloite 11 vuotta sitten (2006) ehdotti Veikkolan
Kalljärven radikaalihoitoa. Aloitteen ansiosta kunta teetti Kalljärven
kunnostussuunnitelman, joka valmistui vuonna 2010. Suunnitelman mukaan
lähinnä vain jatkettaisiin entiseen tapaan tehokalastusta.
Kunnan jätevedet laskettiin 1960-1970-luvulla pienpudistamon kautta
Kalljärveen, ja jätevesistä peräisin olevia ravinteita varastoitui järven pohjalle.
Ravinnevarastot ja alusveden alhainen happipitoisuus aiheuttavat edelleen
voimakkaan sisäisen kuormituksen. KIRVES ja vesialueen omistajat ovat
antaneet Kalljärvelle ensiapua hoitokalastamalla sitä jo kahdenkymmenen
(20) vuoden ajan yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. On
osoittautunut, että nykyisillä hoitotoimenpiteillä Kalljärven surkeaan tilaan ei
pystytä vaikuttamaan.
Kalljärven pelastamiseksi tarvitaan radikaali kunnostussuunnitelma ja sen
pikainen toteuttaminen. Yhtenä vaihtoehtona tulee tutkia kemikaalikäsittelyn
sopivuutta Kalljärveen. Suomessa on viitisenkymmentä järveä kunnostettu
kemiallisesti vuosien varrella eli tutkimustietoa tästäkin on saatavissa.
Rymättylän Kirkkojärvi oli niistä ensimmäinen vuonna 2002.
Radikaalikunnostuksen lisäksi järven ulkoinen kuormitus pitää saada
kuriin. Kunnan vesilaitoksen tulee lisätä valvontaa ja tarvittaessa ottaa
käyttöön pakkokeinoja niin, että vesistöjen valuma-alueilla asuvat liittyvat
kunnallistekniikkaan. Myöskään haja-asutuksen kuormitus ei ilman valvontaa
vähene toivotulla tavalla. Kalljärven rantojen ja siihen laskevien ojien ja purojen
suojavyöhykkeiden leveyttä pitää reilusti lisätä.
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Koko Uudenmaan alueella on kolme järveä, joiden tila on surkea. Kalljärvi
on yksi näistä. Luonnonläheinen Kirkkonummi on nyt ollut hoitamatta
keskeisellä sijainnilla olevan järven tilaa vuosikymmeniä. Samalla kuitenkin
kunta kaavoittaa uuden asuinalueen ja uimarannan samaisen järven rannalle.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:
1. Kirkkonummi yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja vesialueiden
omistajien kanssa selvittää pikaisesti mahdollisuudet ja kustannusvaikutukset
edellä kuvattuihin toimenpiteisiin ja
2. Valmistelee suunnitelman Kalljärven kunnostamiseksi rakennus- ja
ympäristölautakunnan päätettäväksi 31.5.2018 mennessä. "
Aloitteen olivat Marjokaisa Piirosen, Outi Saloranta-Erikssonin ja Emmi
Wehka-ahon lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Antti Kilappa, Jens
Sørensen, Kati Kettunen, Patrik Lundell, Anders Adlercreutz, Stefan Gustafsson,
Pekka M. Sinisalo, Anna Aintila, Sanna Hartikainen, Marjut Frantsi-Lankia, Pekka
Jäppinen, Kaj Nurmi, Pirkko Lehtinen, Tero Kovala, Maija Lounamaa, Ulf Kjerin,
Ralf Grönberg ja Matti Kaurila.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Soini
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää:
1
antaa liitteen mukaisen selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen
2
lähettää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus, 16.04.2018, § 113
Liitteet

1 Vastaus valtuustoaloitteeseen 7_2017 LIITE.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1
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antaa kunnanvaltuustolle liitteenä olevan rakennus- ja ympäristölautakunnan
vastauksen ja
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto pitää vastausta riittävänä ja
aloitetta loppuunkäsiteltynä.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 46
Liitteet

1 Vastaus valtuustoaloitteeseen 7_2017 LIITE.pdf
2 Svar på fullmäktigemotion 7-2017, bilaga fge 14.5.2018.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
pitää rakennus- ja ympäristölautakunnan vastausta riittävänä ja aloitetta
loppuunkäsiteltynä.

Käsittely 28.5.2018:
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n edustaja Jaana Pönni oli kokouksessa
tämän pykälän aikana vastaamassa valtuutettujen esittämiin kysymyksiin.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
28.05.2018

5/2018

11 (67)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Kunnanvaltuusto, § 18, 05.03.2018
Henkilöstöjaosto, § 23, 18.04.2018
Kunnanhallitus, § 127, 23.04.2018
Kunnanvaltuusto, § 39, 14.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 47, 28.05.2018
§ 47
Vastaus valtuustoaloitteeseen 4/2018: Aloite Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan
hyväksyminen ja käyttöönottaminen Kirkkonummen kunnassa
KIRDno-2018-436
Kunnanvaltuusto, 05.03.2018, § 18
Valtuutettu Pekka M. Sinisalo jätti ensimmäisenä allekirjoittajana
kunnanvaltuuston kokouksessa 5.3.2018 seuraavan aloitteen:
"Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
paikallishallinnossa on sitoumus tasa-arvon toteuttamiseksi kunnassa.
Allekirjoittamalla peruskirjan kunta vahvistaa sitoutumistaan tasa-arvon
edistämiseen tasa-arvonlainsäädäntömme mukaisesti. Peruskirja on laadittu
yhteistyössä Euroopan kuntajärjestöjen kanssa. Suomen Kuntaliitto suosittelee
kunnille ja maakunnille sen hyväksymistä. Uudenmaan Liitto on hyväksynyt
peruskirjan.
Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja kattaa kunnan
•
•
•
•
•

poliittisen roolin ja demokraattisen vastuun
palvelujen tarjoan roolin
työnantajaroolin
roolin kestävän kehityksen edistäjänä
roolin sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisijänä

Kunnan palvelut vaikuttavat suoraan asukkaiden tasa-arvon ja hyvinvoinnin
toteutumiseen, ja sen vuoksi eri-ikäisten naisten ja miesten tarpeet on otettava
huomioon palveluja koskevissa päätöksissä. Peruskirja antaa konkreettisia
esimerkkejä siitä, miten naisten ja miesten välistä tasa-arvoa voidaan edistää
käytännössä esimerkiksi asumisen, terveyden, sosiaalipalveluiden, vapaa-ajan,
liikenteen ja julkisten hankintojen näkökulmasta.
Peruskirjan allekirjoittamisen myötä kunta sitoutuu laatimaan toiminnallisen
tasa-arvosuunnitelman, jossa tulee esittää tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit
peruskirjan tavoitteiden toteuttamiseksi.
Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kunta
•
•

hyväksyisi Eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon
peruskirjan,
tekisi sen mukaisesti päätöksen toiminnallisen tasaarvosuunnitelman laatimisesta ja
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•

kirjaisi suunnitelmaan selkeät toimenpiteet tavoitteiden
saavuttamiseksi sekä määrittelyt tavoitteiden arvioinnista ja
seurannasta sekä vastuutahoista.

Maaliskuun 5. päivänä 2018
Pekka M. Sinisalo"
Aloitteen olivat Pekka M. Sinisalon lisäksi allekirjoittaneet seuraavat
valtuutetut: Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Petri Ronkainen, Piia
Aallonharja, Riikka Purra, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka-aho,
Maarit Orko, Antti Kilappa, Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara
Huhmarniemi, Minna Hakapää, Pirjo Salmi, Bodil Lindholm ja Linda Basilier.
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Henkilöstöjaosto, 18.04.2018, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
Liitteet

1 Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja
Kirkkonummen kunnan ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma laadittiin ja
hyväksyttiin vuonna 2006.Tämän jälkeen asiaan palattiin syksyllä 2016,
jolloin laadittiin ja hyväksyttiin Kirkkonummen kunnan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma (hyväksytty henkilöstöjaostossa 12.10.2016).
Samalla sovittiin, että suunnitelma päivitetään vuosittain. Päivitys on tehty
viimeksi syksyllä 2017 (hyväksytty henkilöstöjaostossa 15.11.2017) ja tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelma tulee seuraavan kerran henkilöstöjaoston
käsittelyyn syksyllä 2018 palkkakartoituksen kera.
Koska Kirkkonummen kunnassa on käytössä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma, kattaa se sukupuolten tasa-arvon lisäksi myös
yhdenvertaisuusnäkökulman ja syrjinnän kiellon. Suunnitelma on tehty
henkilöstöpolitiikan näkökulmasta.
Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan hyväksyjä sitoutuu
laatimaan toimintasuunnitelman tai täydentämään sitä peruskirjan
pohjalta kahden vuoden kuluessa. Kirkkonummen kunnan tasa-
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arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on jo nyt vuosittainen
toimintasuunnitelmaosio.
Syksyllä 2018 Kirkkonummen kunnan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitettäessä voidaan suunnitelmaa laajentaa
työnantajaroolia laajemmaksi suunnitelmaksi, jolloin eurooppalaisen tasaarvon peruskirjan vaatimukset täyttyvät.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla Palmroos
Henkilöstöjaosto
1 esittää kunnanhallitukselle eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan
hyväksymistä.
2 esittää, että Kirkkonummen kunnan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen yhteydessä lisätään eurooppalaisen
tasa-arvon perusteiden mukaiset vaatimukset kunnan tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaan.
3 esittää kunnanhallitukselle, että tämä päätös annetaan vastauksena
valtuustoaloitteeseen 4/2018 ja että kunnanhallitus pitää vastausta riittävänä.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi Henkilöstöjaosto päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta
kokouksessa.

Kunnanhallitus, 23.04.2018, § 127
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää
henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuusto, 14.05.2018, § 39
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää
henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 47
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää
henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuusto, § 20, 05.03.2018
Henkilöstöjaosto, § 24, 18.04.2018
Kunnanhallitus, § 128, 23.04.2018
Kunnanvaltuusto, § 40, 14.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 48, 28.05.2018
§ 48
Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 6/2018: Kirkkonummen kunnan työntekijöille
tasapuolinen kohtelu virkavapausanomuksiin
KIRDno-2018-438
Kunnanvaltuusto, 05.03.2018, § 20
Valtuutettu Bodil Lindholm jätti ensimmäisenä allekirjoittajana
kunnanvaltuuston kokouksessa 5.3.2018 seuraavan aloitteen:
"Kirkkonummen kunta tulee laatia yhtenäiset linjaukset/säännöt
virkavapausanomuksiin.
Virka- ja työvapaat ovat harkinnanvaraisesti myönnettäviä ja päätösvalta on
tällä hetkellä lähiesimiehellä. Käytäntö on liian kirjava eikä kohtele työntekijöitä
tasapuolisesti.
Aloitteella tavoitellaan nykyistä tasapuolisempaa kohtelua kunnan
työntekijöille.
Kirkkonummen kunnan tulee laatia yhdenmukaiset käytännöt asiassa ja
tiedottaa viranhaltijoita/työntekijöitä niistä.
KVtes V luku 12 § 3 ohjeet: Kunnissa ja kuntayhtymissä olisi syytä omaksua
mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten virka-/
työvapaiden myöntämisen osalta. Paikallisesti olisi hyvä tehdä periaatepäätös
harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämisen perusteista, palkallisuudesta
jne. ja tiedottaa nämä perusteet viranhaltijoille/työntekijöille. Kunta ei ole
velvollinen myöntämään virkavapautta.
Kirkkonummella 5.3.2018
Bodil Lindholm"
Aloitteen olivat Bodil Lindholmin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut:
Rita Holopainen, Tony Björk, Hans Hedberg, Patrik Lundell, Linda Basilier,
Jerri Kämpe-Hellenius, Fredrik Pelin, Miikka Engström, Antti Salonen, Marjut
Frantsi-Lankia, Krista Petäjäjärvi, Sanni Jäppinen, Pekka Oksanen, Pekka
Rehn, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Antti Kilappa, Reetta Hyvärinen, Outi
Saloranta-Eriksson, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää, Pirjo Salmi, Veikko
Vanhamäki, Anni-Mari Syväniemi, Jarmo Uimonen, Kim Åström, Noora Piili,
Katarina Helander, Petri Ronkainen, Carl-Johan Kajanti, Piia Aallonharja,
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Anneli Granström, Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Johanna Fleming, Tero
Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen ja Elina Utriainen.
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Henkilöstöjaosto, 18.04.2018, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
KVTES:n 5 luvun 12§ 3 momentissa todetaan, että harkinnanvaraisella virka- ja
työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka- ja työvapaita, joita työnantaja ei ole lain
tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään.
Harkinnanvaraisen virka-/ työloman myöntämistä harkittaessa pitäisi ottaa
huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoitamisen
järjestäminen tänä aikana. KVTES:ssä todetaan myös, että kunnissa olisi syytä
omaksua mahdollisimman yhdenmukainen käytäntö harkinnanvaraisten
virka-/ työvapaan myöntämisen perusteista ja tiedottaa nämä perusteet
viranhaltijoille/ työntekijöille.
Henkilöstöjaosto on 12.10.2016 (§42) päättänyt harkinnanvaraisten
virkavapauksien ja työlomien myöntämisen periaatteista, koska käytännöt
olivat aiemmin vaihdelleet eri toimialojen osalta.
Henkilöstöjaoston päätöksen mukaisesti Kirkkonummen kunnassa vakituisessa
palvelusuhteessa oleville voidaan myöntää harkinnanvaraista, pitkää, yli
kuukauden virkavapaata tai työlomaa pääsääntöisesti korkeintaan vuosi.
Henkilöstöjaoston päätöksestä on tiedotettu intranetissä ja tieto perusteista on
HR-käsikirjassa. Kunnan hallintosäännössä on linjattu, että harkinnanvaraisista
virka- ja työvapaista päättää esimies henkilöstöjaoston linjausten mukaisesti.
Henkilöstöyksikön saamien tietojen perusteella harkinnanvaraista
virkavapautta-/työlomaa on henkilöstöjaoston 12.10.2016 päätöksen
jälkeen haettu muutamia kymmeniä. Pääosin virkavapaus-/ työloma
on myönnetty haetun mukaisesti. Henkilöstöyksikön tiedossa on vain
muutama hylätty anomus, joita on perusteltu KVTES:n mukaisesti
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdilla.
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Saadun palautteen perusteella henkilöstöjaoston 12.10.2016 tekemä päätös
harkinnanvaraisten virka-/työlomien myöntämisestä ja niiden periaatteista
vaikuttaa toimivalta Kirkkonummen kunnassa.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla Palmroos
Henkilöstöjaosto
esittää kunnanhallitukselle, että tämä päätös annetaan vastauksena
valtuustoaloitteeseen 6/2018 ja että kunnanhallitus pitää vastausta riittävänä.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi Henkilöstöjaosto päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta
kokouksessa

Kunnanhallitus, 23.04.2018, § 128
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää
henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 14.05.2018, § 40
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää
henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
28.05.2018

5/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 48
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää
henkilöstöjaoston vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Käsittely 28.5.2018:
Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos oli läsnä vastaamassa valtuutettujen
kysymyksiin.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kuntatekniikan lautakunta, § 50, 19.04.2018
Kunnanhallitus, § 151, 07.05.2018
Kunnanhallitus, § 174, 21.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 49, 28.05.2018
§ 49
Veikkolan meluesteen rakentaminen
KIRDno-2018-624
Kuntatekniikan lautakunta, 19.04.2018, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Eero Vartiainen
eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
kuntatekniikkapäällikkö
Liitteet

1 Veikkolan meluesteet, aiesopimus liitteineen.pdf
Aiesopimus käsittää hankkeen, jossa parannetaan Vt1:n melusuojausta
Veikkolan kohdalla. Tämän aiesopimuksen mukainen melusuojauksen
parannushanke on pituudeltaan n. 2,5 km. Hanke sisältää meluesteiden
rakentamisen sekä mahdolliset muutokset liittyviin katuihin ja kevyen
liikenteen järjestelyihin. Hankkeen laajuus perustuu 1.12.2015 hyväksyttyyn
tiesuunnitelmaan.
Valtatie sekä muut katu- ja tiejärjestelyt säilyvät ennallaan. Valtatie kulkee
Veikkolan taajaman kohdalla Perälänjärven ja Lamminjärven välissä, joiden
rannoilla on paljon asutusta. Liikenne on valtatien rakentamisen jälkeen
moninkertaistunut, kuten myös taajaman asukasmääräkin. Vuoden 2010 KVL
oli 34700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030
mennessä vielä 60 %. Valtatien melualueella asuu ennustevuonna noin 450
asukasta. Nykyiset meluntorjuntatoimet koostuvat Lamminpääntien kohdalla
olevista meluvalleista ja rakenteilla olevasta meluvallista lähellä Veikkolan
liittymää.
Hyväksytyn tiesuunnitelman lähtökohtana on käytetty suunnitelmaa
”Turunväylän (V1) varustaminen meluesteillä, Veikkolan kohta, Kirkkonummi,
Tiesuunnitelma, Uudenmaan tiepiiri 1999” sekä ”Maanteiden meluntorjunnan
toimintasuunnitelma 2008 – 2012, Tiehallinto, 2008. Hankkeen pohjoispuolelle
on alustavasti suunniteltu Espoo – Lohja rautatievaraus. Hankkeen
rakennussuunnitelma on tarkoitus käynnistää kesällä 2018.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 8.000.000 €. Kustannusarvio perustuu
vuonna 2018 laadittuun hankkeen tiesuunnitelman tarkennukseen, jolloin
maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksin helmikuunlukema oli 113,
2 (MAKU 2010=100). Vaiheen 1 kustannusarvio on 4.000.000 €. Kustannukset
jaetaan siten, että Liikenneviraston osuus on 75 % ja Kirkkonummen kunnan 25
% hankkeen kokonaiskustannuksista.
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Liikenneviraston esitys on, että investointi toteutetaan kahdessa vaiheessa ja
että ensimmäisen vaiheen kustannukset jaetaan kunnan ja Liikenneviraston
kesken tasan 50/50. Liikennevirasto rakentaa hankkeen 2. vaiheen
kustannuksellaan, kunnan osuuden ollessa 0 %. Rakennusvaihe 2 toteutetaan
myöhemmin yhdessä erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.
Liite:
- sopimus
Oheismateriaali:
- opaskarttaote toiminta-alueesta
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen
Kuntatekniikan lautakunta päättää
1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
liitteen mukaisen aiesopimuksen Veikkolan meluesteen rakentamisesta.
2.
esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan
vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 2.000.000 €.
3.
hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.
Päätös
Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 07.05.2018, § 151
Valmistelijat / lisätiedot:
Eero Vartiainen
eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
kuntatekniikkapäällikkö
Liitteet

1 Veikkolan meluesteet, aiesopimus liitteineen.pdf
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1.
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esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen aiesopimuksen
Veikkolan meluesteen rakentamisesta.
2.
esittää kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan vuoden 2019
talousarviossa yhteensä 2.000.000 €.
3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 7.5.2018 käsittely:
Ari Harinen ehdotti asian palauttamista valmisteluun seuraavasti: "Palautuksen
aikana tutkitaan mahdollisuus tiivistää ja lisätä asukasmäärää alueella
ennen lopullisen päätöksen tekoa ja tutkitaan rakennuslupa; riittääkö metrin
korkuinen aita, jos rakennusmäärää ei olennaisesti lisätä". Hans Hedberg ja Ulf
Kjerin kannattivat Harisen palautusehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, jota
ei kuitenkaan hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä.
Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: jatkokäsittely on JAA ja
palautusehdotus on EI. Äänet menivät tasan 6-6 ja yksi tyhjä, joten asia ratkesi
puheenjohtajan äänellä (EI). Asia päätettiin palauttaa valmisteltavaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteltavaksi seuraavasti: Palautuksen
aikana tutkitaan mahdollisuus tiivistää ja lisätä asukasmäärää alueella
ennen lopullisen päätöksen tekoa ja tutkitaan rakennuslupa; riittääkö metrin
korkuinen aita, jos rakennusmäärää ei olennaisesti lisätä.

Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 174
Valmistelijat / lisätiedot:
Eero Vartiainen
eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
kuntatekniikkapäällikkö
Liitteet

1 Veikkolan meluesteet_aiesopimus_luonnos_liikennevirasto 14.5.2018.pdf
Kunnanhallitus päätti 7.5.2018 palauttaa asian valmisteltavaksi seuraavasti:
Palautuksen aikana tutkitaan mahdollisuus tiivistää ja lisätä asukasmäärää
alueella ennen lopullisen päätöksen tekoa ja tutkitaan rakennuslupa; riittääkö
metrin korkuinen aita, jos rakennusmäärää ei olennaisesti lisätä.
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Palautuksen aikana sopimuksen kirjausta meluesteen 2. vaiheen
toteuttamisesta on tarkennettu.
Melukaide on tavallisesti betoninen rakenne, joka toimii samalla meluesteenä
ja tiekaiteena. Kaide sijoitetaan ajoradan viereen, koska melueste
suojaa parhaiten sen ollessa mahdollisimman lähellä melun lähdettä.
Melukaiteen korkeus on yleensä 1,0-1,2 metriä tien reunan tasosta. Se
voidaan kuitenkin rakentaa jopa 1,6 metrin korkuisena. Tässä kohteessa
yleissuunnitelun yhteydessä on päädytty 1,5 m korkeaan melukaiteeseen
halutun melusuojauksen saavuttamiseksi.
Kaavoitusyksikön selvitys mahdollisuudesta lisätä asukasmäärää alueella on
oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1.
esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen aiesopimuksen
Veikkolan meluesteen rakentamisesta.
2.
esittää kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan vuoden 2019
talousarviossa yhteensä 2.000.000 €.
3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 49
Liitteet

1 Veikkolan meluesteet_aiesopimus_luonnos_liikennevirasto 14.5.2018.pdf
2 Veikkola bullerhinder, avtal, fge 28.5.2018.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1
valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen aiesopimuksen Veikkolan meluesteen
rakentamisesta.
2
hankkeelle varataan vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 2.000.000 €.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
28.05.2018

5/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuusto, § 31, 19.06.2017
Kunnanhallitus, § 175, 21.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 50, 28.05.2018
§ 50
Vastaus valtuustoaloitteeseen 8/2017: Turunväylän Veikkolan kohdan melusuojauksen
toteutuksen vauhdittaminen
KIRDno-2017-441
Kunnanvaltuusto, 19.06.2017, § 31
Valtuutetut Susan Honka, Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät
ensimmäisinä allekirjoittajina valtuuston kokouksessa 19.6.2017 seuraavan
aloitteen:
"Turunväylän (Tarvontietä) on aikoinaan -60 ja -70 luvuilla rakennettu sen
aikaista Veikkolan asutusta halkoen. Veikkolaan suunnitellun meluesteen
kohdalle on rakennuskaava tullut ensimmäisen kerran voimaan vuonna 1967.
Vuosikymmenten kuluessa on Turunväylän liikennemäärät moninkertaistuneet
erityisesti kun Helsingin ja Turun koko välille valmistui moottoritie.
Liikennemäärien kasvun myötä on myös liikenteen aiheuttama melu kasvanut
sietämättömäksi ja häiritsevän melun vaikutusalue on levinnyt yhä laajemmalle
alueelle ja sen vaikutuspiirissä on satoja talouksia.
Turunväylän melusuojauksen toteutus on odottanut alueen kaavojen
päivittämistä ja lainvoimaista (tiesuunnitelmaa) melusuojaussuunnitelmaa.
Asemakaavat ovat nyt kunnossa ja melusuojauksen suunnitelmat ovat saaneet
lainvoiman 18.2.2016. Alkuperäisen Veikkona rakennuskaavan päivitykset
mahdollistavat nyt merkittävän määrän uusia asuintaloja melusuojauksen
toteutuksen jälkeen. Turunväylän melusuojauksen toteutus edellyttää nyt
valtionvallan rakentamispäätöstä ja rahoitusta. Kunta on jo sitoutunut 25 %
osuudella hankkeen toteutukseen.
Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut
edellytämme kunnalta aktiivisempaa otetta ja suurempaa varautumista
hankkeen toteutuksen vauhdittamiseksi. Edellytämme, että vastauksena
valtuustoaloitteeseen on esitetty ne toimenpiteet, jolla hanketta on
vauhditettu ja kuinka vuoden 2018 talousarviossa ja vuosien 2019-2020
taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkeen toteutukseen."
Aloitteen olivat Susan Hongan, Mikko Karan, Matti Kaurilan ja Ulla Seppälän
lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Raija Vahasalo, Kati Kettunen,
? Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Veikko Vanhamäki, Pekka Oksanen,
Erkki Majanen, Outi Saloranta-Eriksson, Anders Adlercreutz, Hans Hedberg,
Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Piia Aallonharja, Anneli
Granström, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Tony Björk, Miikka Engström, Patrik
Lundell, Antti Salonen, Marjut Frantsi-Lankia, Anna Kylmänen, Sanni Jäppinen,
Emmi Wehka-aho, Reetta Hyvärinen, Minna Hakapää, Saara Huhmarniemi,
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Pirkko Lehtinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Petri
Ronkainen ja Katarina Penkert.

Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 175
Valmistelijat / lisätiedot:
Eero Vartiainen
eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
kuntatekniikkapäällikkö
Kirkkonummen kunta on neuvotellut Liikenneviraston kanssa aiesopimuksen,
jonka mukaan parannetaan Vt1:n melusuojausta Veikkolan kohdalla. Tämän
aiesopimuksen mukainen melusuojauksen parannushanke on pituudeltaan
n. 2,5 km. Hanke sisältää meluesteiden rakentamisen sekä mahdolliset
muutokset liittyviin katuihin ja kevyen liikenteen järjestelyihin. Hankkeen
laajuus perustuu 1.12.2015 hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.
Valtatie sekä muut katu- ja tiejärjestelyt säilyvät ennallaan. Valtatie kulkee
Veikkolan taajaman kohdalla Perälänjärven ja Lamminjärven välissä, joiden
rannoilla on paljon asutusta. Liikenne on valtatien rakentamisen jälkeen
moninkertaistunut, kuten myös taajaman asukasmääräkin. Vuoden 2010 KVL
oli 34700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030
mennessä vielä 60 %. Valtatien melualueella asuu ennustevuonna noin 450
asukasta. Nykyiset meluntorjuntatoimet koostuvat Lamminpääntien kohdalla
olevista meluvalleista ja rakenteilla olevasta meluvallista lähellä Veikkolan
liittymää.
Hyväksytyn tiesuunnitelman lähtökohtana on käytetty suunnitelmaa
”Turunväylän (V1) varustaminen meluesteillä, Veikkolan kohta, Kirkkonummi,
Tiesuunnitelma, Uudenmaan tiepiiri 1999” sekä ”Maanteiden meluntorjunnan
toimintasuunnitelma 2008 – 2012, Tiehallinto, 2008. Hankkeen pohjoispuolelle
on alustavasti suunniteltu Espoo – Lohja rautatievaraus. Hankkeen
rakennussuunnitelma on tarkoitus käynnistää kesällä 2018.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 8.000.000 €. Kustannusarvio perustuu
vuonna 2018 laadittuun hankkeen tiesuunnitelman tarkennukseen, jolloin
maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksin helmikuunlukema oli 113,
2 (MAKU 2010=100). Vaiheen 1 kustannusarvio on 4.000.000 €. Kustannukset
jaetaan siten, että Liikenneviraston osuus on 75 % ja Kirkkonummen kunnan 25
% hankkeen kokonaiskustannuksista.
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Liikenneviraston esitys on, että investointi toteutetaan kahdessa vaiheessa ja
että ensimmäisen vaiheen kustannukset jaetaan kunnan ja Liikenneviraston
kesken tasan 50/50. Liikennevirasto rakentaa hankkeen 2. vaiheen
kustannuksellaan, kunnan osuuden ollessa 0 %. Rakennusvaihe 2 toteutetaan
myöhemmin, toteutusaikataukusta sovitaan kun Turunväylän viereisen
Länsiradan vireillä oleva yleissuunnittelu on valmistunut.
Kuntatekniikan lautakunta on päättänyt kokouksessaan 19.4.2018 §
50 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se
hyväksyy aiesopimuksen Veikkolan meluesteen rakentamisesta ja esittää
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan vuoden
2019 talousarviossa yhteensä 2.000.000 €. Kunnanhallitus on käsitellyt
sopimusta kokouksissaan 7.5.2018 ja 21.5.2018.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1
esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta
loppuunkäsiteltynä
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 50
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää vastausta
riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanvaltuusto, § 61, 09.10.2017
Kunnanhallitus, § 176, 21.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 51, 28.05.2018
§ 51
Vastaus valtuustoaloitteeseen 12/2017 - Veikkolan meluaidan rakentamiseksi
osakokonaisuuksittain
KIRDno-2017-1219
Kunnanvaltuusto, 09.10.2017, § 61
Valtuutettu Markus Myllyniemi jätti ensimmäisenä
allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 9.10.2017 seuraavan aloitteen:
"Moottoritien melusaastetta on Veikkolassa kärsitty ja vuodesta 1967 lähtien,
kun ns. Tarvontie eli turun moottoritie jatkettiin aina Lohjalle asti. Sitä
seuranneina vuosikymmeninä liikennemäärät moottoritiellä ovat kasvaneet
merkittävästi, ja vuonna 2017 Veikkolan ohittaa Liikenneviraston tilastojen
mukaan noin 30 000 autoa päivässä. Tästä noin 4000 yksikköä luokitellaan
raskaaksi liikenteeksi.
Ilmeistä on, että nykytilanne on asukkaiden kannalta käynyt täysin
kestämättömäksi, ja melu aiheuttaa alueella asuville vakavia terveydellisiä
haittoja. Tämän lisäksi moottoritien melu rajoittaa merkittävästi alueen
kaavoituspotentiaalia.
Liikenneviraston viimeisen virallisen arvion mukaan melutaso päivisin ylittää
säännöllisesti Valtioneuvoston asettaman 55 dB:n ehdottoman kipurajan.
Moottoritien melusaaste vaikuttaa alueen välittömän läheisyyden lisäksi koko
kylään ja vaikutta näin kaikkiin Veikkolan asukkaisiin.
Me allekirjoittaneet valtuutetut ja varavaltuutetut edellytämme kunnalta
tutkimaan vaihtoehtoa, missä meluaita rakennettaisiin Veikkolan
osakokonaisuuksittain. Vaihtoehtona ehdotamme meluaidan ensimmäisen
neljäsosan rakentamista kunnan lupaamin varoin, ja myöhemmin hankkeen
viimeistelemistä valtion rahoituksen puitteissa. Toivomme myös kunnalta
realistista aikataulua hankkeen toteuttamiselle vuoden 2018 -2020
talousarvioiden puitteissa.
Kirkkonummella 8.10.2017
Markus Myllyniemi"
Aloitteen olivat allekirjoittaneet Markus Myllyniemen lisäksi seuraavat
valtuutetut ja varavaltuutetut: Johanna Fleming, Pirkko Lehtinen, Tero
Suominen, Tony Björk, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Irja Bergholm, Marjut
Frantsi-Lankia, Minna Hakapää, Miika Engström, Patrik Lundell, Maarit Orko,
Outi Saloranta-Eriksson, Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi, Ulf Kjerin,
Anna Aintila, Emmi Wehka-aho, Anna-Mari Toikka, Jerri Kämpe-Hellenius, Linda
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Basilier, Antti Salonen, Petri Ronkainen, Katarina Helander, Matti Kaurila ja
Anders Adlercreutz
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 176
Valmistelijat / lisätiedot:
Eero Vartiainen
eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
kuntatekniikkapäällikkö
Kirkkonummen kunta on neuvotellut Liikenneviraston kanssa aiesopimuksen,
jonka mukaan parannetaan Vt1:n melusuojausta Veikkolan kohdalla. Tämän
aiesopimuksen mukainen melusuojauksen parannushanke on pituudeltaan
n. 2,5 km. Hanke sisältää meluesteiden rakentamisen sekä mahdolliset
muutokset liittyviin katuihin ja kevyen liikenteen järjestelyihin. Hankkeen
laajuus perustuu 1.12.2015 hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.
Valtatie sekä muut katu- ja tiejärjestelyt säilyvät ennallaan. Valtatie kulkee
Veikkolan taajaman kohdalla Perälänjärven ja Lamminjärven välissä, joiden
rannoilla on paljon asutusta. Liikenne on valtatien rakentamisen jälkeen
moninkertaistunut, kuten myös taajaman asukasmääräkin. Vuoden 2010 KVL
oli 34700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030
mennessä vielä 60 %. Valtatien melualueella asuu ennustevuonna noin 450
asukasta. Nykyiset meluntorjuntatoimet koostuvat Lamminpääntien kohdalla
olevista meluvalleista ja rakenteilla olevasta meluvallista lähellä Veikkolan
liittymää.
Hyväksytyn tiesuunnitelman lähtökohtana on käytetty suunnitelmaa
”Turunväylän (V1) varustaminen meluesteillä, Veikkolan kohta, Kirkkonummi,
Tiesuunnitelma, Uudenmaan tiepiiri 1999” sekä ”Maanteiden meluntorjunnan
toimintasuunnitelma 2008 – 2012, Tiehallinto, 2008. Hankkeen pohjoispuolelle
on alustavasti suunniteltu Espoo – Lohja rautatievaraus. Hankkeen
rakennussuunnitelma on tarkoitus käynnistää kesällä 2018.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 8.000.000 €. Kustannusarvio perustuu
vuonna 2018 laadittuun hankkeen tiesuunnitelman tarkennukseen, jolloin
maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksin helmikuunlukema oli 113,
2 (MAKU 2010=100). Vaiheen 1 kustannusarvio on 4.000.000 €. Kustannukset
jaetaan siten, että Liikenneviraston osuus on 75 % ja Kirkkonummen kunnan 25
% hankkeen kokonaiskustannuksista.
Liikenneviraston esitys on, että investointi toteutetaan kahdessa vaiheessa ja
että ensimmäisen vaiheen kustannukset jaetaan kunnan ja Liikenneviraston
kesken tasan 50/50. Liikennevirasto rakentaa hankkeen 2. vaiheen
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kustannuksellaan, kunnan osuuden ollessa 0 %. Rakennusvaihe 2 toteutetaan
myöhemmin, toteutusaikataukusta sovitaan kun Turunväylän viereisen
Länsiradan vireillä oleva yleissuunnittelu on valmistunut.
Kuntatekniikan lautakunta on päättänyt kokouksessaan 19.4.2018 §
50 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se
hyväksyy aiesopimuksen Veikkolan meluesteen rakentamisesta ja esittää
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan vuoden
2019 talousarviossa yhteensä 2.000.000 €. Kunnanhallitus on käsitellyt
sopimusta kokouksissaan 7.5.2018 ja 21.5.2018.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1
esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta
loppuunkäsiteltynä
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 51
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää
vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 167, 21.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 52, 28.05.2018
§ 52
Siirtokelpoisten koulurakennusten määrärahojen hyväksyminen
KIRDno-2018-767
Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 167
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen, Jarno Köykkä
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, jarno.koykka@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja, toimitilapäällikkö
Liitteet

1 Liite ktltk 17.5.2018, Siirtokelpoisten rakennusten kokonaisukustannukset.pdf
Palvelutuotannon jaosto 3.5.2018 § 37 "Hankintapäätös, Nissnikun koulun
siirtokelpoinen koulu":
KIRDno-2018-535
Valmistelija: Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi
Taustaa
Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon jaosto päätti kokouksessaan
8.2.2018 §15 käynnistää Gesterbyn, Nissnikun ja Kirkkoharjun koulujen
väistötilojen hankinnan. Väistötilat päätettiin toteuttaa siirtokelpoisilla
rakennuksilla, jotka tullaan sijoittamaan koulujen tontille. Hankinta toteutetaan
siten että kunta toimii tiloissa vuokralaisena.
Kunnan toimitilapalvelut on pyytänyt tarjoukset erillisllä tarjouspyynnöillä
eri kouluille. Nissnikun koululle on pyydetty 240 oppilaan siirtokelpoisesta
koulurakennuksesta.
Hankintamenettely
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinnan ennakoitu arvo
ylitti EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä on käytetty avointa
menettelyä. Hankintailmoitus ja sen liittenä oleva tarjouspyyntö on jätetty
julkaistavaksi HILMA-palvelussa ja EU:n laajuisessa TED-tietokannassa
13.3.2018.
Tarjoukset tuli jättää 26.4.2018 klo 12:00 mennessä.
Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan
kokonaistaloudelllinen edullisuus, halvin hinta.
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Saadut tarjoukset
Täydennetään ennen kokousta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta §
6).
Määräaikaan mennessä 26.4.2018 klo 12:00 saatiin tarjoukset kolmelta
palvelun tuottajalta:
•
•
•

Parmaco Oy
(vertailuhinta 345 613 €)
Elementit-E Oy (vertailuhinta 374 500 €)
M-Partners Oy (vertailuhinta 372 649 €)

Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä
Hankintapäätös
Kunnanhallituksen myöntämän hankintavaltuuden mukaan EUkynnysarvon ylittävissä palveluhankinnoissa hankintapäätöksen tekee
palvelutuotannon jaosto sen hyväksymän käyttösuunnitelman ja talousarvion
määrärahojen puitteissa.
Liite:
- tarjousten vertailutaulukko (tuodaan kokoukseen)
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, annakaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Kuntatekniikan toimialajohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:
Palvelutuotannon jaosto päättää:
1.
valita halvimman vertailuhinnan tarjonneen Parmaco Oy:n ehdolla
2.
, että hankinta ei ole kuntaa sitova ennen kuin päätös on lainvoimainen ja
kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankinnasta aiheutuvat vuokrakustannukset.
Sopimus voidaan allekirjoittaa kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen
3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen
mukaisesti.
______
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Palvelutuotannon jaosto 3.5.2018 § 38 "Hankintapäätös, Kirkkoharjun
koulun siirtokelpoinen koulu":
KIRDno-2018-534
Valmistelija: Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi
Taustaa
Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon jaosto päätti kokouksessaan
8.2.2018 §15 käynnistää Gesterbyn, Nissnikun ja Kirkkoharjun koulujen
väistötilojen hankinnan. Väistötilat päätettiin toteuttaa siirtokelpoisilla
rakennuksilla, jotka tullaan sijoittamaan koulujen tontille. Hankinta toteutetaan
siten että kunta toimii tiloissa vuokralaisena.
Kunnan toimitilapalvelut on pyytänyt tarjoukset erillisllä tarjouspyynnöillä
eri kouluille. Kirkkoharjun koululle on pyydetty tarjous 240
oppilaan siirtokelpoisesta koulurakennuksesta sekä kahden
samanlaisen rakennuksen optiot.
Hankintamenettely
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankinnan ennakoitu arvo
ylitti EU-kynnysarvon. Hankintamenettelynä on käytetty avointa
menettelyä. Hankintailmoitus ja sen liittenä oleva tarjouspyyntö on jätetty
julkaistavaksi HILMA-palvelussa ja EU:n laajuisessa TED-tietokannassa
13.3.2018.
Tarjoukset tuli jättää 26.4.2018 klo 12:00 mennessä.
Tarjouksen valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan
kokonaistaloudelllinen edullisuus, halvin hinta.
Saadut tarjoukset
Täydennetään ennen kokousta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta §
6).
Määräaikaan mennessä 26.4.2018 12:00 saatiin tarjoukset kolmelta palvelun
tuottajalta. M-Partners Oy:n tarjous hylättiin hankintayksikön pyytämän
lisäselvityksen jälkeen, koska tarjoushintaa ei oltu ilmoitettu tarjouspyynnössä
vaaditulla tavalla. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset saatiin seuraavilta
toimittajilta:
•
•

Parmaco Oy
(vertailuhinta 1 070 388 €)
Elementit-E Oy (vertailuhinta 1 128 000 €)

Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.
Hankintapäätös
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Kunnanhallituksen myöntämän hankintavaltuuden mukaan EUkynnysarvon ylittävissä palveluhankinnoissa hankintapäätöksen tekee
palvelutuotannon jaosto sen hyväksymän käyttösuunnitelman ja talousarvion
määrärahojen puitteissa.
Liite:
- tarjousten vertailutaulukko (tuodaan kokoukseen)
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, annakaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Kuntatekniikan toimialajohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:
Palvelutuotannon jaosto päättää:
1.
valita halvimman vertailuhinnan tarjonneen Parmaco Oy:n ehdolla
2.
, että hankinta ei ole kuntaa sitova ennen kuin päätös on lainvoimainen ja
kunnanvaltuusto on hyväksynyt hankinnasta aiheutuvat vuokrakustannukset.
Sopimus voidaan allekirjoittaa kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.
3.
todeta että kahden tarjouspyynnön mukaisen optiorakennuksen käytöstä
päätetään erikseen
4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen
mukaisesti.
_____

Kuntatekniikan lautakunta 17.5.2018:
Palvelutuotannan jaosto on päättänyt hankkia Gesterbyn, Nissnikun
ja Kirkkoharjun kouluille väistötiloja. Väistötilojen vuokrakustannukset
ovat liittenä. Kirkkoharjun koulun osalta on mahdollista käyttää kahden
lisärakennuksen hankintaan optiota, jonka käytöstä palvelutuotannon jaosto
päättää erikseen. Väistötilojen vuokrakustannukseen on varauduttava vuosien
2019-2023 talousarvioissa. Lisäksi vuonna 2019 on varauduttava väistötilojen
kalustamiseen tarvittavaan investointimäärärahaan.
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Liite:
- siirtokelpoisten rakennusten kokonaiskustannukset
Ehdotus:
Kuntatekniikan lautakunta päättää
1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
väistötilojen vuokrakustannukset liitteen mukaisesti.
2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös:
Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 21.5.2018:
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1
esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy väistötilojen
vuokrakustannukset liitteen mukaisesti.
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 52
Liitteet

1 Liite ktltk 17.5.2018, Siirtokelpoisten rakennusten kokonaisukustannukset.pdf
2 Flyttbara skolbyggnader, fge 28.5.2018.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy väistötilojen
vuokrakustannukset liitteen mukaisesti.
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Käsittely 28.5.2018:
Keskustelun aikana valtuutettu Kim Åström teki seuraavan muutosehdotuksen:
Valtuusto hyväksyy liitteen mukaiset vuosittaiset kokonaiskustannukset
optioineen lisämäärärahana väistötilojen vuokrakustannuksiin ja muihin
sisäilmaa parantaviin toimiin.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Kim
Åström oli tehnyt muutosehdotuksen jota oli kannatettu. Muutosehdotusta ei
hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi että muutosehdotuksesta
on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään siten, että ne, jotka
kannattavat kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Kim Åströmin muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa,
kunnanvaltuusto päättää Kim Åströmin muutosehdotuksen mukaisesti.
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysjärjestyksen.
Sähköisesti toimitetussa äänestyksessä annettiin 26 JAA -ääntä, 22 EI -ääntä,
yksi poissa. Sähköinen äänestysjärjestelmään ei tallentunut Erkki Majasen
EI -ääni eikä Hans Hedbergin JAA -ääni, joten ne lisätään äänestykseen
manuaalisesti. Äänestystulos on siten: 27 JAA -ääntä (Anders Adlercreutz, Anna
Aintila, Linda Basilier, Miika Engström, Johanna Fleming, Marjut Frantsi-Lankia,
Hans Hedberg, Antti Kilappa, Ulf Kjerin, Pirkko Lehtinen, Bodil Lindholm,
Patrik Lundell, Markus Myllyniemi, Kim Männikkö, Pekka Oksanen, Maarit
Orko, Noora Piili, Antti Salonen, Tero Suominen, Jukka Tammi, Elina Utriainen,
Emmi Wehka-aho, Eja Björkqvist, Anna-Mari Toikka, Fredrik Pelin, Miisa
Jeremejew ja Pekka Jäppinen), 23 EI -ääntä (Piia Aallonharja, Tony Björk, Anneli
Granström, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Minna Hakapää, Katarina
Helander, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Carl-Johan Kajanti, Mikko
Kara, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Erkki Majanen, Riikka Purra, Pekka Rehn,
Outi Saloranta-Eriksson, Ulla Seppälä, Pekka M. Sinisalo, Ann-Mari Syväniemi,
Veikko Vanhamäki, Kim Åström ja Susan Honka), yksi poissa (Irja Bergholm).
Kunnanhallituksen pohjaehdotus sai enemmän ääniä.

Toimitilapäällikkö Jarno Köykkä oli kokouksessa läsnä vastaamassa
valtuutettujen kysymyksiin.

Päätös
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Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 168, 21.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 53, 28.05.2018
§ 53
Veikkolan alueen koulun ja päiväkodin kokonaiskustannusten hyväksyminen
KIRDno-2017-670
Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 168
Valmistelijat / lisätiedot:
Jarno Köykkä
jarno.koykka@kirkkonummi.fi
toimitilapäällikkö
Liitteet

1 Liite ktltk 17.5.2018, Veikkolan koulun kustannusarvio 25.4.2018.pdf
2 Liite ktltk 17.5.2018, Veikkolan päiväkodin kustannusarvio 21.3.2018.pdf
Kuntatekniikan lautakunta 17.5.2018:
Liitteet:
- Veikkolan koulun ja Veikkolan päiväkodin kustannusselvitykset
Ehdotus:
Kuntatekniikan lautakunta päättää
1.
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että talousarvion
investointiosan hankkeelle "Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus
ja laajennus" varataan kokonaiskustannukseksi 11 645 000 €
2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:
Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus 21.5.2018:
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
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1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvion investointiosan hankkeelle
"Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja laajennus" varataan
kokonaiskustannukseksi 11 645 000 €
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 53
Liitteet

1 Liite ktltk 17.5.2018, Veikkolan koulun kustannusarvio 25.4.2018.pdf
2 Liite ktltk 17.5.2018, Veikkolan päiväkodin kustannusarvio 21.3.2018.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvion investointiosan
hankkeelle "Veikkolan alueen päiväkoti ja koulu, peruskorjaus ja
laajennus" varataan kokonaiskustannukseksi 11 645 000 €.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 153, 07.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 38, 14.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 54, 28.05.2018
§ 54
Terveyden edistämisen raportti vuodelta 2017
KIRDno-2018-543
Kunnanhallitus, 07.05.2018, § 153
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Repo
hannele.repo@kirkkonummi.fi
Ylihoitaja
Liitteet

1 Kirkkonummen terveyden edistämisen raportti vuodelta 2017.pdf
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 § edellyttää, että kunnan on seurattava
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla
vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja
hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle
vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava
laajempi hyvinvointikertomus.
Kirkkonummen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma vuosiksi 2016 – 2018
valmistui alun perin syksyllä 2015 ja oli ensimmäisen kerran kunnanhallituksen
käsittelyssä joulukuussa 2015. Hallituksen pyytämien tarkennusten jälkeen
kunnanvaltuusto hyväksyi sen kokouksessaan 20.6.2016.
Hyvinvointikertomus laadittiin ensimmäistä kertaa Kuntaliiton
hallinnoimalle sähköiselle alustalle ja se on luettavissa www-osoitteessa
hyvinvointikertomus.fi. Hyvinvointikertomuksen viimeisenä lukuna on
hyvinvointisuunnitelma, jonka toteutumisesta nyt raportoidaan toista kertaa.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2017
terveyden edistämisen raportin
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto
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28.05.2018
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Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 14.05.2018, § 38
Liitteet

1 Kirkkonummen terveyden edistämisen raportti vuodelta 2017.pdf
2 Rapport om befrämjande av hälsa för år 2017, fge 14.5.2018.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy
vuoden 2017 terveyden edistämisen raportin.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 54
Liitteet

1 Kirkkonummen terveyden edistämisen raportti vuodelta 2017.pdf
2 Rapport om befrämjande av hälsa för år 2017, fge 14.5.2018.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy
vuoden 2017 terveyden edistämisen raportin.

Käsittely 28.5.2018:
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Kim
Åström on tenyt seuraavan lisäysehdotuksen jota on kannatettu:
Sisäilmaongelmista ja niihin liittyneistä toimenpiteistä tuodaan erillinen
raportti syyskuun valtuustokokoukseen. Vastedes sisäilmaongelmat ja toimenpiteet raportoidaan myös osana terveyden edistämisen raporttia.
Kunnanvaltuusto hyväksyi lisäysehdotuksen yksimielisesti.

Valtuutettu Raija Vahasalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Päätös
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Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että
sisäilmaongelmista ja niihin liittyneistä toimenpiteistä tuodaan erillinen raportti
syyskuun valtuustokokoukseen. Vastedes sisäilmaongelmat ja -toimenpiteet
raportoidaan myös osana terveyden edistämisen raporttia.
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Kunnanhallitus, § 103, 26.03.2018
Kunnanvaltuusto, § 55, 28.05.2018
§ 55
Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen
KIRDno-2018-121
Kunnanhallitus, 26.03.2018, § 103
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö
juha.horkko@kirkkonummi.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 TP2017_kirja_210318.pdf
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös
toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä
tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin,
tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös, joka
käsittää konsernituloslaskelman, -taseen ja -rahoituslaskelman liitteineen.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan
ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.

Talousarvion toteutuminen
Koko kunnan toimintatuottojen toteuma oli 53,2 milj. euroa (TA 52,2 milj.
euroa), toimintakulujen toteuma oli 250,9 milj. euroa (TA 245,5 milj. euroa).
Toimintamenot kasvoivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 5,4 milj.
euroa. Toimintakate oli -197,7 milj. euroa (TA -193,3 milj. euroa) eli ylitystä
kertyi 2,3 %.
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Tilikauden tulos oli 1,7 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 1,8 milj. euroa (TA 0,6
milj. euroa).

Investointien toteutuminen
Muutetun investointiosan menoista toteutui 65 % eli nettomenot olivat 23,7
milj. euroa.

Ehdotus tuloksen käsittelystä
Tuloutetaan aikaisemmin tehdystä poistoerosta poistoerohankkeiden
tilikauden suunnitelmapoistoja vastaava määrä, 19 137 euroa.
C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta siirretään 74 169 euroa
Eerikinkartanon maa- ja metsätilan negatiivisen toimintakatteen tasaamiseksi.

Tilikauden ylijäämä
Tilikauden ylijäämä, 1 792 001,74 euroa, siirretään taseen tilikauden yli-/
alijäämätilille.

Tilintarkastusprosessin vahvistusilmoitus
Tilintarkastusprosessiin liittyvänä käytäntönä kunnanhallitus antaa
vahvistusilmoituksen suoritettavaan tilintarkastukseen, jonka kohteena on
Kirkkonummen kunnan kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta 1.1. 31.12.2017 ja jonka tarkoituksena on antaa lausunto siitä,
1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta
järjestetty asianmukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
28.05.2018

5/2018

44 (67)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Vahvistuskirjeen voi allekirjoittaa kunnanhallituksen valtuuttamana
kunnanjohtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1
hyväksyä kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi ja toimittaa
sen tilintarkastajille tarkastettavaksi
2
saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi
3
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan tilintarkastuksen
vahvistusilmoituksen
4
valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa teknisluontoisia tarkistuksia ja
täsmennyksiä tilinpäätökseen.
5
ehdottaa kunnanvaltuustolle tilikauden 1 698 695,36 euron tuloksen
käsittelystä seuraavaa:
5.1
tuloutetaan aikaisemmin tehdystä poistoerosta poistoerohankkeiden
tilikauden suunnitelmapoistoja vastaava määrä 19 137,38 euroa,
5.2
C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta siirretään 74 169,00 euroa
Eerikinkartanon maa- ja metsätilan negatiivisen toimintakatteen tasaamiseksi,
5.3.
tilikauden ylijäämä 1 792 001,74 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/
alijäämätilille.
6
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
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Kunnanhallitus 26.3.2018 käsittely:
Ulf Kjerin teki seuraavan ehdotuksen: "Ehdotan, ettei C.F. ja Maria von
Wahlbergin rahastosta siirretä 74 169,00 euroa Eerikinkartanon maa- ja
metsätilan negatiivisen toimintakatteen tasaamiseksi, koska rahastolla on
myöskin toinen tehtävä eli opintotukien ja kultturituavustusten jakaminen.
Kunta on pitänyt rahaston merkittävän kiinteistön Navalan kartanon tyhjillään
sisäilmaongelmien takia ja vuokratulot ovat jääneet saamatta, mutta siitä
on kuitenkin koitunut ylläpitokuluja". Pekka M. Sinisalo, Anna Aintila ja Hans
Hedberg kannattivat ehdotusta. Sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta
oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti:
pohjaehdotus on JAA ja Kjerinin muutosehdotus on EI. Pohjaehdotus
hyväksyttiin äänin 7-3. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 55
Liitteet

1 TP2017_KV_280518.pdf
2 TP2017_svenska_KV280518.pdf
3 Tilintarkastuskertomus 2017 Kirkkonummen kunnanvaltuustolle, BDO
Audiator Oy.pdf
4 Revisionsberättelse 2017, fge 28.5.2018
Tarkastuslautakunta 3.5.2018 § 29
Kunnanhallitus on allekirjoittanut vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antanut sen
tilintarkastajalle tarkastettavaksi.
Kuntalain § 125 mukaan tilintarkastaja antaa valtuustolle
tilintarkastuskertomuksen jossa annetaan selostus tarkastuksen tuloksesta.
Kertomuksessa todetaan voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaan
tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunnan ehdotus 3.5.2018 § 29:
Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
kunnanvaltuustolle sekä ottaa kantaa siihen voidaanko:
a) vuoden 2017 tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
28.05.2018

5/2018

46 (67)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

b) vastuuvapaus myöntää kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

Tarkastuslautakunnan päätös 3.5.2018 § 29:
Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
kunnanvaltuustolle sekä ehdottaa että:
a) vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään
b) vastuuvapaus myönnetään kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Kunnanvaltuusto 28.5.2018:

Ehdotus
Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
1
merkitä tilintarkastuskertomuksen 2017 tiedokseen
2
hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen
3
myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Käsittely 28.5.2018:
Talousjohtaja Juha Hörkkö esitteli tilinpäätöksen.

Päätös
Kunnanvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
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Tarkastuslautakunta, § 21, 16.04.2018
Tarkastuslautakunta, § 28, 03.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 56, 28.05.2018
§ 56
Vuoden 2017 arviointikertomus
KIRDno-2018-585
Tarkastuslautakunta, 16.04.2018, § 21
Tarkastuslautakunta 4.4.2918 § 4
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutuneet.
Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan
valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2017 arviointikertomuksen
laatimiseksi.
Päätös
Työ aloitettiin ja pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 16.4.2018
Ehdotus
Tarkastuslautakunta aloittaa työnsä vuoden 2017 arviointikertomuksen
laatimiseksi.
Päätös
Pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Tarkastuslautakunta, 03.05.2018, § 28
Liitteet

1 Arviointikertomus vuodelta 2017, tarkastuslautakunta 3.5.2018.pdf
Ehdotus
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Tarkastuslautakunta laatii vuoden 2017 arviointikertomuksen valmiiksi ja
allekirjoittaa sen.
Päätös
Arviointikertomus laadittiin ja allekirjoitettiin sekä saatetaan
kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää kunnanhallitukselta
kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista
toimenpiteistä, valtuuston käyttöön syyskuun loppuun mennessä, ennen
tulevan vuoden talousarvion käsittelyä.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 56
Liitteet

1 Arviointikertomus vuodelta 2017, tarkastuslautakunta 3.5.2018.pdf
2 Utvärderingsberättelsen 2017, kommunfullmäktige 28.5.2018.pdf
Ehdotus
Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
1
merkitä vuoden 2017 arviointikertomuksen tiedokseen
2
pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen
arviointikertomuksen aiheutuvista toimenpiteistä
3
että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun loppuun
mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä.

Käsittely 28.5.2018:
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä esitteli vuoden 2017
arviointikertomuksen.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti.
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Henkilöstöjaosto, § 12, 14.03.2018
Kunnanhallitus, § 95, 26.03.2018
Kunnanvaltuusto, § 57, 28.05.2018
§ 57
Vuoden 2017 henkilöstökertomus
KIRDno-2018-417
Henkilöstöjaosto, 14.03.2018, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Palmroos
ulla.palmroos@kirkkonummi.fi
henkilöstöpäällikkö
Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2017.pdf
Vuoden 2017 henkilöstökertomus on laadittu pääsopijajärjestöjen
hyväksymän mallin mukaisesti kuvaamaan henkilöstöä koskevien tavoitteiden
saavuttamista ja henkilön tilaa.

Henkilöstökertomus on käsitelty kunnan yhteistoimintaryhmän kokouksessa
28.2.2018.

Ehdotus
Esittelijä: Ulla Palmroos
Ehdotus:
Henkilöstöjaosto
1.
2.
3.

hyväksyy Kirkkonummen kunnan henkilöstökertomuksen 2017
saattaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle
oikeuttaa henkilöstöpäällikön tekemään henkilöstökertomukseen
vähäisiä muutoksia/tarkennuksia tai teknisiä korjauksia.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 26.03.2018, § 95
Ehdotus
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Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1
merkitä tiedokseen Kirkkonummen kunnan vuoden 2017
henkilöstökertomuksen ja saattaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 57
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
Kirkkonummen kunnan vuoden 2017 henkilöstökertomuksen tiedokseen.

Käsittely 28.5.2018:
Keskustelun aikana valtuutettu Pekka Oksanen jätti seuraavan
ponsiehdotuksen joka kannatettiin:
Kunnan henkilökuntaa pitäisi muistaa jollakin tapaa hyvästä taloudellisesta
tuloksesta 2017. Esimerkiksi palkallisella vapaalla,tai rahapalkkiolla tai
esimerkiksi liikunta tai kulttuurisetelillä.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että valtuutettu Pekka
Oksanen oli jättänyt ponsiehdotuksen jota oli kannatettu. Kunnanvaltuusto
hyväksyi ponsiehdotuksen yksimielisesti.

Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos esitteli henkilöstökertomuksen ja
vastasi valtuutettujen kysymyksiin.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Päätökseen lisättiin seuraava ponsi:
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Kunnan henkilökuntaa pitäisi muistaa jollakin tapaa hyvästä taloudellisesta
tuloksesta 2017. Esimerkiksi palkallisella vapaalla, tai rahapalkkiolla tai
esimerkiksi liikunta tai kulttuurisetelillä.
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Tarkastuslautakunta, § 27, 03.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 58, 28.05.2018
§ 58
Lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin nykytila
KIRDno-2017-1167
Tarkastuslautakunta, 03.05.2018, § 27
Kokoukseen on kutsuttu hallintojohtaja Anu Karkinen, tiedottamaan kunnan
lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin nykytilasta ja sisällöstä,
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta kehottaa niitä henkilöitä jotka eivät ole täyttäneet
pakollista sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuttaan – varsinkin johtavia
viranhaltijoita - huolehtimaan sen täyttämisestä välittömästi.
Tarkastuslautakunta evästää edelleen, että tiedot kerätään suostumuksen
perusteella kaikilta valtuutetuilta ja varavaltuutetuilta ja johtavilta
viranhaltijoilta. Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 58
Tarkastuslautakunnalle on uudessa kuntalaissa säädetty täysin uusi tehtävä,
eli kuntalain 84 §:ssä mainittujen sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden
noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vienti valtuustolle
tiedoksi. Sidonnaisuudet tulee ilmoittaa kuntalain mukaisesti ensimmäisen
kerran seuraavien kuntavaalien jälkeen vuonna 2017. Sidonnaisuusrekisteri
julkistetaan kunnan tietoverkossa.
Lähtökohtaisesti jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa
sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja sen oikeellisuudesta, mutta
tarkastuslautakunnalla olisi valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus
kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo
tehtyä ilmoitusta. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuudet ei poista velvollisuutta
ilmoittaa esteellisyydestä ja vaalikelpoisuusesteistä asioista päätettäessä.
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Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 109 § mukaan tarkastuslautakunnan
on saatettava sidonnaisuudet tiedoksi kunnanvaltuustolle kerran vuodessa.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto merkitsee tiedokseen
1
tarkastuslautakunnan ilmoituksen sidonnaisuusilmoitusten tämän hetkisestä
tilanteesta ja
2
että tarkastuslautakunta ilmoittaa kunnanvaltuustolle, että tarkastuslautakunta
kehottaa niitä henkilöitä jotka eivät ole täyttäneet lakisääteistä
sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuttaan, huolehtimaan sen täyttämisestä
välittömästi
3
että tarkastuslautakunta kehottaa kaikkia ei-lakisääteisen ilmoitusvelvoitteen
piirissä olevia valtuutettuja, varavaltuutettuja sekä johtavia viranhaltijoita
ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan vaapaaehtoiseen sidonnaisuusrekisteriin.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 177, 21.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 59, 28.05.2018
§ 59
Vuoden 2018 talousarviomuutokset koskien puheterapiapalveluita sekä 5-vuotiaiden
maksutonta varhaiskasvatusta
KIRDno-2017-484
Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 177
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö, Esa Lindell
juha.horkko@kirkkonummi.fi, esa.lindell@kirkkonummi.fi
talousjohtaja, Controller
Maakuntahallinnon lainvalmistelussa on lähdetty siitä, että kuntien
puheterapiapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Kirkkonummen
kunnassa perusturvapalveluiden puheterapiayksikön lisäksi on sivistysja vapaa-aikapalveluiden toimialalla varhaiskasvatuksessa ollut kolmen
puheterapeutin ja vastaavien palveluiden ostopalvelumäärärahat.
Kunnanjohtaja on tehnyt kaksi viranhaltijapäätöstä 26.2.2018 § 4 ja § 6, joissa
yhteensä kolmen puheterapeutin vakanssit siirrettiin varhaiskasvatuksesta
perusturvapalveluihin 1.3.2018 alkaen. Vakansseihin liittyvien määrärahojen
tilastoinnin oikeellisuuden kannalta esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että sivistystoimen määrärahavaraukset sekä tämän vuoden
toteutuneet henkilöstö- ja ostopalvelumenot siirretään perusturvapalveluihin
ao. kustannuspaikalle 1.1.2018 alkaen. Tämä tarkoittaa 152 617 euron
talousarviomäärärahansiirtoa suomenkieliseltä ja 47500 euroa ruotsinkieliseltä
varhaiskasvatukselta (KP 3611).
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 5.3.2018, että 5-vuotiaiden
maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun liittyen sekä suomenkielisen että
ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen määrärahoja lisätään 100 000 € ja 26 000
€. Poiketen tehdystä päätöksestä esitetään, että vastaavilla euromäärillä
vähennetään tuloarvioita. Todennäköisesti kokeilun vaikutus näkyy erityisesti
maksukertymien vähentymisenä, joita 20 % valtionosuus ei kata.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää
1
esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
1.1

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
28.05.2018

5/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

siirtää sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialalta siirretään vuoden 2018
talousarviomäärärahaa 200 117 euroa perusturvapalveluiden toimialalle
kattamaan puheterapeuttien siirrosta sekä vastaavien palveluiden ostoista
siirtyneet kustannukset
1.2
muuttaa maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun myönnetty
126 000 euron lisämääräraha 126 000 euron tuloarvion vähennykseksi
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 59
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää
1
siirtää sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialalta siirretään vuoden 2018
talousarviomäärärahaa 200 117 euroa perusturvapalveluiden toimialalle
kattamaan puheterapeuttien siirrosta sekä vastaavien palveluiden ostoista
siirtyneet kustannukset
2
muuttaa maksuttoman 5-vuotiaiden varhaiskasvatuskokeiluun myönnetty
126 000 euron lisämääräraha 126 000 euron tuloarvion vähennykseksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 114, 16.04.2018
Kunnanvaltuusto, § 41, 14.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 60, 28.05.2018
§ 60
Eron myöntäminen Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä
ja uuden varajäsenen valinta
KIRDno-2017-153
Kunnanhallitus, 16.04.2018, § 114
Valmistelijat / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Lena Rodas on pyytänyt eroa Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan
varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kunnanvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokuntaan.
Kunnanvaltuusto päätti 19.6.2017 § 20 valita Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen
johtokuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
kaksivuotiskaudelle 2017-2019 sekä Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen
johtokunnan jäsenten keskuudesta johtokunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019 seuraavasti:
Jäsenet

Varajäsenet

Jens Gellin, puheenjohtaja

Jarmo Mahkonen

Sanna Hartikainen, varapuheenjohtaja Santtu Vainionpää
Risto Konttinen

Rimma Hyvönen

Tarja Seppänen

Stig Nyberg

Leif Wikström

Lena Rodas

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
myöntää eron Lena Rodakselle Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan
varajäsenyydestä
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2
päättää valita uuden varajäsenen Lena Rodaksen tilalle Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokuntaan toimikauden loppuun.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
myöntää eron Lena Rodakselle Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan
varajäsenyydestä ja
2
päättää valita varajäseneksi Lena Rodaksen tilalle Christina Nyströmin
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan toimikauden loppuun.

Kunnanvaltuusto, 14.05.2018, § 41
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
1
myöntää eron Lena Rodakselle Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan
varajäsenyydestä ja
2
päättää valita varajäseneksi Lena Rodaksen tilalle Christina Nyströmin
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan toimikauden loppuun.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 60
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto
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1
myöntää eron Lena Rodakselle Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan
varajäsenyydestä ja
2
päättää valita varajäseneksi Lena Rodaksen tilalle Christina Nyströmin
Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan toimikauden loppuun.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Kunnanhallitus, § 179, 21.05.2018
Kunnanvaltuusto, § 61, 28.05.2018
§ 61
Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan suunnitteluohje vuosille 2019 - 2021
KIRDno-2017-484
Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 179
Valmistelijat / lisätiedot:
Juha Hörkkö, Esa Lindell
juha.horkko@kirkkonummi.fi, esa.lindell@kirkkonummi.fi
talousjohtaja, Controller
Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-21 taloussuunnitelman valmistelu
käynnistetään edellisen vuoden tapaan suunnitteluohjeella. Sen mukaan
toimielinten talousarvioesitykset on laadittava seuraavien reunaehtojen
mukaisesti eli niiden on pohjauduttava:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kuntastrategiaan ja sitä toteuttaviin elinvoima- ja
hyvinvointiohjelmiin
Väestösuunnitteeseen (6/2018)
Suoritemääriin, joista esitetään toteutumat vuodelta 2017 ja
ennusteet vuosille 2018 - 2021
Kuluttajahintaindeksi +1,4 % toteumatilanteeseen 6/2018 nähden
(sovelletaan muihin kuin palkkamenoihin)
Henkilöstökulut: palkansaajien ansiotasoindeksi +3,0% 2019 (kuntaalan sopimus 1.2.2018 – 31.3.2020)
Sisäiset palvelut tilausvolyymimuutosten ja edellä mainittujen
indeksimuutosten mukaisesti
HSL liikelaitos ja HUS kuntayhtymä, jotka ovat erikseen sitovia
määrärahoja, varataan määräraha ko. sidosryhmiltä saadun
kustannusarvion mukaisena
Toimintakatteen kasvu edellä mainitut indeksit huomioiden ei saa
ylittää verorahoituksen kasvuarvioprosenttia.
Mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee
huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa.
Talousarvion laadinnan aikataulu:
Kunnanvaltuuston lähetekeskustelu 28.5.2018
Toimielinten ehdotukset 5.10.2018 mennessä
Kunnanjohtajan talousarvioesitys kunnanhallituksessa 5.11.2018
Valtuusto, veroprosentit 12.11.2018
Kunnanhallitus 26.11.2018

Valtuuston talousarviokäsittely 15.12.2018
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio
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Kunnanhallitus päättää
1
antaa toimialoille ja tytäryhteisöille edellä selostusosassa todetun
suunnitteluohjeen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 2021 laatimista varten
2
esittää kunnanvaltuustolle talousarvion valmistelun
käynnistämiseksi lähetekeskustelua 28.5.2018
3
tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Kunnanhallitus 21.5.2018:
Esittelijä teki seuraavan lisäyksen pohjaehdotukseen: kohtaan 2 lisätään
lause ......ja joulukuun valtuuston kokouksen pitämistä 15.12.2018 aiemmin
päätetyn 17.12.2018 sijasta. Tällöin päätösehdotus kokonaisuudessaan on
seuraava:
Kunnanhallitus päättää
1
antaa toimialoille ja tytäryhteisöille edellä selostusosassa todetun
suunnitteluohjeen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2020 2021 laatimista varten
2
esittää kunnanvaltuustolle talousarvion valmistelun
käynnistämiseksi lähetekeskustelua 28.5.2018 ja joulukuun valtuuston
kokouksen pitämistä 15.12.2018 aiemmin päätetyn 17.12.2018 sijasta
3
tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Hanna Haikonen teki seuraavan lisäysehdotuksen: "Lisätään talousarvioon
2016 ja 2017 toteumat taustatiedoksi ja seurannan kannalta helpommin
käytettäväksi käsittelyssä". Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta, ja se
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Muutetun ehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että lisätään talousarvioon
2016 ja 2017 toteumat taustatiedoksi ja seurannan kannalta helpommin
käytettäväksi käsittelyssä.
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Kunnanvaltuusto, 28.05.2018, § 61
Liitteet

1 KOK.pdf
2 RKP + KD.pdf
3 SFP och KD.pdf
4 SDP.pdf
5 PS.pdf
6 VIHREÄT budjettipuhe 2019.pdf
7 Vihreät.pdf
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle talousarvion valmistelun
käynnistämiseksi lähetekeskustelua 28.5.2018 ja joulukuun valtuuston
kokouksen pitämistä 15.12.2018 aiemmin päätetyn 17.12.2018 sijasta.

Käsittely 28.5.2018:
Ryhmäpuheenvuorot pidettiin valtuustoryhmien suuruusjärjestyksessä
seuraavasti:
- KOK / Erkki Majanen
- RKP / KD / Tony Björk
Vihr / Outi Saloranta-Eriksson
SDP / Markus Myllyniemi
PS / Riikka Purra
Keskusta / Marjut Frantsi-Lankia
Siniset / Pekka M. Sinisalo

Valtuutetut Minna Hakapää ja Anni-Mari Syväniemi poistuivat kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn aikana.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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§ 62
Vetoomus koira-aitauksesta
KIRDno-2018-301
Ennen kunnanvaltuuston kokousta jätettiin seuraava Kirkkonummen kunnan
päättäjille osoitettu vetoomus koskien Brohon kaavailtua koira-aitausta:
"Me allekirjoittaneet vastustamme Bron metsikköön suunnitteilla olevaa
koira-aitausta. Emme vastusta yleisesti koira-aitauksia, mutta nyt esillä oleva
ehdotus (8.5.2018) on sijainniltaan sopimaton. Lähiasukkaiden viihtyvyyttä ja
asumisrauhaa ei ole otettu huomioon.
Koira-aitausten sijoittamisesta esikakaupunkialueella ja taajamissa on yleisesti
pyritty noudattamaan vähintään sadan metrin etäisyyttä asuinrakennuksiin.
Myös Kennelliitto linjaa, että uusien koira-aitausten sijainti pitää ratkaista aina
yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.
Nyt kunta on edennyt hankkeen suunnittelussa kuulematta enemmistön
kielteisiä mielipiteitä niin, että niillä olisi ollut mitään merkitystä. Olemme
myöskin ehdottaneet lähialueelta vaihtoehtoisia paikkoja, mutta niitä kunta ei
ole hyväksynyt.
Nykyinen puistoalue on lähiasukkaiden ja molempien päiväkotien lapsien
ahkerassa käytössä ja sellaisena haluamme sen jatkossakin pysyvän."
Ehdotus
.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää vetoomuksen kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§46, §47, §48, §49, §50, §51, §52, §53, §54, §55, §59, §60, §61
Kunnallisvalitusohje
Kunnallisvalitus

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

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

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

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.

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

–

päätös, johon haetaan muutosta

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

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

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

Valituskirjelmään on liitettävä

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

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallintooikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

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

Virastoaika: 8.00 - 16.15

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

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

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

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen
työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee
työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.
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Muutoksenhakukielto
§44, §45, §56, §57, §58, §62
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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