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Närvarande medlemmar
Reetta Hyvärinen, ordförande
Veikko Vanhamäki, 1. vice ordförande
Kati Kettunen
Markus Myllyniemi
Vesa-Pekka Sainio
Erik Lundqvist, biträdande deltagare, anlände 17:04
Övriga närvarande
Susanna Järvenpää, sekreterare
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, föredragande, anlände 17:02
Ulf Kjerin, anlände 17:02
Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, anlände 17:27
Marko Suni, Liikennesuunnittelija, anlände 17:28
Railio Ulla, Työllistymisyksikön johtaja, anlände 17:03, avlägsnade sig 17:21
Kauppinen Anna-Kaisa, Yhdyskuntatekniikan johtaja, anlände 17:27, avlägsnade sig 20:
21
Turtiainen Jukka , Arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, anlände 17:27,
avlägsnade sig 19:49
Helminen Vesa, Arkkitehti, Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy, anlände 17:27,
avlägsnade sig 19:49
Frånvarande

Bodil Lindholm
Miika Engström
Anders Adlercreutz
Minna Hakapää
Raija Vahasalo
Timo Haapaniemi
Ari Harinen
Anneli Granström, biträdande deltagare
Elina Utriainen, biträdande deltagare
Hannu Valtanen, biträdande deltagare
Johanna Fleming, biträdande deltagare
Lennart Långström, biträdande deltagare

Undertecknade

Reetta Hyvärinen
Ordförande

Susanna Järvenpää
Sekreterare
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Protokolljustering
Protokollet har justerats och godkänts
27.12.2018

27.12.2018

Kati Kettunen

Vesa-Pekka Sainio

Framläggning av protokollet
Protokollet justeras senast på torsdag 27.12.2018. Protokollet är offentligt framlagt
fredag 28.12.2018 på kommunens webbplats och i kommunhusets registratur.
28.12.2018

Susanna Järvenpää
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§ 98
Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Ordföranden konstaterar medlemmarna i kommunutvecklingssektionen och övriga
närvarande samt sammanträdets laglighet och beslutförhet.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Ordföranden beslutar konstatera sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Ordföranden konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

Kyrkslätts kommun
Kommunutvecklingssektionen

Protokoll
18.12.2018

13/2018

5 (18)

Denna handling har godkänts elektroniskt

§ 99
Justering av protokollet och val av protokolljusterare
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunutvecklingssektionen beslutar välja två protokolljusterare att justera
protokollet från detta sammanträde elektroniskt.
Protokollet justeras senast på torsdag 27.12.2018. Protokollet är offentligt framlagt
fredagen den 28.12.2018 på kommunens webbplats och i kommunhusets registratur.
Beslut
Kommunutvecklingssektionen beslutade välja Kati Kettunen och Vesa-Pekka Sainio att
justera protokollet från detta sammanträde elektroniskt.
Protokollet justeras senast på torsdag 27.12.2018. Protokollet är offentligt framlagt
fredagen den 28.12.2018 på kommunens webbplats och i kommunhusets registratur.
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§ 100
Godkännande av samarbetsavtalet gällande sektorsövergripande samservice som främjar
sysselsättningen för avtalsperioden 1.1.2019 – 31.12.2021
KIRDno-2018-1632
Beredare / tilläggsinformation:
Tuula Malmi-Suominen
tuula.malmi-suominen@kirkkonummi.fi
sosiaalipalvelupäällikkö
Bilagor

1 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)
Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (Työllistymistä edistävä
monialainen yhteispalvelu,TYP) är en samarbetsmodell där Arbets- och näringsbyrån,
kommunen och FPA tillsammans uppskattar de arbetslösas behov av tjänster,
planerar servicehelheter som är ändamålsenliga med tanke på sysselsättningen av de
arbetslösa och svarar för att de arbetslösas sysselsättningsprocess framskrider samt
uppföljningen av detta. Målsättningen med den sektorövergripande samservicen är
att främja sysselsättningen av arbetslösa genom att erbjuda dem offentliga
arbetskraftstjänster och social-, hälsovårds- och rehabiliteringstjänster som motsvarar
deras servicebehov.

Kyrkslätt hör till Västra Nylands samserviceområde tillsammans med Lojo, Vichtis,
Hangö, Raseborg, Högfors, Ingå och Sjundeå. Samserviceverksamheten baserar sig på
lagen och förordningen om sektorsövergripande samservice som främjar
sysselsättningen som trädde i kraft i början av år 2015. Enligt statsrådets förordning
om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen tillsätter Arbets-
och näringsbyrån för tre år i sänder en eller flera ledningsgrupper för
sektorsövergripande samservice, efter att ha förhandlat om ledningsgruppernas antal
och verksamhetsområden med kommunerna inom sitt verksamhetsområde och med
Folkpensionsanstalten.

Medlemmarna i en ledningsgrupp är personer som utsetts av arbets- och
näringsbyrån, kommunerna inom byråns verksamhetsområde och
Folkpensionsanstalten. För varje medlem utses en personlig ersättare. De kommuner
som är företrädda i en ledningsgrupp utser bland sig en ordförande och en vice
ordförande för ledningsgruppen. En ledningsgrupp ställer årligen upp sådana mål för
sitt verksamhetsområde som baserar sig på de riksomfattande målen för
sektorsövergripande samservice och kommer överens om en dispositionsplan för de
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anslag som är avsedda för ordnande av tjänster i form av sektorsövergripande
samservice. Ledningsgruppen följer upp och utvärderar verkställigheten av den
sektorsövergripande samservicen och hur målen uppnåtts.

I sitt sammanträde 21.12.2015 § 408 godkände kommunstyrelsen samarbetsavtalet
gällande sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen i Västra
Nyland för avtalsperioden 1.1.2015 – 31.12.2018. År 2016 fungerade
socialservicechefen Tuula Malmi Suominen och åren 2017-2018 chefen för
sysselsättningsenheten Ulla Railio som Kyrkslätts kommuns representanter.

En ledningsgrupp ingår ett samarbetsavtal om ordnande av sektorsövergripande
samservice som främjar sysselsättningen inom ledningsgruppens
verksamhetsområde. I samarbetsavtalet avtalas om:
- arbets- och näringsbyråns, kommunernas och Folkpensionsanstaltens gemensamma
verksamhetsställen för tillhandahållande av sektorsövergripande samservice;
- tillhandahållande av sektorsövergripande samservice annanstans än vid de
gemensamma verksamhetsställena;
- personal som arbets- och näringsbyrån, de berörda kommunerna och
Folkpensionsanstalten avsätter för sektorsövergripande samservice;
För den kommande avtalsperioden har man i huvudsak endast gjort stilistiska
ändringar i avtalet gällande sektorsövergripande samservice för den pågående
avtalsperioden 1.1.2015-31.12.2018. Den mest betydande ändringen gäller TYP-
chefens arbetsinsats, som istället för 50% av arbetstiden blir 30%. Ändringen är
befogad med tanke på att i och med att den nya verksamhetsmodellen blir etablerad
minskar mängden arbete i koordineringen av sektorövergripande samverkan. En
minskning av arbetstiden minskar också kommunernas gemensamma kostnader, som
i huvudsak består av TYP-chefens arbetsinsats. Av de gemensamma kostnaderna för
verksamheten har Kyrkslätts kommuns andel varit cirka 6 000 euro per år.

Det nya avtalet gäller t.o.m. 31.12.2021. Om organiseringen av sysselsättningstjänster
eller social- och hälsovårdstjänster ändras på riksnivå under avtalsperioden, hävs
avtalet den dag som de nya systemen träder i kraft. Avtalsparterna förbinder sig att
inleda förhandlingar om ett nytt samarbetsavtal minst sex månader före
avtalsperioden tar slut så att avtalet träder i kraft 1.1.2022.

Kompletterande material: Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta (TYP), 1.1.2015-31.12.2018.
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Bilaga: Luonnos yhteistyösopimukseksi työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta (TYP) sopimuskaudelle 1.1.2019 - 31.12.2021.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunutvecklingssektionen beslutar
1. godkänna det bifogade utkastet till samarbetsavtal gällande
sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen för
avtalsperioden 1.1.2019 – 31.12.2021 och befullmäktiga kommundirektören att
underteckna samarbetsavtalet.
2. utnämnda chefen för sysselsättningsenheten Ulla Railio som Kyrkslätts
kommuns representant och vik. socialservicechef Tuula Malmi Suominen som
ersättare i ledningsgruppen för sektorsövergripande samservice i Västra Nyland
för avtalsperioden 1.1.2019 – 31.12.2021.
3. därutöver befullmäktigar kommunutvecklingssektionen Kyrkslätts kommuns
representant i ledningsgruppen för sektorsövergripande samservice att på
kommunens vägnar avtala om sådana ändringar i samarbetsavtalet under
avtalsperioden som inte avsevärt försvagar kommunens avtalsmässiga ställning.
Behandling
Föredraganden gjorde ett ändringsförslag till punkt 3: ordet ”avsevärt” stryks.
Beslut
Kommunutvecklingssektionen beslutade
1. godkänna det bifogade utkastet till samarbetsavtal gällande
sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen för
avtalsperioden 1.1.2019 – 31.12.2021 och befullmäktiga kommundirektören att
underteckna samarbetsavtalet.
2. utnämnda chefen för sysselsättningsenheten Ulla Railio som Kyrkslätts
kommuns representant och vik. socialservicechef Tuula Malmi-Suominen som
ersättare i ledningsgruppen för sektorsövergripande samservice i Västra Nyland
för avtalsperioden 1.1.2019 – 31.12.2021.
3. därutöver befullmäktigar kommunutvecklingssektionen Kyrkslätts kommuns
representant i ledningsgruppen för sektorsövergripande samservice att på
kommunens vägnar avtala om sådana ändringar i samarbetsavtalet under
avtalsperioden som inte avsevärt försvagar kommunens avtalsmässiga ställning.
Dessutom gav kommunutvecklingssektionen tjänsteinnehavarna anvisningar om att
tillställa avtalet kommunutvecklingssektionen för kännedom efter att det har
undertecknats och TE-byrån har bekräftat det.
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§ 101
Kyrkslätts kommuns utlåtande om utkastet till Vichtis strategiska generalplan (kst)
KIRDno-2018-1561
Beredare / tilläggsinformation:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Bilagor

1
Liite__Kirkkonummen_kunnan_lausunto_Vihdin_strategisesta_yleiskaavaluonnoksesta.
pdf
Vichtis kommun har fördomsfritt velat lösa sin framtida markanvändningen i en
situation där lagakraftvunna generalplaner med rättsverkningar inte gjorts upp för
kommunen. Vichtis kommuns tillvägagångssätt inom planläggningen avviker från
Kyrkslätts planeringssätt, eftersom Kyrkslätts generalplan 2020 vann laga kraft redan
år 2000. Också delgeneralplaner har uppgjorts och uppgörs som lagakraftvunna i
Kyrkslätt. Å andra sidan fungerar utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt
2040 på ett sätt som en strategisk handling som lodar den framtida
markanvändningen i Kyrkslätt.
Ovannämnda visar att markanvändnings- och bygglagen möjliggör mycket olika
förfaringssätt för strategisk planering av kommunernas markanvändning.
Helsingforsregionens gemensamma planering förutsätter att kommunerna har en klar
syn på den framtidsbild som de eftersträvar. Som planeringsprocess är också
definierandet av själva framtidsbilden - i detta fall Vichtis strategiska generalplan - en
viktig del av kommunens utveckling och kommunens dialog med kommuninvånarna
och olika aktörer.
I beredningen av utkastet till Vichtis strategiska generalplan har man gjort ett mycket
omfattande och kvalitetsmässigt gott utredningsarbete. Men å andra sidan är
utkastets beskrivning därför informationsmässigt stor och därför tung till sitt
presentationssätt och sin läsbarhet (sammanlagt 185 sidor), vilket gör det svårt att
uppfatta det centrala i den strategiska markanvändningen. Det skulle vara bra om
generalplanens strategiska grepp skulle synas också i planbeskrivningen. En strategisk
generalplan som granskas varje fullmäktigeperiod verkar vara ett rätt tungt
tillvägagångssätt, men det är mycket möjligt att man hittar fungerande arbetssätt för
det. Det strategiska generalplanearbetet kunde också mera tydligt kopplas ihop med
kommunens varumärkes- och strategiarbete.
Som bakgrundsinformation för planeringen har tre olika strukturmodeller gjorts upp,
samt tre olika scenarier, men de ser inte ut att ha någon växelverkan i själva utkastet.
På basis av scenarierna kommer Vichtis invånarantal att vara 36 000-80 000 målåret
2050. Variationsbredden är mycket stor och det mest möjliggörande scenariot torde
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inte bli verklighet om verksamhetsomgivningen enligt den nuvarande utvecklingen i
huvudsak förblir som den är och inte t.ex. klimatflykt orsakar en folkvandring till
Finland.
Bilaga:
- lausunto Vihdin strategisesta yleiskaavaluonnoksesta.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunutvecklingssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen att den godkänner
utlåtandet om utkastet till Vichtis strategiska generalplan som finns som bilaga.
Beslut
Ärendet bordlades och man återkommer till det vid nästa sammanträde.

Kyrkslätts kommun
Kommunutvecklingssektionen

Protokoll
18.12.2018

13/2018

11 (18)

Denna handling har godkänts elektroniskt

§ 102
Planeringssituationen för Kyrkslätts affärscentrum
KIRDno-2018-1634
Beredare / tilläggsinformation:
Tero Luomajärvi
tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
kunnanarkkitehti
Kompletterande material
1 Tallinmäen asemakaavan korttelin ideasuunnitelmat.pdf
2 Ehdotus Kirkkonummen liikekeskustan autopaikkamitoitukseksi 181.12.2018.pdf
3 Kirkkotorin pysäköintilaitoksen yleissuunnitelma.pdf
4 Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaavan alustava maankäyttösuunnitelma
Kommunutvecklingssektionen beslutade följande då den godkände avtalet om
inledande av detaljplanen för Kirkkotalli (14.11.2017, § 48): ”Käsittely
kuntakehitysjaostossa liitetään sopimukseen sisältyvän tavoiteaikataulun jokaiseen
kaavoitusvaiheeseen ja kuntakehitysjaosto pidetään aktiivisesti hankkeeseen
liittyvässä valmistelussa mukana kuntatekniikkalautakunnan kanssa samalla
aikajanalla”. (Behandlingen i kommunutvecklingssektionen bifogas till varje
planläggningsskede i måltidtabellen som ingår i avtalet, och
kommunutvecklingssektionen hålls aktivt med i beredningen av projektet på samma
tidslinje med kommunaltekniska nämnden.) Med anledning av det ovannämnda kan
sektionen ge sin anvisning för planeringsutmaningar för affärscentrumet innan de
centrala beslut som påverkar planeringen och som fattas av kommunaltekniska
nämnden. I denna paragraf presenteras följande fyra centrala utvecklingsprojekt för
affärscentrumet för kommunutvecklingssektionen:
en preliminär markanvändningsplan i detaljplanen för Kyrkdalens köpcenter
idéplaner för kvarter 110 i detaljplanen för Stallbacken
en allmän plan för Kyrktorgets parkeringsanläggning
Parkeringsdimensionering av Kyrkslätts affärscentrum.
Under hösten 2018 har kommunen och markanvändarinstansen berett ett
planprojekt för Kyrkdalens köpcenter där syftet är att avsevärt effektivera
markanvändningen i den nuvarande planen. Likaså under hösten har kommunen låtit
uppgöra alternativa markanvändningsplaner för kvarter 110, som kommunen äger,
för planprojektet för Stallbacken och dessutom en allmän plan för Kyrktorgets
parkeringsanläggning.
Samhällstekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde 19.1.2017 (§ 1) att
använda följande som bilplatsdimensionering på stationernas influensområde och
därmed också i Kyrkslätts affärscentrum: 1 bp / 100 v-m2, minst 0,6 bp / bostad.
Kommunaltekniska sektorn föreslår att den parkeringsdimensionering i Kyrkslätts
affärscentrum som godkändes av nämnden förmildras så att utvecklingsmålen enligt
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principerna för idétävlingen för affärscentrumet, som avgjordes år 2016, kan
genomföras. Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy vann tävlingen med sitt förslag
Seneca. Byrån fungerar som plankonsult för detaljplaneprojektet för Stallbacken.
Kommunaltekniska sektorn föreslår att man i kommunen ska fatta nya beslut om
parkeringsdimensioneringen i affärscentrumet så att man kan framskrida i
detaljplaneprojekten för affärscentrumet.
I de senaste planprojekten för bostadsflervåningshus har man i kommunen infört
planbestämmelser som påverkar storleken och kvaliteten på byggnaderna. Målet för
dessa har varit att minska den alltför ensidiga bostadsproduktionen. Enligt de nya
bestämmelserna får högst 40 % av bostädernas lägenhetsyta vara ettor vars
genomsnittliga lägenhetsyta ska vara minst 27,5 lgh-m2. På motsvarande sätt ska
minst 10 % av bostädernas lägenhetsyta anvisas för att bygga fyror och större
familjebostäder.

I tilläggsmaterialet till respektive ärende finns material som åskådliggör projektet.
De uppgjorda planerna är i enlighet med Utvecklingsbild för markanvändningen i
Kyrkslätt 2040, Utvecklingsbild för kommuncentrum 2040, Kvalitets- och miljöplan för
Kyrkslätts kommuncentrum och Kyrkslätts kommunstrategi 2018 - 2021, vilket
möjliggör ny aktivitet och möjligheter att bo i Kyrkslätts affärscentrum. Då man
uppgör detaljplaner följer man även principerna i Kyrkslätts arkitekturpolitiska
program 2017.
Trafikplanerare Marko Suni presenterar den allmänna planen för Kyrktorgets
parkeringsanläggning och parkeringsdimensioneringen för Kyrkslätts affärscentrum
som ska förnyas. Till sammanträdet har kallats arkitekterna Jukka Turtiainen
(Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, detaljplanen för Stallbacken) och Vesa
Helminen (Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy, detaljplanen för Kyrkdalens
köpcenter), som deltar i planeringen av de planprojekt som nu ska presenteras.
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kommunutvecklingssektionen beslutar anteckna planeringssituationen för Kyrkslätts
affärscentrum för kännedom och ge sin anvisning för fortsatt planering.
Behandling:
Ordföranden föreslog på basis av diskussionen följande anvisningar:
Kvarter 110: Planeringen fortsätter med version 3 som genomförs som ett bilfritt
kvarter (25 kundplatser blir kvar).
Till Kyrktorgets parkeringsanläggning fordras hissar i båda ändarna av torget.
De olika skedena för Kyrkdalens köpcenter ändras så att skedet som nu
föreslagits som andra genomförs först (bron och området under bron).
I planeringen av Kyrkdalen bör man på nytt överväga den landskapsmässiga
helheten, byggnadernas massa, utsikten och utrymmet på gatunivå.
Planeringslösningen bör representera en högklassig stadsbild.
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Kommunutvecklingssektionen rekommenderar att man undersöker variation av
våningstalen och betoning av områdets parkaktiga karaktär.
Ordföranden frågade om anvisningarna kan godkännas enhälligt.
Kommunutvecklingssektionen beslutade framföra anvisningarna enhälligt.
Dessutom föreslog Vesa-Pekka Sainio som anvisning en bedömning av eventuella
inkomster (t.ex. användaravgifter) för Kyrktorgets parkeringsanläggning. Ordföranden
understödde förslaget och det godkändes enhälligt.
Dessutom föreslog Erik Lundqvist som anvisning att man likaså bör utreda
kostnaderna för en parkeringsanläggning i två våningar. Ordföranden understödde
förslaget och det godkändes enhälligt.
Därtill föreslog Kati Kettunen som anvisning att man på kommuncentrums område
bör ändra parkeringsnormen 1 bilplats/150 v-m2. Markus Myllyniemi och ordföranden
understödde förslaget och det godkändes enhälligt.
Beslut
Kommunutvecklingssektionen beslutade anteckna planeringssituationen för
kännedom och beslutade enhälligt ge följande anvisningar för den fortsatta
planeringen:
Kvarter 110: Planeringen fortsätter med version 3 som genomförs som ett bilfritt
kvarter (25 kundplatser blir kvar).
Till Kyrktorgets parkeringsanläggning fordras hissar i båda ändarna av torget.
De olika skedena för Kyrkdalens köpcenter ändras så att skedet som nu
föreslagits som andra genomförs först (bron och området under bron).
I planeringen av Kyrkdalen bör man på nytt överväga den landskapsmässiga
helheten, byggnadernas massa, utsikten och utrymmet på gatunivå.
Planeringslösningen bör representera en högklassig stadsbild.
Kommunutvecklingssektionen rekommenderar att man undersöker variation av
våningstalen och betoning av områdets parkaktiga karaktär.
Eventuella inkomster (t.ex. användaravgifter) för Kyrktorgets
parkeringsanläggning bör bedömas.
Likaså bör man utreda kostnaderna för en parkeringsanläggning i två våningar.
På kommuncentrums område bör man ändra parkeringsnormen 1 bilplats/150 v-
m2.
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§ 103
Övriga ärenden
Beslutsförslag
Föredragande: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
- Förslag till ärenden som ska behandlas i kommunutvecklingssektionen under
vårperioden 2019.
Beslut
Ärendet bordlades och man återkommer till det vid nästa sammanträde.
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Förfrågan om ändring ej genomförbar
§101, §102, §103
Förslaget är avslaget
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Innstruktion för ändrings hantering
§100
Instruktion för att korrigera förslag
Oikaisuvaatimusohje

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

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

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

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

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus
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Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.
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