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29.10.2018

29.10.2018

Antti Kilappa

Hans Hedberg

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 30.10.2018 kunnan verkkosivulla ja
kunnan kirjaamossa

Anu Karkinen, sihteeri
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§ 327
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 328
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan
2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:
Torstaina 25.10.2018 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille,
jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 29.10.2018. Jos
hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan
hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 30.10.2018 kunnan verkkosivulla ja kunnan
kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 31.10.2018.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kilappa ja Hans Hedberg. Muilta osin ehdotuksen
mukaisesti.
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§ 329
Lausunto pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten
muuttamisesta
KIRDno-2018-1310
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Soini
sari.soini@kirkkonummi.fi
ympäristöpäällikkö
Oheismateriaali
1 Lausuntopyyntö: Ehdotus Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten
jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi, HSY
2 Liite: Ehdotus pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi
3 Liite: Jätehuoltomääräysten perustelumuistio
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on pyytänyt Kirkkonummen
kunnan lausuntoa ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisiksi
jätehuoltomääräyksiksi. Lausuntoa on pyydetty 26.10.2018 mennessä.
Jätehuoltomääräysten tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi jätealan
säädösmuutosten vuoksi sekä säädösten käytännön soveltamisesta saatujen
kokemusten johdosta.
Jätedirektiivin ja valtakunnallisen jätesuunnitelman asettamien kierrätystavoitteiden
saavuttaminen vaatii kierrätykseen ohjattavien jätelajien laajaa erilliskeräystä
kiinteistöllä. Määräysehdotuksen mukaan sekajätteestä tulee jatkossa erottaa biojäte,
lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli, mikäli kiinteistöllä on vähintään
viisi huoneistoa. Sako- ja umpikaivolietteen tyhjennykseen esitetään määräaikaa ja
biojätteen tyhjennysväliä esitetään tarvittaessa harvennettavaksi. Jätteen
kuormaamiseen sallittua aikaväliä edotetaan laajennettavaksi nykyisestä siten, että
kuormaus olisi sallittua arkisin klo 5-22.
Jätehuoltomääräykset on ehdotettu tulemaan voimaan 1.3.2019 alkaen
lukuunottamatta uudistettaville erilliskeräysvelvoitteille annettavaa siirtymäaikaa
1.1.2021 saakka.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
1
antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) seuraavan
lausunnon:
Kunnanhallitus pitää hyvänä, että muutosten avulla edistetään kierrätystavoitteiden
saavuttamista. Taloudellisten vaikutusten tarkastelu osoitti,
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että erilliskeräysvelvoitteiden lisäys kasvattaisi pienten kiinteistöjen
vuotuista jätekustannusta jopa 45 %. Tällainen korotus on kohtuuton. Vuoden 2019
aikana valmisteltava lajitteluun ohjaava jätetaksa on laadittava siten, että jätehuollon
vuosikustannukset kiinteistöillä eivät nouse. Monilokerokeräyksen tai muun vastaavan
järjestelmän kehittämistä tulee kiirehtiä, jotta kiinteistöille suuntautuva astioiden
tyhjennysliikenne ei kasva kohtuuttomasti.
Muutosten tueksi tarvitataan riittävästi informaatio-ohjausta. Kunnanhallitus katsoo,
että HSY:n asiakaspalvelussa tulee varautua asiakkaiden lisääntyneeseen
tietotarpeeseen.
Määräysehdotuksessa esitetään, että HSY voisi päättää, ettei kiinteistöittäistä
jätteenkuljetusta järjestetä joillakin tietyillä alueilla kuljetus- tai muista olosuhteista
johtuen. Tällaisella alueella kiinteistön olisi liityttävä alueellisen jätepisteen
asiakkaaksi, joita Kirkkonummella on tällä hetkellä kolme kappaletta. Kunnanhallitus
edellyttää, että tällainen päätös voidaan tehdä vain erityistapauksissa ja hyvin
poikkeuksellisesta syystä. Lisäksi kunnasta on pyydettävä lausunto ennen tällaisen
päätöksen antamista.
Kunnanhallituksella ei ole muuta huomautettavaa ehdotuksesta.
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 22.10.2018 käsittely:

Pekka M. Sinisalo teki seuraavan muutosehdotuksen: lausuntoon lisätään lause "HSYn
tulee toiminnassaan ottaa huomioon aluekeräyspisteiden keräysastioiden riittävä
tyhjentäminen, sekä astioiden ympäristön siisteys". Timo Haapaniemi, Antti Kilappa,
Saara Huhmarniemi ja Reetta Hyvärinen kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin
yksimielisesti.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti siten, että lausuntoon lisätään seuraava lause: "HSYn tulee
toiminnassaan ottaa huomioon aluekeräyspisteiden keräysastioiden riittävä
tyhjentäminen, sekä astioiden ympäristön siisteys".
Tiedoksi
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (HSY)
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Palvelutuotannon jaosto, § 74,25.09.2018
Kunnanhallitus, § 330, 22.10.2018
§ 330
Rakennuskannan korjausohjelma vuosille 2019 - 2023
KIRDno-2017-1008
Palvelutuotannon jaosto, 25.09.2018, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Teuvo Martikainen, Jarno Köykkä
teuvo.martikainen@kirkkonummi.fi, jarno.koykka@kirkkonummi.fi
ylläpitopäällikkö, toimitilapäällikkö
Kirkkonummen kunnan rakennuskannan laskennallinen tekninen arvo on noin 250
miljoonaa euroa. Koko rakennuskannan uudistamisen hinta on laskennallisesti 315
miljoonaa euroa. Korjausvelkaa rakennuskantaan on kertynyt noin 80 miljoonaa
euroa. Korjausvelan määrä on rakennuskannassa huomattava. Korjausvelan
poistaminen vaatii invesointeja olemassa olevaan rakennuskantaan tai rakennusten
myyntiä tai purkua ja uudisinvestointeja palveluverkon mukaisesti.
Investoinnit voidaan jakaa kahteen luokkaan, uudisinvestoinnit ja korjausinvestoinnit.
Uudisinvestoinnit ovat pääsääntöisesti yli miljoonan euron hankkeita, joissa
noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää talonrakentamisen hankeohjetta ja
esitetään erillisinä hankkeina talousarvion investointiosassa. Korjausinvestoinneilla
pyritään joko säilyttämään nykyistä teknistä arvoa tai nostamaan sitä ja samalla
poistamaan korjausvelkaa. Korjausvelkaa poistavia investointeja käsitellään
peruskorjaus- tai perusparannusinvestointeina. Teknistä nykyarvoa ylläpitävät
korjaukset ovat käyttötalouteen budjetoituja ylläpitokorjauksia.
Toimitilapalvelut on jakanut rakennuskannan korjaukset kahteen luokkaan,
ylläpitokorjaukset ja peruskorjaukset. Ylläpitokorjauksista on tehty oma 5-
vuotissuunnitelma käyttötalouteen. Korjausten kokonaissumman arvioidaan olevan
noin 1,5 miljoonaa euroa. Peruskorjausinvestoinneista on tehty myös oma 5-vuoden
suunnitelma. Peruskorjaussuunnitelmassa ovat hankkeet, jotka alustavan arvion
mukaan ovat alle miljoonan euron investointeja, mutta kuitenkin huomattavia
kokonaisuuksuia. Peruskorjausohjelman arvioitu vuosittainen summa arvioidaan
olevan noin 1,5 miljoonaa euroa.
Liitteet:
- 5-vuotis ylläpitokorjausohjelma
- 5-vuotis peruskorjausohjelma
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja
Palvelutuotannon jaosto päättää
1.
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hyväksyä liitteenä olevat ylläpitokorjausohjelma ja peruskorjausohjelman ja lähettää
sen tiedoksi kunnanhallitukselle
2.
huomioida ohjelmien kustannusvaikutuksen palvelutuotannon jaoston talousarviossa
Käsittely:
Esittelijä teki keskustelun aikana seuraavan muutetun päätösehdotuksen:
Palvelutuotannon jaosto päättää
1.
hyväksyä liitteenä olevan ylläpitokorjausohjelman toimenpiteet vuoden 2019 osalta
sekä liitteenä olevan peruskorjausohjelman (kokonaiskustannukseltaan 2,5 M€
vuonna 2019) talousarvion 2019 ja käyttötaloussuunnitelman laadinnan pohjaksi.
2.
todeta, että ylläpitokorjausohjelman taloussuunnitelmavuosille 2020-2023 esitetyt pts-
korjaustoimenpiteet aikataulutetaan tarkemmin tulevien vuosien talousarvioiden
yhteydessä. Peruskorjausohjelman hankekohtaiset kustannusarviot hyväksytään
palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelman 2019 yhteydessä.
3.
että esitetään peruskorjausohjelman yhteydessä myös talousarviossa erillisinä
hankkeina esitettävät yli 1 M€ peruskorjaushankkeet
4.
lähettää ylläpitokorjausohjelman ja peruskorjausohjelman tiedoksi kunnanhallitukselle
Päätös
Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen:
1.
hyväksyä liitteenä olevan ylläpitokorjausohjelman toimenpiteet vuoden 2019 osalta
sekä liitteenä olevan peruskorjausohjelman (kokonaiskustannukseltaan 2,5 M€
vuonna 2019) talousarvion 2019 ja käyttötaloussuunnitelman laadinnan pohjaksi.
2.
todeta, että ylläpitokorjausohjelman taloussuunnitelmavuosille 2020-2023 esitetyt pts-
korjaustoimenpiteet aikataulutetaan tarkemmin tulevien vuosien talousarvioiden
yhteydessä. Peruskorjausohjelman hankekohtaiset kustannusarviot hyväksytään
palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelman 2019 yhteydessä.
3.
että esitetään peruskorjausohjelman yhteydessä myös talousarviossa erillisinä
hankkeina esitettävät yli 1 M€ peruskorjaushankkeet
4.
lähettää ylläpitokorjausohjelman ja peruskorjausohjelman tiedoksi kunnanhallitukselle

Kunnanhallitus, 22.10.2018, § 330
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Valmistelija / lisätiedot:
Jarno Köykkä
jarno.koykka@kirkkonummi.fi
toimitilapäällikkö
Oheismateriaalit:
- 5-vuotis ylläpitokorjausohjelma (Liite Patu 25.9.2018 § 74)
- 5-vuotis peruskorjausohjelma (Liite Patu 25.9.2018 § 74)

Valmistelijat: toimitilapäällikkö Jarno Köykkä ja ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää merkitä palvelutuotannon jaoston 25.9.2018 § 74 hyväksymän
ylläpitokorjausohjelman ja peruskorjausohjelman tiedoksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Kuntakehitysjaosto, § 72,18.09.2018
Kunnanhallitus, § 300,01.10.2018
Kunnanhallitus, § 331, 22.10.2018
§ 331
Kehitysjohtajan viran muuttaminen
KIRDno-2018-1235
Kuntakehitysjaosto, 18.09.2018, § 72
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarmo Aarnio
Kuntastrategiassa ja sitä linjaavissa ohjelmissa korostuvat erityisesti kunnan
elinvoimaa ja tunnettuutta edistävät tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteuttamisen
varmistamiseksi ja resurssien oikein kohdentamiseksi on tarkoituksenmukaista, että
kehitysjohtajan vakanssi jaetaan kahteen osaan: toinen kunnan elinvoimaisuuden
edistämiseen ja toinen ammattimaisen viestinnän kehittämiseen. Molempien
tehtäväkuvat ovat poikkihallinnolliset ja edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja sekä
yhteistyökykyä.

Kuntien toimintaympäristön nopea muuttuminen ja siihen reagoiminen
mahdollisimman reaaliaikaisesti on yksi keskeisiä tulevaisuuden kunnan
menestystekijöitä. Kehittämiskoordinaattorin tehtävänä on tunnistaa elinvoimaa
edistäviä tekijöitä; toimia kunnan sisäisenä yhteyshenkilönä ja kehittäjänä elinvoima-
asioissa; sekä vastata osaltaan sidosryhmäyhteistyöstä. Kehittämiskoordinaattori
toimii myös kunnanhallituksen alaisen kuntakehitysjaoston valmistelijana.

Viestintäkoordinaattori vastaa kunnan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä
avoimuuden ja vuorovaikutuksen hengessä. Viestintäkoordinaattori havaitsee
tulevaisuuden viestintätavat ja ohjaa kunnan viestintää toteuttavia tahoja ottamaan
ne haltuun; myös kunnan vetovoimatekijöiden ja vahvuuksien tunnetuksi tekeminen
eri toimenpitein on osa toimenkuvaa.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1
se lakkauttaa kehitysjohtajan virkasuhteisen vakanssin (vakansssinumero
0000992467), hinnoittelemattomat ryhmä 2 taso 42, tehtäväkohtainen palkka 5
111,65 €/kk
2
se perustaa tilalle kaksi uutta vakanssia 1.11.2018 alkaen:
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- kehityskoordinaattorin virkasuhteinen vakanssi, 01ASI040, taso 50, tehtäväkohtainen
palkka 3825,71 €/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä
kokemus kuntasektorin elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän kehittämisestä.
- viestintäkoordinaattorin työsopimussuhteinen vakanssi, 01ASI040, taso 35,
tehtäväkohtainen palkka 2971,09 €/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva
korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto, johon liittyy
viestinnän opintoja sekä kokemusta alan tehtävistä.

Käsittely
Puheenjohtaja ehdotti käydyn keskustelun perusteella evästyksenä jatkokäsittelyyn,
että
1) viestintäkoordinaattorin tehtävänkuvaan sisällytettäisiin yhteistyö kuntatekniikan
kanssa.
2) kehityskoordinaattorin työkuvaan olisi hyödyllistä lisätä yhdistyskoordinattorin
tehtäviä. Kehityskoordinattorin tehtävässä arvostamme maankäytön kehittämisen
tuntemusta.
Markus Myllyniemi ja Kati Kettunen kannattivat puheenjohtajan ehdotusta.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti sekä päätti yksimielisesti evästää
viranhaltijavalmistelua puheenjohtajan kannatetun ehdotuksen mukaisesti:
1) viestintäkoordinaattorin tehtävänkuvaan sisällytettäisiin yhteistyö kuntatekniikan
kanssa.
2) kehityskoordinaattorin työkuvaan olisi hyödyllistä lisätä yhdistyskoordinattorin
tehtäviä. Kehityskoordinattorin tehtävässä arvostamme maankäytön kehittämisen
tuntemusta.
Lisäksi kuntakehitysjaosto päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Kunnanhallitus, 01.10.2018, § 300
Valmistelijat / lisätiedot:
Susanna Järvenpää
susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi
Kuntakehitysjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.9.2018 ja päätti seuraavaa:
Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti sekä päätti yksimielisesti evästää
viranhaltijavalmistelua puheenjohtajan kannatetun ehdotuksen mukaisesti:
1) viestintäkoordinaattorin tehtävänkuvaan sisällytettäisiin yhteistyö kuntatekniikan
kanssa.
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2) kehityskoordinaattorin työkuvaan olisi hyödyllistä lisätä yhdistyskoordinattorin
tehtäviä. Kehityskoordinattorin tehtävässä arvostamme maankäytön kehittämisen
tuntemusta.
Lisäksi kuntakehitysjaosto päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1
lakkauttaa kehitysjohtajan virkasuhteisen vakanssin (vakansssinumero 0000992467),
hinnoittelemattomat ryhmä 2 taso 42, tehtäväkohtainen palkka 5 111,65 €/kk
2
perustaa tilalle kaksi uutta vakanssia 1.11.2018 alkaen:
- kehityskoordinaattorin virkasuhteinen vakanssi, 01ASI040, taso 50, tehtäväkohtainen
palkka 3825,71 €/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä
kokemus kuntasektorin elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän kehittämisestä.
- viestintäkoordinaattorin työsopimussuhteinen vakanssi, 01ASI040, taso 45,
tehtäväkohtainen palkka 3451,68 €/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva
korkeakoulututkinto, johon liittyy viestinnän opintoja sekä kokemusta alan tehtävistä.
3
että kuntakehitysjaoston evästykset huomioidaan rekrytoitaessa.

Kunnanhallitus 1.10.2018 käsittely:
Katarina Helander teki seuraavan ehdotuksen: rekrytoidaan sekä kehitysjohtaja että
esitetyt asiantuntijat. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.
Ari Harinen ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun evästyksellä, että on
otettava huomioon myös työllistämisasiat. Timo Haapaniemi, Pirkko Lehtinen ja Rita
Holopainen kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Timo Haapaniemi ehdotti, että palautuksen aikana asia valmistellaan uudelleen
kunnanhallituksen käymän keskustelun pohjalta, ja konsernihallinnon organisoimista
koskeva näkemys työstetään yhteistyössä kunnanhallituksen puheenjohtajiston
kanssa. Ulf Kjerin kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Katarina Helander teki seuraavan palautusehdotuksen: "Palautetaan: pyydetään
konsernijohtajan näkemys toimivasta organisaatiosta ja osaamisen tarpeista
rekrytointien kohdentamiseksi. Uudelleenesitys puheenjohtajiston kera". Ehdotusta ei
kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.
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Päätös
Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Palautuksen aikana
valmistellaan uusi esitys siten, että huomioidaan myös työllistämisasiat.
Konsernihallinnon organisaatiota koskeva esitys valmistellaan yhteistyössä
kunnanhallituksen puheenjohtajiston kanssa.

Kunnanhallitus, 22.10.2018, § 331
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Kunnanhallitus käsitteli vakanssin muuttamista kokouksessaan 1.10.2018 ja päätti
palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että vakanssimuutos käsitellään osana
konsernihallinnon kokonaiskehittämistä, ja että puheenjohtajisto osallistuu
valmisteluun. Asia on käsitelty puheenjohtajiston kokouksessa
8.10.2018. Puheenjohtajistolta saadun evästyksen perusteella johtopäätös on, että
kehitysjohtajan vakanssi aikaisemmassa muodossaan on syytä lakkauttaa, ja tilalle on
tarpeen perustaa organisaation toiminnan edellyttämät uudet vakanssit. Järjestelyn
myötä henkilöstöresursseja kohdennetaan kuntastrategiasta johdettujen elinvoima- ja
hyvinvointiohjelmien linjausten mukaisiin tarpeisiin. Muilta osin konsernihallinnon
kehittämistä koskevat vakanssiesitykset käsitellään talousarvioneuvotteluissa.
Esityksenä on, että lakkautettavan kehitysjohtajan vakanssin tilalle perustetaan kolme
uutta vakanssia seuraavasti:
Kuntakehityspäällikkö:
- toimii kuntakehitysjaoston esittelijänä;
- vastaa hallintojohtajan alaisuudessa kunnan elinkeino-, matkailu- ja
markkinointikoordinaatiosta;
- ohjaa kunnan työllisyystilannetta ja
- edistää kirkkonummelaista yrittäjyyttä sekä kunnan elinvoimaisuutta strategisissa
ohjelmissa linjatulla tavalla.
Viestintäkoordinaattori:
- koordinoi hallintojohtajan alaisuudessa kunnan operatiivista viestintäkokonaisuutta
poikkihallinnollisesti;
- toteuttaa strategisissa ohjelmissa linjattujen tavoitteiden mukaista viestintää;
- vahvistaa kunnan verkkoviestintää ja some-näkyvyyttä kuntakuvan edistämiseksi ja
- tukee ydintoimintoja tuottavien toimialojen viestintätarpeita.
Työllisyyskoordinaattori:
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- koordinoi kuntakehityspäällikön alaisuudessa työllisyyden edistämiseen tähtääviä
poikkihallinnollisia toimenpiteitä;
- edistää työllisyyden hoitamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista;
- konkretisoi työllisyyttä edistävät tavoitteet pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä
vähentäviksi toimenpiteiksi;
- tekee esityksiä työllisyyttä edistävien hankkeiden toteuttamiseksi ja
- huolehtii työllisyyteen liittyvien asiakirjojen, hakuprosessien ja hallinnollisten
prosessien käytännön toteuttamisesta.
Perustettaviksi esitettävien uusien vakanssien lisäksi esityksenä on, että olemassa
oleva palvelusihteerin työsopimussuhteinen vakanssi muutetaan elinkeino- ja
markkinointikoordinaattorin vakanssiksi. Kyseisellä vakanssilla oleva henkilö puoltaa
järjestelyä ja on antanut siihen suostumuksensa.
Muilta osin konsernihallinnon kehittämistä koskevat vakanssiesitykset käsitellään
talousarvioneuvotteluissa.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 lakkauttaa kehitysjohtajan vakanssin, vakanssinro 0000992467:
hinnoittelemattomat, ryhmä 2 taso 42, tehtäväkohtainen palkka 5 111,65 e/kk.
2 lakkauttaa palvelusihteerin vakanssin, vakanssinro 0000150016: hinnoittelutunnus
01TOI060 taso 50, tehtäväkohtainen palkka 2 645,01 e/kk.
3 perustaa kuntakehityspäällikön virkasuhteisen vakanssin: hinnoittelemattomat
ryhmä 2 taso 22, tehtäväkohtainen palkka 4 252,50 e/kk. Kelpoisuusehtona soveltuva
korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tehtävistä, jotka edistävät kunnan
elinvoimaisuutta.
4 perustaa elinkeino- ja markkinointikoordinaattorin työsopimussuhteisen vakanssin:
hinnoittelutunnus 01ASI040 taso 35, tehtäväkohtainen palkka 2971,09 e/kk.
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tehtävistä, jotka
edistävät kunnan elinkeinotoimintaa ja kuntamarkkinointia.
5 perustaa viestintäkoordinaattorin työsopimussuhteisen vakanssin:
hinnoittelutunnus 01ASI040 taso 45, tehtäväkohtainen palkka 3451,68 e/kk.
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy viestinnän opintoja, ja
riittävä kokemus viestinnän tehtävistä.
6 perustaa työllisyyskoordinaattorin työsopimussuhteisen vakanssin:
hinnoittelutunnus 01ASI040 taso 35, tehtäväkohtainen palkka 2971,09 e/kk.
Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus työllisyyttä
edistävistä tehtävistä.

Kunnanhallitus 22.10.2018 käsittely:
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Hanna Haikonen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Työllisyyskoordinaattorin
tehtävä 2v määräaikaiseksi alkuun, jotta saadaan projektinomaisesti työllisyysasiat
kuntoon ja toimintamallit kestävälle pohjalle jatkon kannalta. Määräaikaisuuden
jälkeen tarkoitus arvioida pitkäaikaisempi tarve tehtävän jatkoon". Timo Haapaniemi,
Reetta Hyvärinen, Hans Hedberg ja Katarina Helander kannattivat ehdotusta. Sitä ei
hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi
äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Haikosen muutosehdotus
on EI. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 7-6. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.
Saara Huhmarniemi teki seuraavan muutosehdotuksen esittelytekstiin
kuntakehityspäällikön tehtäväkenttää kuvaavaan osioon:
Kuntakehityspäällikkö:
- toimii kuntakehitysjaoston esittelijänä;
- vastaa hallintojohtajan alaisuudessa kunnan ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISEN
KOORDINOINNISTA SEKÄ elinkeino-, matkailu- ja markkinointikoordinaatiosta;
- ohjaa kunnan työllisyystilannetta ja
- edistää kirkkonummelaista yrittäjyyttä sekä kunnan elinvoimaisuutta strategisissa
ohjelmissa linjatulla tavalla.
Timo Haapaniemi, Katarina Helander, Hanna Haikonen, Reetta Hyvärinen ja Antti
Kilappa kannattivat Huhmarniemen ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestykset
pohja = JAA ja Hannan muutosehdotus = EI
Jaa
Pekka Sinisalo
Antti Kilappa
Johanna Fleming
Ari Harinen
Antti Salonen
Anna Aintila
Kim Männikko
Ei
Hans Hedberg
Hanna Haikonen
Saara Huhmarniemi
Timo Haapaniemi
Reetta Hyvärinen
Katarina Helander
Päätös
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Ehdotuksen mukaisesti siten, että esittelytekstiä tarkennetaan kuntakehityspäällikön
tehtäväkenttää kuvaavalta osalta seuraavasti:
Kuntakehityspäällikkö:
- toimii kuntakehitysjaoston esittelijänä;
- vastaa hallintojohtajan alaisuudessa kunnan ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISEN
KOORDINOINNISTA SEKÄ elinkeino-, matkailu- ja markkinointikoordinaatiosta;
- ohjaa kunnan työllisyystilannetta ja
- edistää kirkkonummelaista yrittäjyyttä sekä kunnan elinvoimaisuutta strategisissa
ohjelmissa linjatulla tavalla.
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§ 332
Kunnanhallituksen kokousaikataulu 1.12.2018 - 30.6.2020
KIRDno-2017-151
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kokousaikataulu 1.12.2018-30.6.2020.pdf
Hallintosäännön 162 §:n mukaan kukin toimielin hyväksyy kokoustensa ajan ja paikan.
Kunnanhallitus päätti 25.9.2017 § 129, että kunnanhallitus kokoontuu maanantaisin,
valtuuston kokouspäiviä lukuunottamatta.
Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja
keskusvaalilautakunnan lisäksi kunnassa on neljä asiantuntijalautakuntaa ja kuusi
jaostoa. Poliittisen päätöksenteon sujuvuuden kannalta on tärkeää, että
kokousaikataulut ovat toimielinten kesken synkronoidut. Lähtökohtana on, että
yleishallinnon toimielinten, eli kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä
kunnanhallituksessa olevien jaostojen, kokouspäivä on maanantai.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun omien kokoustensa osalta ajalle
1.12.2018 - 30.6.2020 ja
2 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää omista vuoden 2019
kokousaikatauluistaan liitteenä olevan aikatauluehdotuksen mukaisesti
3 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus 22.10.2018 käsittely:
Timo Haapaniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Päätökseen lisätään maininta,
että maanantait varataan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksiin sekä
(niiden) mahdollisiin muihin tilaisuuksiin (kuten) iltakouluihin ja seminaareihin.
Kaikkien kokousten synkronointi on saatava paremmin toimimaan". Ari Harinen
kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Katarina Helander teki seuraavan muutosehdotuksen: "joka kolmas kokous (on)
aamukokous tiiviimmällä listalla klo 8-10". Antti Kilappa kannatti ehdotusta.
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Antti Salonen ehdotti, että 18.2.2019 pidettäväksi merkitty kokous siirretään
pidettäväksi 11.2.2019. Katarina Helander ja Pekka M. Sinisalo kannattivat ehdotusta.

Päätös
Kunnanhallitus päätti
1 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää omista vuoden 2019
kokousaikatauluistaan liitteenä olevan aikatauluehdotuksen mukaisesti ja
2 että kunnanhallituksen puheenjohtajisto käy kunnanhallituksen
kokousaikataulutuksen läpi ja tekee siihen tarvittavat tarkistukset sekä
arvioi mahdollisten aamukokousten pitämistä ja kokousten alkamisajankohtaa
yleisemminkin ja
3 että maanantait varataan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksiin sekä
niiden mahdollisiin muihin tilaisuuksiin, kuten iltakouluihin ja seminareihin. Kaikkien
kokousten synkronointi on saatava paremmin toimimaan ja
4 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
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§ 333
Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset
Toimielinten pöytäkirjoja:
Nuorisovaltuusto 2.10.2018
Perusturvalautakunta 4.10.2018
Vanhusneuvosto 8.10.2018
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto 10.10.2018

Viranhaltijapäätökset
Talousjohtaja
Talous- ja rahoituspäätös:
§ 5 Pitkäaikaisen lainan nostaminen vuodelle 2018, 15.10.2018
Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 31 Hankintapäätös: Kirkkonummen ilmastotoimenpiteiden tiekartta, 16.10.2018
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla otto-
oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että asioita ei oteta
kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.10.2018

21/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 334
Pöytäkirjoja tiedoksi
Valmistelija / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 335
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee mahdolliset ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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§ 336
Muut asiat
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen mahdolliset muut esille otetut asiat.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen seuraavat esille otetut muut asiat:
a) Pekka M. Sinisalo esitti, että kunnanhallitus pyytää selvitystä koirapuistojen
rakentamisen etenemisestä; missä vaiheessa on esimerkiksi Veikkolan koirapuisto?
b) Hans Hedberg esitti, että rakennusjärjestys tuodaan nopealla aikataululla
kunnanhallituksen käsittelyyn.
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Kunnanhallitus, § 252,13.08.2018
Kunnanhallitus, § 337, 22.10.2018
§ 337
Tanskan opintomatkan kokemusten soveltaminen Kirkkonummen maankäyttöön ja
kaavoitukseen
KIRDno-2017-151
Kunnanhallitus, 13.08.2018, § 252
Valmistelijat / lisätiedot:
Gunnel Ekström
gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi
johdon assistentti
Asumisen uudet muodot sekä julkisten tilojen monikäyttöisyys ja viihtyisyys ovat yhä
keskeisimpiä yhdyskuntasuunnittelun trendejä. Kirkkonummelle on valmistumassa
lähivuosina useita julkisia rakennuksia ja niitä ympäröiviä julkisia tiloja, joiden käytön
tulisi mahdollistaa asukkaiden ja julkisen tilan monipuolisen käyttötarkoituksen.

Kirkkonummella on myös havahduttu merellisen asuin- ja elinympäristön tuomiin
mahdollisuuksiin kunnan elinvoimatekijänä. Tulevien vuosien kaavoitusohjelmiin on
sisältymässä asemakaavahankkeita, joiden jalostamisessa on hyvä hakea esimerkkejä
ja kokemuksia myös muista kohteista, jotka ovat osoittautuneet onnistuneiksi.
Arkkitehtuurimatkoihin erikoistunut Archtours on suunnitellut em. teemat sisältävän
opintomatkan Kööpenhaminaan ja sen ympäristöön. Matka järjestetään 9.- 11.9.2018
ja sille osallistuvat kunnanhallituksen jäsenet tai esteen sattuessa varajäsenet,
valtuuston puheenjohtajisto, kuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä ko. asioita valmistelevat virkamiehet; yhteensä enintään 25
henkilöä. Arvioitu osallistujakohtainen kokonaiskustannus on noin 1.200 euroa
/osallistuja.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää osallistua opintomatkalle edellä selostetun mukaisesti.

Kunnanhallitus 13.8.2018 käsittely:
Emmi Wehka-aho teki seuraavan muutosehdotuksen: "Opintomatkan aihepiiri liittyy
vahvasti rakennus- ja ympäristölautakunnan asioihin. Rakennetun ympäristön
ulkomuoto, rakentamisen lupa-asiat ja esim ympäristönsuojelumääräysten
huomioiminen rantarakentamisessa ovat asioita, jotka ovat vain RY-lautakunnan
käsissä ilman, että kh:lla on niihin edes otto-oikeutta. Esitys: Matkalle kutsutaan
mukaan myös rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja, tai hänen
estyessään varapuheenjohtaja". Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta, ja se
hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pekka Jäppinen ehdotti, että ohjelman sisällössä huomioidaan kevyen liikenteen väyliä
koskevat ratkaisut. Katarina Helander kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin
yksimielisesti.
Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ehdotti, että matkalle ilmoittaudutaan suoraan johdon
assistentti Gunnel Ekströmille. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti lisäyksillä, että matkalle kutsutaan myös rakennus- ja
ympäristölautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja, ja että
ohjelman sisältöä tarkennetaan kevyen liikenteen väylien osalta. Lisäksi
kunnanhallitus linjasi, että puheenjohtajisto käy ohjelman läpi, ja että ilmoittautumiset
tehdään suoraan johdon assistentti Gunnel Ekströmille.

Kunnanhallitus, 22.10.2018, § 337
Valmistelija / lisätiedot:
Anu Karkinen
anu.karkinen@kirkkonummi.fi
hallintojohtaja
Kirkkonummen kunnanhallitus toteutti 9.-11.9.2018 opintomatkan Kööpenhaminan ja
Helsingörin kaupunkeihin Tanskassa. Tutustumiskohteina olivat erityisesti
rantarakentaminen ja julkiset tilat. Matkan jatkotoimenpiteenä on arvioitu mahdollisia
vastaavia sovellettavia kehittämiskohteita Kirkkonummella. Kuulemme kokouksessa
maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaavien asiantuntijoiden näkemyksiä ja
hahmotelmia ko. kohteista.
Käsiteltävät asiat/alueet:
1. Kaavoittajat alustavat keskustelua
Kirkkotori ja liikekeskustan tärkeät aukiot
Kantvikinranta – diplomityön ajatuksia rantavyöhykkeen kehittämiselle
Prikiranta
Suvimäki ja Majvik
Kartanonranta
Sundsbergin ja Sarvvikin rantavyöhykkeen kehittämismahdollisuudet
Sarvvikinranta
Sarvvikinportti – Finnträskin rantavyöhykkeen tuleva ilme
2. Keskustelu Kirkkonummen rantavyöhykkeiden kehittämisestä
kaupunkimainen rakentaminen
vapaat rannat
virkistys
veneily
matkailupotentiaali
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3. Kirkkonummen liikekeskustan kehittäminen
kaavahankkeiden tilanne lyhyesti
liikealuetta koskeva uusi pysäköintimitoitus
kunnanhallituksen mahdolliset ohjeet jatkosuunnittelulle
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee alustukset ja niiden pohjalta käydyn keskustelun tiedoksi.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§329
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain
136 §:n mukaan hakea muutosta.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.10.2018

21/2018

28 (30)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§331
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

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

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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

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

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Kirkkonummen kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
22.10.2018

21/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

30 (30)

