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Saapuvilla olleet jäsenet
Anders Adlercreutz, puheenjohtaja
Minna Hakapää, 1. varapuheenjohtaja
Raija Vahasalo, 2. varapuheenjohtaja
Anna Aintila
Anneli Granström
Anni-Mari Syväniemi
Antti Kilappa
Antti Salonen
Ari Harinen
Bodil Lindholm
Carl-Johan Kajanti
Erkki Majanen
Hanna Haikonen
Irja Bergholm
Johanna Fleming
Jukka Tammi
Katarina Helander, poistui 19:08
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
Petri Ronkainen
Pirkko Lehtinen
Piia Aallonharja
Reetta Hyvärinen
Riikka Purra
Rita Holopainen
Saara Huhmarniemi, poistui 19:08
Sanni Jäppinen, poistui 19:08
Tero Suominen
Timo Haapaniemi
Tony Björk
Ulf Kjerin
Ulla Seppälä
Veikko Vanhamäki
Roope Penttilä, varajäsen
Jerri Kämpe-Hellenius, varajäsen
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Krista Petäjäjärvi, varajäsen
Vesa-Pekka Sainio, varajäsen
Anna-Mari Toikka, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, kunnanjohtaja
Anu Karkinen, hallintojohtaja
Juha Hörkkö, talousjohtaja
Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja
Hannele Kujala, sivistystoimenjohtaja, poistui 19:08
Liisa Ståhle, perusturvajohtaja, poistui 19:08
Tua Gunnelius, vs. johtava kielenkääntäjä
Sami Juntunen, it-asiantuntija, poistui 19:08
Ulla Gahmberg, kunnansihteeri
Gunnel Ekström, sihteeri, poistui 19:08
Poissa

Elina Utriainen
Emmi Wehka-Aho
Hans Hedberg
Pekka Sinisalo
Anna Kylmänen

Allekirjoitukset

Anders Adlercreutz
Puheenjohtaja

Gunnel Ekström
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Rita Holopainen

Ari Harinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 11.9.2017. Tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä tiistaina 12.9.2017 kunnan verkkosivuilla
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www.kirkkonummi.fi sekä kunnantalon kirjaamossa, 1.krs, Ervastintie 2, 02400
Kirkkonummi, virka-aikana.

Gunnel Ekström, sihteeri
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§ 33
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
30.8.2017.
Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen
jäsenille.
Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 26.8.2017 Kirkkonummen
Sanomissa, jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa.
Ehdotus
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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§ 34
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan valtuutetut Rita
Holopainen ja Ari Harinen.
Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 11.9.2017. Tarkastettu pöytäkirja
pidetään yleisesti nähtävänä tiistaina 12.9.2017 kunnan verkkosivuilla
www.kirkkonummi.fi sekä kunnantalon kirjaamossa, 1.krs, Ervastintie 2, 02400
Kirkkonummi, virka-aikana.
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Kunnanhallitus, § 51, 26.06.2017
Kunnanhallitus, § 87, 28.08.2017
Kunnanvaltuusto, § 35, 04.09.2017
§ 35
Kuntalaisaloite: kuntarajan siirto Siikajärven kylässä, lausuntoehdotus valtuustolle
KIRDno-2017-475
Kunnanhallitus, 26.06.2017, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Nuuksion Siikajärven asukasyhdistys ry ja Hotelli Nuuksio ovat tehneet
esityksen Siikajärven kylän läntisen osan kuntarajan siirtämisestä
Espoon kaupunkiin (liite). Esitys on saapunut Kirkkonummen kuntaan
29.3.2017. Esityksessä on perusteltu kuntajaon muuttamisen tarvetta mm.
yhdyskuntarakenteella, alueen liikenneyhteyksillä, palvelujen saatavuudella ja
turvallisuudella sekä kaavoitus- ja vesihuollon kehittämisen suunnitelmilla.
Kuntarakennelain 29.12.2009/1698 mukaan esityksen kunnan osan
siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan
valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, kunnan jäsen tai valtiovarainministeriö.
Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle,
jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien
valtuustojen lausunnot. Lausunnoista tulee ilmetä kunnan kanta kuntajaon
muuttamiseen perusteluineen. Kunnanhallituksen on toimitettava esitys
ja kuntien lausunnot valtiovarainministeriölle kuuden kuukauden kuluessa
esityksen vastaanottamisesta eli 29.9.2017 mennessä. Kunnanhallitus pyytää
Espoon kaupungilta lausuntoa 30.8.2017 mennessä.
Ministeriö voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos minkään
muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta. Kunnan
osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vastustuksesta
huolimatta kuntarakennelain 19 §:ssä mainituilla perusteilla.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kirkkonummen kunnanhallitus pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti
Espoon kaupungin lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän
läntisen osan osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä.
Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä
perustelemaan kannanotto sekä huomioimaan myös muut kuntarakennelaissa
29.12.2009/1698 säädetyt selvitysperusteet.

Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely:
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Hans Hedberg ehdotti seuraavaa lisäystä: "kunnanhallitus katsoo, että ei ole
kuntajakolaissa mainittuja perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin".
Pekka M. Sinisalo, Ulf Kjerin ja Katarina Penkert kannattivat Hedbergin
lisäysehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
1 pyytää kuntarakennelain 11 § mukaisesti Espoon kaupungin
lausunnon liitteenä olevasta esityksestä Siikajärven kylän läntisen osan
osakuntaliitoksesta Espoon kaupunkiin 30.8.2017 mennessä. Lausunnossa
pyydetään ottamaan kantaa kuntarajan muuttamiseen sekä perustelemaan
kannanotto sekä huomioimaan myös kuntarakennelaissa 29.12.2009/1698
säädetyt selvitysperusteet ja
2 todeta, että kunnanhallitus katsoo, että ei ole kuntajakolaissa mainittuja
perusteita osakuntaliitokseen Espoon kaupunkiin.

Kunnanhallitus, 28.08.2017, § 87
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Kirkkonummen kunnan lausunto, Siikajärvi.pdf
Espoon kaupunginvaltuuston antama lausunto on saapunut kuntaan
21.8.2017. Lausunto on liitteenä. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa
kokouksessaan 4.9.2017 ja antaa kunnan lausunnon valtiovarainministeriölle.
Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi on laatinut lausuntoehdotuksen
kunnanhallitukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 hyväksyä liitteenä olevan lausunnon annettavaksi kunnanvaltuustolle
2 ehdottaa, että kunnanvaltuusto antaa kunnanhallituksen ehdottaman
lausunnon valtiovarainministeriölle

Käsittely 28.8.2017 kunnanhallitus:
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Matti Kaurila teki seuraavan lisäysehdotuksen päätöskohdaksi 3:
Kunnanhallitus pytää kuntatekniikan ja kuntakehityksen tutkimaan Hotelli
Nuuksion elinkeinopoliittisen kaavoitusaloitteeseen liittyen voidaanko hotellija majoitustoimintaa kehittää ko. kiinteistön asemakaavoituksella tai muilla
toimin.
Pekka M. Sinisalo ja puheenjohtaja Timo Haapaniemi kannattivat
lisäysehdotusta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja
totesi, että siitä oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotuksen
kohdat 1 ja 2 on hyväksytty yksimielisesti, ja että lisäysehdotuksesta
äänestetään seuraavasti: lisäystä kannattavat äänestävät JAA ja lisäystä
vastustavat äänestävät EI. Lisäystä kannatti (JAA) 5 henkilöä ja lisäystä vastusti
(EI) 8 henkilöä. Lisäystä ei hyväksytty äänin 8-5.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto, 04.09.2017, § 35
Valmistelija / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Lausunto Siikajärvi, hyväksytty kv 4.9.2017 § 35
Ehdotus
Kunnanvaltuusto 4.9.2017
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto antaa
kunnanhallituksen ehdottaman lausunnon valtiovarainministeriölle

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

Päätös
Kunnanvaltuusto päätti
1
tehdä kunnanhallituksen ehdottaman lausuntoon seuraavat lisätykset:
Kohtaan "Alueen palvelut kuntalaisille": "Veikkolan koulun ja päiväkodin
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 24.04.2017 ja hankkeen on määrä valmistua 2020,
jolloin kapasiteettivaje poistuu. Kohtaan "Liikenne": "HSL:n siirtyessä uuteen
vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun, maksuvyöhykerajoja on määrä tarkentaa ja
kohtuullistaa niin, etteivät kulje täsmälleen ja ainoastaan kuntarajalla".
2
antaa lausunnon, jossa on mukana valtuuston päättämä lisäys
valtiovarainministeriölle. Lausunto on pykälän liitteenä.
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Kunnanhallitus, § 55, 26.06.2017
Kunnanhallitus, § 71, 14.08.2017
Kunnanvaltuusto, § 36, 04.09.2017
§ 36
Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2016 - Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään
yksi harrastus
KIRDno-2017-268
Kunnanhallitus, 26.06.2017, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
Kunnanhallitus 22.05.2017 § 195
Kunnanvaltuustossa 07.11.2016 § 114 valtuutettu Erkki Majanen ensimmäisenä
allekirjoittajana jätti valtuuston kokouksessa 7.11.2016 seuraavan aloitteen:
"Harrastustakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle
vähintään yksi harrastus. Lasten ja nuorten harrastaminen parantaa oppimista,
kehittää sosiaalisia taitoja sekä tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan.
Jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen.
Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan 35 prosenttia nuorista (alle 29vuotiaat) on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Nuorista
enää hieman reilu puolet kokee kiinnittyvänsä suomalaiseen yhteiskuntaan,
kun vielä 2012 luku oli 76 prosenttia. Harrastustoiminta on ennaltaehkäisevää
työtä, jolla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Harrastustoiminta luo
myös yhteenkuuluvuutta.
Harrastuksen aloittamisen suurin yksittäinen este on harrastusten
kustannukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt harrastamisen
hintaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti liikuntaharrastusten näkökulmasta.
Selvityksessä nostettiin esille muun muassa lajiliittojen yhteiset
lisenssijärjestelmät sekä matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjoaminen.
Lisäksi selvityksessä esitettiin kuntatason toimenpiteeksi liikuntapaikkojen
maksutonta tai nimellisiin korvauksiin pohjautuvaa käyttöä erityisesti lasten ja
nuorten harrastamisen tukemiseksi.
Harrastustoiminnan aloittamisessa on tärkeää, että kunta tarjoaa matalan
kynnyksen harrastustoimintaa. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan
lasten ja nuorten monipuolista harrastamista.
Edellä olevan perusteena ME ALLEKIRJOITTANEET esitämme, että KUNNASSA
kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun,
kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet,
tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edellytetään, että KUNTA käynnistää
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selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus
vähintään yhteen harrastukseen."
Aloitteen olivat allekirjoittanut yhteensä 35 valtuutettua.
Sivistystoimessa on kartoitettu aloitteeseen liittyviä toimintoja kunnan alueella.
Vastaus valtuustoaloitteeseen on liitteessä.
Esityslistan liite:
- sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen
Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä, puh. 0405884926
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää
1
antaa liitteessä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen.
2
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun
vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun
käsiteltynä.
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Käsittely
Matti Kaurila ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun seuraavalla
evästyksellä:
Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen nro 7/2016 Harrastustakuu
-jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus - vastaus on virheellinen
kolmanneksi viimeisen kappaleen osalta.
Outi Saloranta-Eriksson kannatti palautusehdotusta Matti Kaurilan
evästyksellä ja ehdotti lisäksi, että tavoitteen toteutumisen seuranta kytketään
lapsiystävällinen kunta -työryhmän seurattavaksi. Raija Vahasalo kannatti
palautusehdotusta molemmilla tehdyillä evästyksillä.
Palautusehdotus Matti Kaurilan ja Outi Saloranta-Erikssonin evästyksillä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus:
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Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun seuraavilla
evästyksillä:
Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen nro 7/2016 Harrastustakuu
-jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus - vastaus on virheellinen
kolmanneksi viimeisen kappaleen osalta ja tavoitteen toteutumisen seuranta
kytketään lapsiystävällinen kunta -työryhmän seurattavaksi.
Muutoksenhakuohje
ei muutoksenhakua (valmistelu kesken)
__________________

Kunnanhallitus 26.06.2017
Kunnanhallitus päätti 22.5.2017 palauttaa asian uuteen valmisteluun
seuraavilla evästyksillä:
Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen nro 7/2016 Harrastustakuu
-jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus - vastaus on virheellinen
kolmanneksi viimeisen kappaleen osalta ja tavoitteen toteutumisen seuranta
kytketään lapsiystävällinen kunta -työryhmän seurattavaksi.
Todetaan kunnanhallituksen evästyksiin seuraavaa:
Kolmanneksi viimeisen kappaleen osalta vastaus on kunnanhallituksen
26.9.2016 § 286 päätöksen mukainen.
Tavoitteen toteutumisen seuranta voidaan kytkeä lapsiystävällinen kunta työryhmän seurattavaksi.
Esityslistan liite:
- sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen
Valmistelija: vapaa-aikatoimen johtaja Katja Linnakylä, puh. 0405884926
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 antaa liitteessä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen.
2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä
annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun
käsiteltynä.

Kunnanhallitus 26.6.2017 käsittely:
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Puheenjohtaja ehdotti asian jättämistä pöydälle liitteen puuttumisen vuoksi.
Hans Hedberg kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kunnanhallitus, 14.08.2017, § 71
Valmistelijat / lisätiedot:
Katja Linnakylä
katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen.pdf
2 Valtuustoaloite Harrastustakuu- jokaisella lapsella vähintään yksi
harrastus.pdf
Kunnanhallitus 14.8.2017
Kunnanhallitus päätti 26.6.2017 jättää asian pöydälle. Puuttuva liite on lisätty.
Esityslistan liite:
- sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen
- valtuustoaloite, harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus
Valmistelija: vapaa-aikatoimen johtaja Katja Linnakylä, puh. 0405884926
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää
1 antaa liitteessä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen.
2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä
annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun
käsiteltynä.

Kunnanhallitus 14.8.2017 käsittely:
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Emmi Wehka-aho ehdotti, että seuranta kytketään lapsiystävällinen kunta
-toimintamalliin, jossa asiaa käsitellään yhteistyössä lastensuojelun ja
sosiaalitoimen kanssa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti
1 antaa liitteessä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen
2 että seuranta kytketään lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin, jossa asiaa
käsitellään yhteistyössä lastensuojelun ja sosiaalitoimen kanssa ja
3 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä
annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun
käsiteltynä.

Kunnanvaltuusto, 04.09.2017, § 36
Liitteet

1 Sivistystoimen vastaus valtuustoaloitteeseen.pdf
Ehdotus
Kunnanvaltuusto 4.9.2017
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättä merkitä
annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja valtuustoaloitetta
loppuun käisteltynä.
Käsittely:
Keskustelun aikana tehtiin seuraavat ehdotukset:
Varavaltuutettu Krista Petäjäjärvi teki ensin seuraavan lisäysehdotuksen ja
muutti sen myöhemmin ponsiehdotukseksi:
Kunnan tulee kasvattaa rooliaan suhteessa eri seuroihin ja harrastustoimintaa
järjestäviin tahoihin, jotta he olisivat kannustettuja kehittämään
erilaisia stipendijärjestelmiä ja muita muotoja, jotka mahdollistaisivat
harrastustoiminnan myös vähävaraisille lapsille ja nuorille. Tämän lisäksi
kunnan tulee huolehtia siitä, että siinä toiminnassa jota he itse järjestävät on
mahdollista hakea vapautusta harrastustoiminnan kulujen kattamiseksi.
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Ponsiesitystä ei käsitelty, sillä asia palautettiin käsittelyyn.

Valtuutettu Erkki Majanen teki seuraavan palautusehdotuksen:
"On laadittava tarkentava selvitys: tuoko menettelytapa arvonlisävelvoitetta
yhdistyksille, ja onko vastauksessa ristiriitoja ja luoko se toimintaan
lisäbyrokratiaa."
Valtuutettu Matti Kaurila kannatti Majasen palautusehdotusta, joten
puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot kohdistetaan asian
jatkamiseen tai palauttamiseen.
Puheenjohtaja julisti asian jatkamista tai palauttamista koskevan keskustelun
päättyneeksi ja totesi, että kunnanvaltuusto ei hyväksynyt yksimielisesti asian
palauttamista.
Äänestys
Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää asian jatkamisesta
siten, että ne jotka ovat kannattavat asian jatkamista, äänestävät JAA ja
ne jotka kannattavat asian palauttamista, äänestävät EI. Jos EI voittaa,
kunnanvaltuusto päättää palauttaa asian Majasen ehdotuksen mukaisesti.
Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 18 JAA ääntä ja 33 EI ääntä.
Erkki Majasen palautusehdotus sai enemmän ääniä.
Äänestykset
Pohjaehdotus JAA Majasen palautusehdotus EI
Jaa
Reetta Hyvärinen
Sanni Jäppinen
Riikka Purra
Antti Kilappa
Anneli Granström
Outi Saloranta-Eriksson
Vesa-Pekka Sainio
Linda Basilier
Bodil Lindholm
Saara Huhmarniemi
Kim Männikko
Minna Hakapää
Maarit Orko
Anna-Mari Toikka
Piia Aallonharja
Anna Aintila
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Markus Myllyniemi
Antti Salonen
Ei
Tony Björk
Ulla Seppälä
Mikko Kara
Kim Åström
Patrik Lundell
Anders Adlercreutz
Hanna Haikonen
Matti Kaurila
Katarina Penkert
Raija Vahasalo
Ari Harinen
Pekka Oksanen
Anni-Mari Syväniemi
Timo Haapaniemi
Miika Engström
Irja Bergholm
Kati Kettunen
Veikko Vanhamäki
Ulf Kjerin
Erkki Majanen
Petri Ronkainen
Noora Piili
Pekka Rehn
Jerri Kämpe-Hellenius
Roope Penttilä
Krista Petäjäjärvi
Tero Suominen
Johanna Fleming
Jukka Tammi
Marjut Frantsi-Lankia
Pirkko Lehtinen
Carl-Johan Kajanti
Rita Holopainen
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.
Palautuksen aikana laaditaan tarkentava selvitys: tuoko menettelytapa
arvonlisävelvoitetta yhdistyksille, ja onko vastauksessa ristiriitoja ja luoko se
toimintaan lisäbyrokratiaa.
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§ 37
Hallintosääntömuutos; perusturvajaoston varapuheenjohtajan kelpoisuusvaatimusten
muuttaminen
Kunnanvaltuuston 13.3.2017 hyväksymässä ja 1.6.2017 voimaan tulleessa
hallintosäännössä on kirjaukset kunnan toimielinorganisaatiosta (2 luku 7 §)
sekä toimielimittäiset määräykset toimielinten tehtävistä ja toimivallasta sekä
esittelystä toimielimissä.
Toimielinorganisaatiota koskevassa osiossa (2 luku 7 §) todetaan
perusturvajaostosta seuraavaa:
"Perusturvalautakunta valitsee perusturvajaoston jäsenet. Perusturvajaoston
jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja
tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä. Perusturvajaoston
puheenjohtaja on perusturvalautakunnan jäsen".
Toimielinkohtaisessa määräyksessä (7 luku 58 §) todetaan perusturvajaostosta
seuraavaa:
"Perusturvalautakunta valitsee jaostoon viisi (5) jäsentä ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen. Jaoston puheenjohtajan tulee olla varsinainen
valtuutettu ja perusturvalautakunnan jäsen. Jaoston varapuheenjohtajan
tulee olla varsinainen valtuutettu. Jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia
valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmän nimeämiä
henkilöitä. Perusturvalautakunta valitsee jaoston jäsenten keskuudesta
puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Perusturvalautakunnan
puheenjohtajalla, tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan
varapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus".
Perusturvalautakunta käsitteli perustuvajaoston nimeämistä kokouksessaan
31.8.2017 ja jätti asian pöydälle, koska varapuheenjohtajaksi esitetty
luottamushenkilö ei täytä hallintosäännössä kirjattua kelpoisuusehtoa.
Kunnanhallitus antaa ehdotuksensa valtuustolle kokouksessaan 4.9.2017.
Esittelijän pohjaehdotus kunnanhallitukselle on seuraava:

Kunnanhallitus päättää
1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1.1 valtuusto päättää yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen
(KuntaL 95 §)
1.2 valtuusto päättää, että hallintosäännön kirjaus 2 luku 7 §:ssä muutetaan
kuulumaan seuraavasti: "Perusturvalautakunta valitsee perusturvajaoston
jäsenet. Perusturvajaoston jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia
valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmän nimeämiä
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henkilöitä. Perusturvajaoston puheenjohtaja on perusturvalautakunnan
jäsen ja varsinainen valtuutettu. Perusturvajaoston varapuheenjohtaja on
varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu".
1.3 valtuusto päättää, että hallintosäännön kirjaus 7 luku 58 § muutetaan
kuulumaan seuraavasti: "Perusturvalautakunta valitsee jaostoon viisi (5)
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jaoston puheenjohtajan
tulee olla varsinainen valtuutettu ja perusturvalautakunnan jäsen. Jaoston
varapuheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu.
Jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja
tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä. Perusturvalautakunta valitsee
jaoston jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Perusturvalautakunnan puheenjohtajalla, tai hänen estyneenä tai esteellisenä
ollessaan varapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus".
2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Kunnanhallituksen päätöksen mukainen ehdotus valtuustolle esitellään
valtuuston kokouksessa.

Kunnanhallituksen päätös 4.9.2017:
Ehdotuksen mukaisesti
Ehdotus
Kunnanvaltuusto päättää
1 ottaa asian käsiteltäväkseen
2 käsitellä asian valtuuston kokouksessa esitellyn kunnanhallituksen
ehdotuksen 4.9.2017 mukaisesti
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti
1 yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen (KuntaL 95 §)
2 että hallintosäännön kirjaus 2 luku 7 §:ssä muutetaan kuulumaan
seuraavasti: "Perusturvalautakunta valitsee perusturvajaoston jäsenet.
Perusturvajaoston jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja
tai varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä.
Perusturvajaoston puheenjohtaja on perusturvalautakunnan jäsen ja
varsinainen valtuutettu. Perusturvajaoston varapuheenjohtaja on varsinainen
valtuutettu tai varavaltuutettu".
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3 että hallintosäännön kirjaus 7 luku 58 § muutetaan kuulumaan
seuraavasti: "Perusturvalautakunta valitsee jaostoon viisi (5) jäsentä ja
kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jaoston puheenjohtajan tulee
olla varsinainen valtuutettu ja perusturvalautakunnan jäsen. Jaoston
varapuheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu.
Jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja
tai muita valtuustoryhmän nimeämiä henkilöitä. Perusturvalautakunta valitsee
jaoston jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.
Perusturvalautakunnan puheenjohtajalla, tai hänen estyneenä tai esteellisenä
ollessaan varapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus".
4 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
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§ 38
Asia poistettu esityslistalta

Ehdotus
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§ 39
Kunnanhallitukselle osoitettu kysymys, Veikkola-Helsinki -bussilinjan toimivuuden
parantamisesta
Valtuuston kokouksessa jätettiin seuraava kunnanhallitukselle osoitettu
kysymys:
"Veikkolan ja Helsingin välinen suora bussiyhteys 280 on monelle
kirkkonummelaiselle tärkeä osa arjen sujuvuutta. Linjan toimivuudessa on ollut
haasteita ennenkin, mutta aikataulujen jälleen elokuussa vaihduttua on tilanne
tällä hetkellä kestämätön: aikataulut pitävät huonosti ja linja-autokapasitetti ei
riitä vastaamaan tarpeeseen. Tämä johtaa siihen, että ihmiset jäävät pysäkeille
bussien ajaessa täysinä ohi.
Linja hoidetaan HSL.n puolelta ostopalveluna ns U-linjana. Ratkaisu on
ainutlaatuinen HSL-alueella.
Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme:
Mitä Kirkkonummen kunta aikoo tehdä Veikkola - Helsinki -bussilinjan
toimivuuden parantamiseksi?"
Kysymyksen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut:
Outi Saloranta-Eriksson, Carl-Johan Kajanti, Miika Engström, Tony Björk, Maarit
Orko, Patrik Lundell, Anna-Mari Toikka, Sanni Jäppinen, Marjut Frantsi-Lankia,
Rita Holopainen, Ulla Seppälä, Krista Petäjäjärvi, Matti Kaurila, Mikko Kara,
Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka
Purra, Vesa-Pekka Sainio, Kim Åström, Hanna Haikonen, Anni-Mari Syväniemi,
Kati Kettunen, Raija Vahasalo, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Jerri KämpeHellenius, Anna Aintila, Antti Salonen, Noora Piili, Roope Penttilä, Ari Harinen,
Irja Bergholm, Johanna Fleming, Tero Suominen, Pekka Oksanen, Jukka Tammi,
Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Minna Hakapää ja
Reetta Hyvärinen.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää hallintosääntö § 156 mukaisen kysymyksen
kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kysymyksen oli allekirjoittanut 43
valtuutettua. Kunnanhallituksen tulee antaa vastaus kysymykseen viimeistään
13.11.2017 valtuuston kokouksessa.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
04.09.2017

2/2017

23 (28)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 40
Valtuustoaloite nro 10/2017 - Kirkkonummen osallistuminen Suomi 100 juhlahankkeeseen
Vihreiden, SDP:n, Perussuomalaisten, Keskustan ja Kirkkonummen
Vasemmiston valtuustoryhmät jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 4.9.2017
seuraavan aloitteen:
"Valtio kutsuu maanomistajia perustamaan suojelualueita Suomen 100 vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Useat kunnat ovat jo osallistuneet kampanjaan,
ja tämän aloitteen myötä myös Kirkkonummi lähtee mukaan juhlistamaan
satavuotiasta Suomea ja Suomen luontoa.
Suomi 100 -hankkeeseen ehdotetaan kunnan omistamia alueita, jotka
täydentävät olemassaolevien suojelu- ja virkistysalueiden verkostoa,
vahvistavat luonnon monimuotoisuutta ja palvelevat kuntalaisten
retkeily- ja vapaa-ajankohteina. Suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä
huomioidaan virkistyskäyttö, jolloin luontolahjasta on iloa kuntalaisille
pitkälle tulevaisuuteen. Rauhoituspäätöksiin tulee tieto, että kohde on osa
itsenäisyyden juhlakampanjaa.
Perustettaviin suojelualueisiin selvitetään alueita kunnan omistamislta
virkistys- ja luontokohteilta. Alueita, niiden luontoa ja erityispiirteitä esitellään
tarkemmin liitteessä.
Me allekirjoittaneet kunnanvaltuuston jäsenet ehdotamme, että
kunnanvaltuusto päättää selvittää liitteessä esitettyjen kunnan omistamien
alueiden suojelua Suomi 100-ohjelmassa."
Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Ari Harinen, Ulf Kjerin,
Jerri Kämpe-Hellenius, Linda Basilier, Bodil Lindholm, Anna Aintila, Tony
Björk, Miika Engström, Raija Vahasalo, Pekka Rehn, Kati Kettunen, Anni-Mari
Syväniemi, Hanna Haikonen, Katarina Helander, Timo Haapaniemi ja Patrik
Lundell.

Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§36
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.

Kirkkonummen kunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
04.09.2017

2/2017

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§33, §35, §39, §40
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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