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Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on nähtävänä torstaina 7.6.2018 kunnan verkkosivulla sekä
kunnantalon kirjaamossa.
07.06.2018

Susanna Järvenpää
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§ 41
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja toteaa kuntakehitysjaoston jäsenet ja muut läsnäolijat sekä
kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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§ 42
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään keskiviikkona 6.6.2018. Pöytäkirja on
nähtävänä torstaina 7.6.2018 kunnan verkkosivulla sekä kunnantalon
kirjaamossa.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti valita Markus Myllyniemen ja Miika Engströmin
pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään keskiviikkona 6.6.2018. Pöytäkirja on
nähtävänä torstaina 7.6.2018 kunnan verkkosivulla sekä kunnantalon
kirjaamossa.
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Kuntakehitysjaosto, § 3, 16.01.2018
Kuntakehitysjaosto, § 12, 13.02.2018
Kuntakehitysjaosto, § 17, 27.02.2018
Kuntakehitysjaosto, § 35, 17.04.2018
Kuntakehitysjaosto, § 43, 29.05.2018
§ 43
Elinvoimaohjelma 2018-2021
KIRDno-2018-72
Kuntakehitysjaosto, 16.01.2018, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen
kuntastrategian vuosille 2018−2021. Osana strategian toimeenpanoa ja
jalkauttamista kunnassa laaditaan kevään 2018 aikana elinvoimaohjelma
vuosille 2018-2021. Elinvoimaohjelmassa linjataan tarkempia strategisia
tavoitteita elinvoiman kasvattamiseksi sekä toimenpiteitä ja mittareita
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kehitysjohtaja esittelee elinvoimaohjelmaan suunniteltua sisältöä sekä
ohjelman alustavan aikataulusuunnitelman.
Ehdotus
Kuntakehitysjaosto merkitsee elinvoimaohjelman valmisteluaikataulun
tiedokseen ja evästää viranhaltijoita valmistelussa.
Päätös
Kuntakehitysjaosto merkitsi valmisteluaikataulun tiedokseen.
Kuntakehitysjaosto ohjeistaa lisäämään ohjelmaan strategiasta esimerkiksi
(elin)ympäristöt ja kuntalaisten osallisuus, sekä ottamaan huomioon mittarit,
jotka ovat jo talousarvioon kirjattu.
Kuntakehitysjaosto kehottaa näkemään sivistys- ja kulttuuripalvelut osana
elinvoimaohjelman sisältöä.
Lisäksi kuntakehitysjaosto toivoo jatkossa kaikki päätöksentekoon vaikuttavat
liitteet näkyviin myös julkiselle verkkosivulle.

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

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

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

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

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

Kuntakehitysjaosto, 29.05.2018, § 43
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Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen elinvoimaohjelmasta vuosille 2018–2021 laadittiin
huhtikuun aikana toimialojen johtoryhmien ja kunnan johtoryhmän
yhteistyössä valmistelema viranhaltijaesitys. Tämä ohjelmaehdotus lähetettiin
kommentoitavaksi valtuustoryhmiin, työntekijöille sekä Kirkkonummen
Yrittäjille ja Kirkkonummen vuokra-asunnoille. Lisäksi kuntalaisille
tehtiin kunnan internetsivuille kysely, jossa he saivat kertoa avoimesti
kehitysehdotuksia kunnan kehittämiseksi.
Valtuustoryhmien kannanotot, henkilöstön kommentit sekä asukkailta saadut
palautteet ovat esityslistan oheismateriaalina.
Kuntakehitysjaosto hyväksyi 17.4. kokouksessa elinvoimaohjelman
laadinnan aikataulun, jonka mukaan se viedään kuntakehitysjaoston jälkeen
hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja sen jälkeen edelleen 18.6.2018
kunnanvaltuustoon.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto päättää
- tarkistaa elinvoimaohjelman luottamushenkilökäsittelyä siten, että
saatujen kommenttien pohjalta työstetty ohjelmaluonnos käsitellään
seminaarityyppisesti kuntakehitysjaostossa 7.8.2018 ja ohjelman
valtuustokäsittely on 3.9.2018
- kutsua 7.8.2018 seminaariin myös valtuustoryhmien puheenjohtajat
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti ja lisäksi
- kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto kutsutaan myös
seminaariin
- jaosto päätti muuttaa seminaarin päivämäärää 14.8.2018 klo 16, paikkana
Kirkkonumisali.
Elinvoima- ja hyvinvointiohjelmaa jatkokäsitellään kuntakehitysjaoston
kokouksessa 21.8.2018.
Jaosto evästi viranhaltijoita kiittämään viestinnän kanavissa ohjelmien asukasja henkilöstökyselyihin vastanneita aktiivisuudesta ja osallistumisesta.
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Kuntakehitysjaosto, § 4, 16.01.2018
Kuntakehitysjaosto, § 13, 13.02.2018
Kuntakehitysjaosto, § 18, 27.02.2018
Kuntakehitysjaosto, § 36, 17.04.2018
Kuntakehitysjaosto, § 44, 29.05.2018
§ 44
Hyvinvointiohjelma 2018-2021
KIRDno-2018-74
Kuntakehitysjaosto, 16.01.2018, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen
kuntastrategian vuosille 2018−2021. Osana strategian toimeenpanoa ja
jalkauttamista kunnassa laaditaan kevään 2018 aikana hyvinvointiohjelma
vuosille 2018-2021. Hyvinvointiohjelmassa linjataan tarkempia strategisia
tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kunnan palvelutuotannon
kehittämiseksi sekä toimenpiteitä ja mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi.

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

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

Kuntakehitysjaosto, 13.02.2018, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
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Hyvinvointiohjelman valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa
toimialojen johtoryhmistä on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja
muilla suunnittelupalaverien ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat
ohjelman sisältöä maaliskuun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään
toimialojen yhteinen, poikkihallinnollinen suunnittelukokous.
Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli hyvinvointiohjelman valmistelun
ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys ohjelman
tavoitteista ja toimenpiteistä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto keskustelee ja evästää viranhaltijoita hyvinvointiohjelman
tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden määrittämisessä.

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

Kuntakehitysjaosto, 27.02.2018, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnan uutta kuntastrategiaa toteuttavan hyvinvointiohjelman
valmistelu on käynnistetty tammikuun aikana. Osa toimialojen johtoryhmistä
on jo aloittanut ohjelman sisällön suunnittelun, ja muilla suunnittelupalaverien
ajankohdat on sovittu. Johtoryhmät valmistelevat ohjelman sisältöä maaliskuun
puoleen väliin saakka, jonka jälkeen järjestetään toimialojen yhteinen,
poikkihallinnollinen suunnittelukokous.
Kuntakehitysjaostolla on keskeinen rooli hyvinvointiohjelman valmistelun
ohjauksessa. Osana ohjausroolia on hyvä saada jaoston näkemys
ohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Kokouksessa pidetään ennalta
valmisteltujen kysymysten pohjalta jaoston ideointikeskustelu,
jossa jaosto antaa ohjeita ja evästystä ohjelman valmistelulle.
Kuntakehitysjaosto keskustelee hyvinvointiohjelmasta, ja evästää viranhaltijoita
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hyvinvointiohjelman tarkempien tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittareiden
määrittämisessä.
Ennalta valmistellut kysymykset ovat esityslistan oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus
Kuntakehitysjaosto ja merkitsee hyvinvointiohjelman valmisteluaineiston
tiedokseen ja evästää viranhaltijoita jatkovalmistelussa.
Päätös
Kuntakehitysjaosto merkitsi hyvinvointiohjelman valmisteluaineiston
tiedokseen ja evästi viranhaltijoita jatkovalmistelua varten:
Kuntakehitysjaosto pitää tärkeänä toimialojen välistä yhteistyötä
hyvinvointiohjelman valmistelussa. Toimenpiteitä tukemaan voi olla tarpeen
laatia yksityiskohtaisempia ohjelmia. Kuntakehitysjaosto valmistelee
hyvinvointiohjelman kunnanhallitukselle, jolloin aikatauluun tulee lisätä
käsittely kuntakehitysjaostossa ryhmien kommentoinnin jälkeen. Lisäksi
kuntakehitysjaosto pyytää lisäämään ensimmäisessä käsittelyssä pöytäkirjaan
kirjatut kohdat hyvinvointiohjelmaluonnokseen.
Kuntakehitysjaosto pyytää jatkovalmistelemaan hyvinvointiohjelmaa niin, että
hyvinvointi nähdään toimialarajat ylittävänä kokonaisuutena.

Kuntakehitysjaosto, 17.04.2018, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelmaa vuosille 2018−2021 on
valmisteltu toimialojen johtoryhmissä sekä johtoryhmien yhteisseminaarissa
helmi-maaliskuun ajan. Toimialojen työskentelyn ja evästyksen pohjalta
kunnan johtoryhmä on koostanut pohjaehdotuksen Kirkkonummen
hyvinvointiohjelmaksi vuosille 2018−2021. Hyvinvointiohjelman käytännön
toimenpiteitä on kuitenkin päätetty työstää vielä toimialoilla ennen kuin se
lähetetään lausuntokierrokselle ja hyväksymiskäsittelyyn. Hyvinvointiohjelman
tämänhetkinen pohjaehdotus on esityslistan oheismateriaalina.
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Hyvinvointiohjelma on rakennettu kuntastrategian strategisten linjausten
pohjalle. Ohjelmassa tuodaan esiin konkreettiset toimenpiteet, joita kunnassa
tehdään tulevina vuosina kuntastrategian ja sen vision toteuttamiseksi.
Toimenpiteet on ajoitettu toteutusvuosille, ja niille on määrätty vastuutahot
kunnan viranhaltijaorganisaatiossa. Toimenpiteille ei ole määritelty ohjelmassa
mittareita, vaan ne asetetaan kunkin vuoden talousarvion tarkempien
tavoitteiden yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto merkitsee tiedoksi Kirkkonummen kunnan
hyvinvointiohjelma 2018-2021:n valmistelutilanteen ja -aikataulun.
Päätös
Kuntakehitysjaosto merkitsi esityksen ja valmisteluaikataulun tiedoksi. Jaosto
evästi valmistelua seuraavasti:
Evästi viranhaltiojoita lisäämään ohjelman kommentoinnin osuuteen kaksi
sähköistä kyselyä, jotka lähetetään kunnan henkilöstölle sekä asukkaille ja
sidosryhmille.
Kuntakehitysjaosto päätti siirtää 22.5. kokousta hyvinvointiohjelman käsittelyä
varten 29.5.2018.
Hyvinvointiohjelma lähetetään valtuustoryhmille kommentoitavaksi 27.4.,
kommentit palautettava kehitysjohtajalle viimeistään 14.5.2018.
Tavoitteena on, että hyvinvointiohjelma toimitetaan kunnanvaltuuston
käsiteltäväksi 18.6. kokouksessaan.

Kuntakehitysjaosto, 29.05.2018, § 44
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Kirkkonummen hyvinvointiohjelmasta vuosille 2018–2021 laadittiin
huhtikuun aikana toimialojen johtoryhmien ja kunnan johtoryhmän
yhteistyössä valmistelema viranhaltijaesitys. Tämä ohjelmaehdotus lähetettiin
kommentoitavaksi valtuustoryhmiin, työntekijöille sekä Kirkkonummen
Yrittäjille ja Kirkkonummen vuokra-asunnoille. Lisäksi kuntalaisille
tehtiin kunnan internetsivuille kysely, jossa he saivat kertoa avoimesti
kehitysehdotuksia kunnan kehittämiseksi.
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Valtuustoryhmien kannanotot, henkilöstön kommentit sekä asukkailta saadut
palautteet ovat esityslistan oheismateriaalina.
Kuntakehitysjaosto hyväksyi 17.4. kokouksessa hyvinvointiohjelman
laadinnan aikataulun, jonka mukaan se viedään kuntakehitysjaoston jälkeen
hyväksyttäväksi kunnanhallitukseen ja sen jälkeen edelleen 18.6.2018
kunnanvaltuustoon.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto päättää
- tarkistaa hyvinvointiohjelman luottamushenkilökäsittelyä siten, että
saatujen kommenttien pohjalta työstetty ohjelmaluonnos käsitellään
seminaarityyppisesti kuntakehitysjaostossa 7.8.2018 ja ohjelman
valtuustokäsittely on 3.9.2018
- kutsua 7.8.2018 seminaariin myös valtuustoryhmien puheenjohtajat
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti ja lisäksi
- kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto kutsutaan myös
seminaariin
- jaosto päätti muuttaa seminaarin päivämäärää 14.8.2018 klo 16, paikkana
Kirkkonumisali.
Elinvoima- ja hyvinvointiohjelmaa jatkokäsitellään kuntakehitysjaoston
kokouksessa 21.8.2018.
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Palvelutuotannon jaosto, § 41, 03.05.2018
Kuntakehitysjaosto, § 45, 29.05.2018
§ 45
Porkkalan merikylän kilpailutus
KIRDno-2018-756
Palvelutuotannon jaosto, 03.05.2018, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Anna-Kaisa Kauppinen, Katja Linnakylä
anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi, katja.linnakyla@kirkkonummi.fi
yhdyskuntatekniikan johtaja, vapaa-aikatoimen johtaja
KIRdno 2018-756
Kirkkonummen kunta on solminut Porkkalan Merikylää koskevan
vuokrasopimuksen palvelutuotannon lautakunnan 26.1.2010 ja
liikuntalautakunnan 21.1.2010 päätösten mukaisesti Galonis Oy:n kanssa.
Vuokrasopimuksen mukaisesti sopimuskausi päättyisi 31.12.2019.
Galonis Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen huhtikuussa 2018. Galonis
Oy:llä on kunnan vuokrasopimukseen perustuvia vuokrarästejä vuoden 2017
lopusta yhdeltä kuukaudelta sekä vuoden 2018 alun vuokrat yhteensä 5 654 €.
Galonis Oy esittää 26.4.2018 päivätyllä kirjeellä kunnalle, että sopimus Galonis
Oy:n kanssa irtisanotaan ennenaikaisesti.
Kunnan kannalta on olennaista varmistaa, että Porkkalan Merikylän satamaja palvelutoiminta jatkuu häiriöittä kesäkauden 2018. Vuokrasopimus Galonis
Oy:n kanssa on tarkoituksenmukaista lakkauttaa. Neuvottelut Porkkalan
Merikylän toiminnan järjestämisestä kauden 2018 loppuun ovat käynnissä
toisen yrityksen kanssa. Galonis Oy:n kanssa solmitun vuokrasopimuksen
ehtojen mukaan vuokrasopimuksen päättyessä pidetään yhteisesti
loppukatselmus ja suoritetaan taloudellinen ja tarvittava muu loppuselvitys.
Selvitettäviä asioita ovat mm. laiturirakenteiden jäännös- ja mahdollinen
lunastusarvo vuokrasopimuksen mukaisesti sekä vuokralaisen vuokra-alueella
omistaman laitteiston, rakenteiden ja rakennusten (polttoainejakelupiste ja sen
maksu- ja korttiautomaatti, ulkoterassi, ranta-aitta) mahdollinen lunastaminen.
Kilpailutus sataman uuden toimijan valitsemisesta kaudesta 2019
eteenpäin on syytä käynnistää pikaisesti. Merikylän pitkäjänteisen
kehittämisen kannalta kilpailutuksen lähtökohtana tulisi olla satama-alueen
pitkäaikainen vuokraaminen sekä rakennusten myynti kunnan valitsemalle
yhteistyökumppanille.
Ehdotus
Esittelijä: Anna-Kaisa Kauppinen
Palvelutuotannon jaosto päättää:
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1.
ottaa asian käsiteltäväkseen lisälistalta
2.
että Galonis Oy:n kanssa 2.3.2010 allekirjoitettu solmittu vuokrasopimus
Porkkalan merikylästä lopetetaan
3.
valtuuttaa vapaa-aikatoimenjohtajan ja kuntatekniikan toimialajohtajan
3.1
tekemään sopimuksen vuokrasopimuksen päättämisestä Galonis Oy:n kanssa.
3.2.
tekemään vuokrasopimuksen mukaisen taloudellisen ja tarvittavan muun
loppuselvityksen Galonis Oy:n kanssa sekä käynnistämään neuvottelut
vuokralaisen vuokra-alueella omistamien laitteiston, rakennelmien,
rakennusten osalta.
3.3
tekemään Porkkalan Merikylää koskevan vuokrasopimuksen toisen
yrittäjän kanssa ehdoin, jotka mahdollisimman pitkälle vastaavat nykyisen
vuokrasopimuksen ehtoja veneilykauden 2019 alkuun saakka.
4.
esittää kuntakehitysjaostolle, että se käynnistää Porkkalan Merikylän
satamatoimintaa ja siihen liittyvää palvelutoimintaa koskevan kilpailutuksen
siten, että uusi yrittäjä aloittaa toiminnan kauden 2019 alusta alkaen.
Kilpailutuksen lähtökohdaksi palvelutuotannon jaosto esittää, että kunta
vuokraa maa-alueen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja myy omistamansa
rakennukset kilpailun voittajalle.
5.
tarkastaa päätöksen tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös
Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen
mukaisesti.

Kuntakehitysjaosto, 29.05.2018, § 45
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
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Palvelutuotannon jaosto esitti 3.5.2018 (§ 41) pidetyssä kokouksessa
kuntakehitysjaostolle, että jaosto käynnistää Porkkalan Merikylän
satamatoimintaa ja siihen liittyvää palvelutoimintaa koskevan kilpailutuksen
siten, että uusi yrittäjä aloittaa toiminnan kauden 2019 alusta alkaen.
Kilpailutuksen lähtökohdaksi palvelutuotannon jaosto esittää, että kunta
vuokraa maa-alueen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella ja myy omistamansa
rakennukset kilpailun voittajalle.

Porkkalan Merikylä sijaitsee Porkkalanniemellä erittäin keskeisellä paikalla
Porkkalanniemen virkistyskäytön ja matkailuelinkeinon kannalta. Merikylä on
ollut yksi Kirkkonummen tärkeistä matkailukohteista, mutta se ei ole aivan
viime vuosina toiminut ja palvellut aivan sen potentiaalin mukaisella tasolla.
Paikan kehittämisen ja sen matkailullisen potentiaalin saavuttamisen kannalta
on tärkeää, että sitä saadaan pyörittämään yrittäjä, jolla on sekä näkemystä
että kykyä paikan hoitamiseen. Lisäksi on tärkeää, että alue vuokrataan
kokonaisuutena, sisältäen rakennukset, ja että vuokralainen voi kehittää
paikkaa pitkäjänteisesti, pitkän vuokrasopimuksen turvin.

Vuokrasopimuksen kilpailutus tulee järjestää tämän vuoden kuluessa
pikaisesti, jotta uusi vuokralainen voi aloittaa kesäkauden 2019
alussa. Kilpailutus järjestetään julkaisemalla hankintailmoitus Hilmajulkaisujärjestelmässä sekä Tarjouspalvelu.fi-portaalissa.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto päättää käynnistää avoimen kilpailutuksen uuden yrittäjän
saamiseksi Porkkalan Merikylään.

Käsittely
Esittelijä muutti päätösehdotusta kokouksessa seuraavasti: Kuntakehitysjaosto
päättää esittää palvelutuotannon jaostolle, että se käynnistää avoimen
kilpailun uuden yrittäjän saamiseksi Porkkalan merikylään.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti muutetun pohjaehdotuksen mukaisesti.
Kuntakehitysjaosto katsoo, että on tärkeää saada alueen kehittymistä
palvelevaa toimintaa, jolloin kilpailutuksessa tulee antaa painoarvoa laatu- ja
toimintakriteereille.
Kuntakehitysjaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta
kokouksessa.
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§ 46
Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2017: Kirkkonummelle ohjelma paikallisen
yrittäjyyden ja talouden tukemiseksi
KIRDno-2018-844
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Valtuustoaloitteessa 1/2017 ”Kirkkonummelle ohjelma paikallisen
yrittäjyyden ja talouden tukemiseksi” valtuutetut ovat todenneet seuraavaa:
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummi lähtee
suunnitelmalliseen työhön paikallisen yrittäjyyden tukemiseksi ja talouden
vahvistamiseksi ja valmistelee aiheesta ohjelman huomioiden mm. seuraavat
asiat:

1) Pk-yritykset helpommin mukaan hankintoihin
- Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alusta niin, että pk-yritykset pääsevät
helpommin mukaan hankintoihin kun kilpailutettavia kokonaisuuksia
jaetaan pienempiin osiin. Kunta tutustuu muiden kuntien hyviin käytäntöihin
ja kehittää hankintaosaamistaan kouluttaen toimialoja kilpailutusten
järjestämisestä niin, että paikallisille pk-yrityksille aukeavat paremmat
mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.
- Pienhankintojen osalta kunta tutustuu joissain kunnissa käytössä oleviin
pienhankintojen
työkaluihin kuten Hankintasampoon, jonka avulla hyvin pienetkin yritykset
pääsevät helposti tarjoamaan.
- Kunta kehittää yrittäjien ja hankintatoimen vuoropuhelua yhteisillä
säännöllisillä tapaamisilla.

2) Lähiruokaa kunnan kouluihin, päiväkoteihin ja muihin laitoksiin
- Lähiruoalla tarkoitetaan yleensä sellaista elintarviketuotantoa, joka
käyttää oman lähialueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia. Lähiruoka on
mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa, joka säästää ympäristöä ja tukee
kestävää kehitystä.
- Lähiruoan suosiminen vahvistaa myös seudun elinvoimaisuutta. Julkisen
sektorin ostot edistävät paikallista yritystoimintaa, mahdollistavat tuottajien
yhteistoimintaa ja parantavat näin logistiikkaa ja toimitusvarmuutta. Kun eurot
jäävät alueelle, hyvinvointi kertautuu.
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- Kilpailutuksessa ei voida korostaa lähialueen taloutta ja työllisyyttä, mutta
arviointiperusteena voivat olla esimerkiksi laatu, kotimaisuus, tuoreus,
elinkaarikustannukset ja hankinnan aiheuttamat ympäristövaikutukset.
- Huomioiden myös Anders Adlercreutzin ym. 13.3.2017 jättämässä
valtuustoaloitteessa esitetyt vastuullisuutta ja kestävyyttä koskevat
näkökohdat, kunnan hankintojen laatukriteereissä on korostettava ruoan
alkuperää ja kotimaisuutta. Tämä saattaa merkitä suurempia kuluja,
mutta lähiruokaan panostaminen on nähtävä investointina paikallisen
yritystoiminnan hyväksi.

3) Paikallisten yrittäjien tukeminen toimitiloja koskevalla yhteistyöllä
-Selvitetään mahdollisuudet tukea toimintaansa aloittelevia yrittäjiä ja pieniä
yrityksiä edistämällä toimitilojen saatavuutta, tarjoamalla pienyrittäjille coworking tilaa ja helpottamalla kunnan tilojen vuokrausta yritysten käyttöön.
- Kuullaan yrittäjiä kunnan uusissa talonrakennusinvestoinneissa kartoittaen jo
tilojen suunnitteluvaiheessa yrittäjien kiinnostusta tiloja ja niiden vuokraamista
kohtaan.”

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen
kuntastrategian vuosille 2018–2021. Kuntastrategiassa on linjattu tässä
valtuustoaloitteessa esiin nostettuja asioita seuraavasti:

Tavoitteena elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi:
•
•
•

Mahdollistamme maaseutuelinkeinojen ja lähituotannon
kehittymisen.
Lisäämme yritystonttien ja toimitilojen tarjontaa, parannamme
pkyritysten neuvonta- ja tukipalveluita sekä toimimme
vuorovaikutuksessa yrityselämän kanssa.
Luomme edellytykset menestyvälle yritystoiminnalle.

Kuntastrategian käytännön toteuttamista ohjaamaan kunnassa on valmisteltu
kevään 2018 kuluessa elinvoimaohjelmaa sekä hyvinvointiohjelmaa
strategiakauden ajaksi. Ohjelmat konkretisoivat strategian linjauksia: ne
kertovat, millä tavoin strategian tavoitteita tulee vuosien 2018–2021 aikana
toteuttaa, ja siten ohjaavat kunnan vuosittaista talousarviovalmistelua.
Elinvoimaohjelma ja hyvinvointiohjelma on tarkoitus hyväksyä
kunnanvaltuustossa 18.6.2018.
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Elinvoimaohjelman on tarkoitus olla valtuustoaloitteessa ehdotettu paikallista
yrittäjyyttä ja kunnan taloutta vahvistava ohjelma. Elinvoimaohjelmasta
ei ole tarkoitus tehdä tarkkuustasoltaan sellaista, että se vastaisi suoraan
valtuustoaloitteessa asetettuihin toiveisiin. Siinä käsitellään kuitenkin –
strategian mukaisesti – eri kohdissa valtuustoaloitteessa esiin nostettuihin
asioihin.

Elinvoimaohjelman kohdassa 4 linjataan maaseutuelinkeinojen ja
lähituotannon kehittämisestä. Kirkkonummen kunnan kannattaa tukea
lähiruoan tuotantoa ja paikallisia maatalousyrittäjiä kunnan käytettävissä
olevilla resursseilla ja keinoilla. Lähituottajatoria ja lähituottajien markkinoinnin
kehittymistä pilotoidaan kesäkaudella 2018. Tavoitteena on tehdä
lähituottajista näkyvämpiä ja kiinnostavampia, ja saada toiminta kannattamaan
omillaan jatkossa. Kunnan koulujen, päiväkotien ja muiden laitosten
lähiruoan käyttämisestä on annettu vastaus toisen valtuustoaloitteen (4/2017)
yhteydessä, ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 9.4.2018 (§ 27). Tuohon
valtuustoaloitteeseen annettu vastaus pätee myös tämän valtuustoaloitteen
kohdalla.

Elinvoimaohjelman kohdassa 6 linjataan yritystonttien ja toimitilojen tarjonnan
lisäämisestä, pk-yritysten neuvonta- ja tukipalveluiden parantamisesta
sekä yrityselämän kanssa vuorovaikutuksessa toimimisesta. Kunta voi
vaikuttaa yritysten toimitilatarjontaan pääsääntöisesti kaavoituksen
kautta. Kaavoitusohjelmassa asetetaan tavoitteet tulevien vuosien
työpaikkatonttien kaavoittamiselle. Elinkeinopoliittisesti merkittävien
kaavoitushankkeiden yhteydessä järjestetään nimenomaisesti yrittäjille
suunnattuja yleisötilaisuuksia. Tätä toimintatapaa on syytä harkita
käytettäväksi myös kunnan merkittäviä toimitilainvestointeja tehdessä.

Pienten toimitilojen saatavuutta kunnassa edistetään jatkossa kunnan internetsivuille lisättävän tontti- ja toimitilapalvelun kautta. Toimitilat.kirkkonummi.fi
-sivuston kautta toimitilojen tarjoajat ja etsijät tulevat kohtaamaan toisensa
jatkossa entistä paremmin. Lisäksi elinkeinoyksikössä on käyty keskusteluja
Jorvas High Tech Centerin kanssa co-working -tilojen käyttöönotosta ja
markkinoinnista. Kunnan tavoitteena on edistää pienyrittäjyyttä tila-asioissa
kunnan resurssien puitteissa, ja erilaisia co-working -tilojen saamista pyritään
edesauttamaan kumppaneiden kanssa. Kunnan omat toimitilat ovat kunnan
omien toimintojen käytössä, eikä kunnan ole tarkoituksenmukaista ryhtyä
ainakaan isossa mittakaavassa yritysten toimitilojen hallinnoijaksi.

Elinvoimaohjelman kohdassa 10 linjataan edellytysten luomisesta menestyvälle
yritystoiminnalle. Kirkkonummen hankintaohjetta päivitetään parhaillaan, ja
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se tehdään vallitsevan lainsäädännön puitteissa. Kunta ei voi esimerkiksi jakaa
kilpailutettavia kokonaisuuksia pienempiin osiin. Hankintaohjeessa neuvotaan
esimerkiksi markkinakartoituksen tekemisestä ja teknisen vuoropuhelun
käymisestä tarjoajien kanssa, mitkä lisäävät erilaisten yritysten mahdollisuutta
osallistua kilpailuun. Varsinaista hankintastrategiaa kunnassa ei kuitenkaan
ole, mikä on tarpeellinen kehityskohde tulevaisuudessa. Hankintastrategiassa
voitaisiin linjata esimerkiksi puitesopimuksien käyttämisestä, millä voi olla
vaikutuksia paikallisten yrittäjien mahdollisuuksiin osallistua kilpailutuksiin.
Valtuustoaloitteen mukaisesti Kirkkonummen kunnan kannattaa jatkossa myös
käydä keskustelua yrittäjien kanssa toimitilainvestointeja tehdessä.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto päättää hyväksyä oheisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely
Esittelijä veti pykälän pois esityslistalta.

Päätös
Esittelijä veti pykälän pois esityslistalta.
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Kuntakehitysjaosto, § 11, 13.02.2018
Kuntakehitysjaosto, § 47, 29.05.2018
§ 47
Vastaus valtuustoaloiteeseen nro 3/2016: Asuntomessut Kirkkonummelle
KIRDno-2018-259
Kuntakehitysjaosto, 13.02.2018, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Valtuustoaloite asuntomessut.pdf
VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 3/2016
Asuntomessujen hakeminen Kirkkonummelle

Valtuutetut Antti Kilappa, Ari Harinen, Anders Adlercreutz, Raija Vahasalo,
Johanna Isomäki-Reik ja Pekka Sinisalo ovat 18.4.2016 allekirjoittaneet
seuraavan aloitteen:
”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunta lähtee välittömästi
valmistelemaan mahdollisuutta järjestää asuntomessut Kirkkonummella.
Lähtökohtaisesti asuntomessujen teemana voisi olla ”Merellinen asuminen
Kirkkonummella”. Alueellisesti tarkasteluun tulee ottaa ainakin BåtvikVuohimäki alue ja Kantvikin Prikiranta.
Asian lisätiedot ovat liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto päättää

1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloitteeseen
asuntomessujen hakemisesta Kirkkonummen kuntaan annetaan esittelytekstin
mukainen vastaus.
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2.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen
kunta ei tässä vaiheessa jatka selvitystyötä ja valmistelua asuntomessujen
hakemiseksi Kirkkonummen kunnan alueelle, ja että aloite todetaan loppuun
käsitellyksi.

Käsittely
Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle ja pöydällepanon aikana
selvitetään muiden vastaavankokoisten kuntien kokemuksia asuntomessujen
järjestämisestä. Kati Kettunen ja Vesa-Pekka Sainio kannattivat ehdotusta ja se
hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Kuntakehitysjaosto, 29.05.2018, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Parhaat viime vuosien vertailukohdat asuntomessujen järjestämisestä ovat
Tuusulasta, jossa valmistellaan asuntomessujen järjestämistä 2020 sekä
Valkeakoskelta, jossa järjestettiin asuntomessut 2009. Molemmissa kunnissa
messut koetaan ja on koettu onnistuneiksi projekteiksi. Kunnissa on nostettu
esiin messujen positiivisia vaikutuksia ennen kaikkea paikkakunnan imagolle
ja näkyvyydelle: kunnat ovat paljon ja positiivisesti näkyvillä mm. mediassa
monta vuotta, koko messuprojektin ajan. Toisaalta messujen rakentamisella
on myönteinen työllistävä vaikutus lähialueen rakennusyrityksille, ja itse
messutapahtumalla on positiivinen vaikutus alueen kaupoille, ravintoloille
ja kahviloille sekä majoitusyrityksille. Messut työllistävät myös mm. nuoria
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kesätyöntekijöitä. Lisäksi positiiviseksi koetaan se, että asuntomessujen avulla
saadaan rakennettua laadukas asuntoalue kerralla.

Vaikka asuntomessujen suunnittelu ja valmistelu ovat suuritöisiä projekteja,
ja messujen taloudelliset kustannukset ovat suuret, asuntomessuilla on
myös merkittävä positiivinen vaikutus järjestäjäkunnan imagolle ja alueen
elinkeinoelämälle. Mikäli asuntomessut halutaan järjestää Kirkkonummella,
täytyy kunnan paitsi hankkia omistukseensa messuille sopiva maaalue, myös varata riittävästi henkilö- ja taloudellisia resursseja messujen
suunnittelemiseen ja järjestämiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto päättää

1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloitteeseen
asuntomessujen hakemisesta Kirkkonummen kuntaan annetaan esittelytekstin
mukainen vastaus.

2.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen
kunta ei tässä vaiheessa jatka selvitystyötä ja valmistelua asuntomessujen
hakemiseksi Kirkkonummen kunnan alueelle, ja että aloite todetaan loppuun
käsitellyksi.

Käsittely
Asia herätti vilkasta keskustelua. Markus Myllyniemi esitti, että asia jätetään
pöydälle odottamaan uuden kaavoitusohjelman valmistumista sekä uuden
kehitysjohtajan rekrytointia. Puheenjohtajan kannatti esitystä.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Kirkkonummen kunta
Kuntakehitysjaosto

Pöytäkirja
29.05.2018

6/2018

27 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 48
Vastaus valtuustoaloitteeseen 21/2008: Kirkkonummen osakkuus Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy:ssä
KIRDno-2018-846
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Liitteet

1 Kunnanvaltuusto 12.2015 § 104.pdf
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa käynnistettiin neuvottelut
syksyllä 2016. Kierrätyskeskus osoitti kiinnostusta sijoittua Kirkkonummelle,
mikäli sopimuksesta päästään yhteisymmärrykseen ja mikäli heille voidaan
osoittaa toimintaan sopivat tilat. Syksyn 2016 aikana Kierrätyskeskuksen
kanssa saatiin tehtyä sopimusluonnos. Sen mukaan Kierrätyskeskus työllistäisi
vuosittain vähintään 20 palkkatukeen oikeutettua kirkkonummelaista sekä
tarjoaisi vuosittain työkokeilupaikan vähintään 10 kirkkonummelaiselle.
Kirkkonummen kunta tukisi palkkatuella työllistämistä 500 € / kk / hlö, kun
kyse on alle 1 000 päivää työmarkkinatuella olevasta henkilöstä ja 850 € /
kk /hlö, kun henkilö on ollut työmarkkinatuella vähintään 1 000 päivää.
Työkokeilutyöpaikkoja kunta tukisi 350 € / kk / hlö.
Konsernihallinnossa ja tilahallinnossa on etsitty vuoden 2017 ja alkuvuoden
2018 aikana sopivia tiloja Kierrätyskeskukselle. Yritys toivoisi käyttöönsä tilat
mahdollisimman näkyvältä ja hyvin saavutettavalta paikalta. Kirkkonummen
kunnan omistuksessa ei ole sopivia tiloja tähän käyttötarkoitukseen lainkaan,
joten tiloja on etsitty yksityisiltä markkinoilta. Riittävän suuria toimitiloja löytyisi
ainoastaan Masalasta (Salmitie 8) ja Veikkolan teollisuusalueelta. Näitä on
Kierrätyskeskukselle tarjottu. Yksityisiltä markkinoilta hankitun vuokratilan
suhteen Kierrätyskeskus on esittänyt toiveen, että voisi subventoida
tilavuokraa niin, että Kierrätyskeskus maksaisi tiloista ainoastaan niiden
käytöstä syntyvät kustannukset (sähkö ja vesi). Tilavuokrien subventointi ei
ole kuulunut Kirkkonummen kunnan toimintaperiaatteisiin - tämä kerrottiin
Kierrätyskeskukselle.
Kierrätyskeskuksen johtoryhmä käsitteli Kirkkonummelle sijoittumista
kokouksessaan 24.4.2018. Johtoryhmä tuli siihen tulokseen, ettei heidän
ole mahdollista käynnistää toimintaa Kirkkonummella nykyisessä
taloustilanteessa. Kirkkonummelle sijoittuminen olisi ilman toimitilavuokran
subventointia liian riskialtista investointi- ja resurssointikulujen takia.
Lisäksi asiakkaiden saaminen asioimaan itse toimipisteessä olisi epävarmaa
Kirkkonummella, ainakin tarjolla olevissa toimitiloissa.
Kirkkonummelle sijoittumisen sijaan Kierrätyskeskus ehdottaa kunnalle
sopimusta, jossa kirkkonummelaisia pitkäaikaistyöttömiä palkattaisiin töihin
Espoon toimipisteisiin Suomenojalle ja Nihtisiltaan. Näissä toimipisteissä on
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pulaa työntekijöistä, ja niihin voitaisiin palkata aiemman sopimusluonnoksen
mukaisesti kirkkonummelaisia töihin. Sopimusta tulisi tässä tapauksessa
mahdollisesti vielä tarkastella uudelleen kunnan tuen osalta.
Toimenpide-ehdotuksena on, että Kirkkonummen kunta neuvottelee
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa sopimuksen, jossa
kirkkonummelaisia pitkäaikaistyöttömiä työllistetään palkkatuella sekä
työkokeilusuhteisesti Espoon toimipisteisiin.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto päättää hyväksyä oheisen vastauksen
valtuustoaloitteeseen ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi
kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti esityksen mukaisesti sekä evästi viranhaltijoita
etsimään toimitilaa pienimuotoisemmalle kierrätykselle, joka toimisi
mahdollisesti yhteistyössä esimerkiksi Toimarin kanssa.
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§ 49
Kiilakallion korttelin 3041 tontin 1 myynti Verkkoviikarit Oy:lle
KIRDno-2017-389
Valmistelija / lisätiedot:
Otso Kärkkäinen
otso.karkkainen@kirkkonummi.fi
Kunnangeodeetti
Liitteet

1 Kauppakirja Kiilakallio K3041 T1 Verkkoviikarit Oy.pdf
Verkkoviikarit Oy on vuonna 2010 perustettu rakennus- ja
verkonrakennusyhtiö, joka toteuttaa erilaisia sähkösuunnittelu-, asennus-,
verkonrakennus-, kaapelointi-, sekä linjanpurkutöitä koko Suomen alueella.
Yritys on hakenut tonttia, jolle sillä on tarkoitus rakentaa osittain nykyisiä
toimitiloja korvaavat tilat.
Tonttipalvelut on neuvotellut Verkkoviikarit Oy:n kanssa Kiilakallion korttelin
3041 tontin nro 1 (osoite Kiilatie 4) kaupasta. Tontin pinta-ala on noin 3964 m

2

2

ja rakennusoikeus 1586 k-m .
Kunnanvaltuusto on 14.3.2016 (§ 21) hyväksynyt Kiilakallion yritystonttien
luovutusperusteet, jonka mukaan vuokra määrytyy pääoma-arvon 85 euroa
2

per k-m (rakennusoikeus) mukaan. Kiilakallion tontit ovat olleet kunnan
internetsivuilla myytävänä em. rakennusoikeuden hinnalla. Kunta on myynyt
5.2.2018 Kiilakalliosta tontin em. rakennusoikeuden hinnalla.
Valtuuston hyväksymiin luovutusperusteisiin sisältyy mm. sanktioitu
luovutusrajoitus koskien tontin luovuttamista rakentamattomana edelleen sekä
rakentamisvelvoite 60% asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta kolmen
vuoden kuluessa.
Esityslistan liitteet:
•

Kauppakirja

Esityslistan oheismateriaali:
•
•

Kartta myytävästä tontista
Verkkoviikarit Oy:n esitemateriaali

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto
1
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päättää, että Kiilakallion asemakaavan korttelin 3041 tontti 1, joka on
K3041T1 -niminen kiinteistö 257-438-1-93, myydään Verkkoviikarit Oy:lle, ytunnus 2326172-1, 134.810 euron kauppahinnasta siten, ja että kauppakirja
on allekirjoitettava neljän kuukauden kuluessa myyntipäätöksen saatua
lainvoiman.
2
oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään kauppakirjaan vähäisiä tarkistuksia ja
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Verkkoviikarit Oy
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§ 50
Kiilakallion korttelin 3041 tontin 5 myynti Pretec Finland Oy Ab:lle
KIRDno-2017-389
Valmistelija / lisätiedot:
Otso Kärkkäinen
otso.karkkainen@kirkkonummi.fi
Kunnangeodeetti
Liitteet

1 Köpebrev Kilråberget K3041 T5 Pretec Finland Oy Ab.pdf
Pretec Finland Oy Ab on vuonna 2013 perustettu pohjoismaiseen Pretec
Group -konserniin kuuluva yritys, joka maahantuo ja toimittaa kierretankoja,
vetotankojärjestelmiä, kallionlujitustuotteita ja erilaisia asennus- ja
kiinnitysosia ja elementtiteollisuuden tuotteita. Yritys on hakenut tonttia, jolle
se aikoo rakentaa nykyisiä tuotanto- ja toimitiloja korvaavat tilat.
Tonttipalvelut on neuvotellut Pretec Finland Oy Ab:n kanssa Kiilakallion
korttelin 3041 tontin nro 5 (osoite Kiilatie 12) kaupasta. Tontin pinta-ala on noin
2

2

7358 m ja rakennusoikeus 2943 k-m .
Kunnanvaltuusto on 14.3.2016 (§ 21) hyväksynyt Kiilakallion yritystonttien
luovutusperusteet, jonka mukaan vuokra määrytyy pääoma-arvon 85 euroa
2

per k-m (rakennusoikeus) mukaan. Kiilakallion tontit ovat olleet kunnan
internetsivuilla myytävänä em. rakennusoikeuden hinnalla. Kunta on myynyt
5.2.2018 Kiilakalliosta tontin em. rakennusoikeuden hinnalla.
Valtuuston hyväksymiin luovutusperusteisiin sisältyy mm. sanktioitu
luovutusrajoitus koskien tontin luovuttamista rakentamattomana edelleen.
Neuvotteluiden perusteella valtuuston hyväksymien luovutusperusteiden
mukaista tontin rakentamisvelvoitetta (60% asemakaavan mukaisesta
rakennusoikeudesta kolmen vuoden kuluessa) on lievennetty 55%:iin, koska
yrityksellä on tarve käyttää tontin piha-alue tehokkaasti hyödyksi. Yrityksellä on
tarve säilyttää väliaikaisesti myyntituotteita piha-alueella. Tuotteita säilytetään
kuormalavoilla siisteissä nipuissa.
Esityslistan liitteet:
•

Kauppakirja (ruotsiksi)

Esityslistan oheismateriaali:
•

Kartta myytävästä tontista

Ehdotus
Esittelijä: Risto Nikunlaakso
Kuntakehitysjaosto
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1
päättää, että Kiilakallion asemakaavan korttelin 3041 tontti 5, joka on K3041T5
-niminen kiinteistö 257-438-1-97, myydään Pretec Finland Oy Ab:lle, ytunnus 2530060-8, 250.155 euron kauppahinnasta siten, ja että kauppakirja
on allekirjoitettava neljän kuukauden kuluessa myyntipäätöksen saatua
lainvoiman.
2
oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään kauppakirjaan vähäisiä tarkistuksia ja
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Pretec Finland Oy Ab
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§ 51
Syksyn 2018 kokousaikataulu
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös,
milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää
kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
(Hallintosääntö 162 §)
Hallintosäännön 168 §:n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on
jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen
puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, kunnanvaltuuston puheenjohtajalla
tai varapuheenjohtajalla, kunnanjohtajalla sekä toimialallaan toimialajohtajalla.
Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen
toimielin.
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto päättää syksyn kokouspäivistä.
Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti seuraavat kokousajat:
ti 14.8. seminaari klo 16
ti 21.8. kokous klo 17.30
ti 18.9. kokous klo 17.30
ti 9.10. kokous klo 17.30
ti 6.11. kokous klo 17.30
to 22.11. kokous klo 17.30
ti 11.12. kokous klo 17.30
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§ 52
Muut asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Risto Nikunlaakso
risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi
a )Kirkkonummen kunnan brändimielikuvan parantaminen
markkinointiviestintää kehittämällä
Perustelut:
Kuntakehitysjaosto pyysi 17.4. kokouksessa selvittämään kunnan
markkinointitoimenpiteitä osana uuden kuntastrategian ja
elinvoimaohjelman toimeenpanoa. Erityisesti toivottiin selvittämään
kunnan markkinointivideoiden sekä kuntalaisille suunnatun kuvakilpailun
toteuttamista.
Tärkeä osa kunnan markkinointiviestintää on se, millä tavalla kunnasta
viestitään ulospäin. Kirkkonummen graafinen ilme ja ohjeistus ovat useita
vuosia vanhoja, ja sisällöltään puutteellisia. Erilaisia viestintäpohjia on liian
vähän, samoin tunnusvärejä ja käyttötapoja. Tämä on johtanut siihen, että
kunnan viestintä on ulkoasultaan sekavaa ja vanhanaikaista. Yksi keskeinen
kehityskohde on kunnan graafisen ilmeen ja sen käyttöohjeen uusiminen,
jotta kunta näkyisi ulospäin yhtenäisenä ja raikkaana. Yksi ulkoasuun liittyvä
tärkeä tekijä on kunnan logo, joka on nykyisellään (majakkalogo) hankala
käyttää suuren koon puolesta. Käytännön viestinnässä olisi hyvä, jos logosta
tehtäisiin pelkistetympi ja monikäyttöisempi versio kunnan epävirallisempaan
(esim. sosiaalinen media, sähköiset raportit ja esitteet) käyttöön. Kuntakehitysja viestintäyksikkö aikoo toteuttaa vuoden 2018 kuluessa tarjouspyyntöjen
pohjalta graafisen ilmeen ja ohjeen uusimisen sekä pelkistetymmän logon
suunnittelun.
Kunnan mainosvideot ovat erittäin helppo ja monikäyttöinen tapa markkinoida
kuntaa. Kirkkonummen kunta voisi esimerkiksi panostaa omaan Youtube- tai
Vimeo-sivustoon, ja varsin kohtuullisin kustannuksin mainostaa em. sivustoilla.
Oleellista on kuitenkin se, että videot ovat iskeviä – riittävän lyhyitä ja riittävän
mielenkiintoisia. Viestintäyksikössä on selvitetty kunnan mainosvideoiden
tuottamista yhteistyössä näyttelijä Pekka Strangin kanssa. Videoita tehtäisiin
loppuvuoden aikana yhteensä 4–6 kappaletta, ja niistä tulisi 20–40 sekunnin
mittaisia. Hinta-arvio koko videotuotannolle on n. … euroa (täydennetään
kokouksessa).
Kuntalaisille suunnatun kuvauskilpailun järjestäminen ei ole niinkään
taloudellinen kysymys kuin työmäärä- ja organisointikysymys. Kuvauskilpailua
järjestettäessä on huomioitava mm. seuraavat asiat:
•

On oltava hyvä syy, miksi kilpailu järjestetään: Mitä kuvilta haetaan?
Mikä on kilpailun teema? Pelkkä kuvien tarve ei riitä syyksi.
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•
•

On määriteltävä, keille kilpailu on tarkoitettu. Vain amatööreille, vai
myös ammattilaisille?
Asetetaanko kuvauskisaan useita eri kategorioita, vai vain yksi? Millä
perusteilla kategorian tai koko kisan voittaa?

Kuvataidekoulu ja kansalaisopisto järjestivät valokuvauskilpailun Suomi 100 teemalla kesällä 2017. Kilpailuun osallistui 40 henkilöä. Lopuksi kävi ilmi, että
voittajakuva olikin ammattikuvaajan ottama. Kilpailusta annettiin jonkin verran
negatiivista palautetta, muun muassa että kunta järjestää kilpailun vain siksi,
ettei sillä ole varaa ostaa valokuvia. Kilpailun järjestäminen osoittautui selvästi
työläämmäksi kuin etukäteen ajateltiin.
Kuntakehitysjaostolta toivotaan ensinnäkin linjausta siitä, kannattaako
viestintäyksikön henkilöresursseja sitoa kilpailun suunnitteluun ja
järjestämiseen. Mikäli kuvauskilpailu halutaan järjestää, toivotaan jaostolta
kommentteja yllä listattuihin kysymyksiin kilpailun järjestämisestä.

b) Kuntakehitysjaoston tutustumiskierros kirkkonummelaisiin
merenrantakohteisiin tiistaina 12.6.2018 klo 16-20 (jaoston kokous klo 15-16).
Ehdotus
Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kuntakehitysjaosto merkitsee em. asiat tiedoksi ja evästää viranhaltijoita niiden
jatkovalmistelussa.

Käsittely
Kuntakehitysjaosto keskusteli lisäksi maaliskuun työpajailtojen
(Kuntakehitysjaoston päätös 26.9.2017 § 30 - KH:n päätös 16.10.2017 § 194)
tuloksista ja evästi viranhaltijoita tekemään tiedotteen verkkosivuille tuloksista.

Päätös
Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§43, §44, §45, §46, §47, §48, §51, §52
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§49, §50
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.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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 virkaajan 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
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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.
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