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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 26
Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
19.4.2017.
Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen
jäsenille.
Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu niissä lehdissä, joissa valtuusto
on päättänyt kuuluttaa.
Ehdotus
Valtuuston puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua
_____
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Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 27

Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto päätti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan valtuutetut Kati
Kettunen ja Kim Männikkö.
Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 2.5.2017. Tarkastettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä kunnantalolla keskiviikkona 3.5.2017.
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua
_____
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Veikkolan koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen
763/10.03.02.02/2015
Palvelutuotannon lautakunta 30.03.2017 § 38
Kunnanhallitus hyväksyi Veikkolan oppimiskeskusta koskevan
tarveselvityksen 22.8.2016 § 251 sekä päätti käynnistää hankesuunnittelun.
Veikkolan koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma on valmistunut 9.3.2017.
Tarveselvityksen ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisten
toimintaperiaatteiden ja hankesuunnitelmaa varten tehtyjen selvitysten
perusteella on päädytty siihen, että hankesuunnitelmassa esitetään
päiväkodin rakentamista omalle tontilleen ja koulun laajennuksen sijoittamista
omalle tontilleen. Lisäksi suunnitelmana on joko säilyttää nykyisen parakin
osa, jossa toimii nykyinen neuvola, hammashoito ja kunnossapidon tilat tai
vaihtoehtoisesti rakentaa uusi laajennus näille toiminnoille.
Vaikka koulu ja päiväkoti sijoittuvat omina rakennuksinaan omille tonteilleen,
tilaratkaisut suunnitellaan siten, että tilojen sijoittamisella ja
monikäyttöisyydellä saavutetaan mahdollisimman paljon muuntuviin
toimintoihin soveltuvia tiloja ja yhteiskäyttö- sekä synergiaetuja.
Tilasuunnittelulla ja toimintojen sijoittamisella tuetaan campus-ajattelua.
Päiväkodin pihasuunnittelussa noudatetaan suunnitteluohjeita sekä otetaan
huomioon ilmasto- ja maasto-olosuhteet siten, että pihasta muodostuu ehyt,
käyttötarpeisiin nähden toimiva ja esteettinen kokonaisuus. Päiväkodin pihalla
säilytetään vanhaa puustoa mahdollisimman paljon.
Koulurakennuksen piha säilyy nykyisellään lukuun ottamatta
maastonmuokkausta uuden laajennuksen kohdalla. Toteutuessaan uusi
mahdollinen neuvola, hammashoitola ja kunnossapitotilojen laajennus
vapauttaa nykyisen parakkirakennuksen alta piha-aluetta koulun käyttöön.
Tavoitteena on vaiheistaa rakennusprojekti niin, että ensin puretaan
päiväkotirakennus ja tehdään uusi rakennus samalle tontille. Kun
päiväkotirakennus on valmis, aloitetaan koulun nykyisen pihasiiven
purkaminen ja uudelleen rakentaminen. Kun tämä on valmistunut, voidaan
saneerata koulun nykyisiä tiloja suunnitelman mukaisesti. Viimeisenä
toteutetaan mahdollinen pohjoissiipi uusille neuvola-/hammashoitola/kunnossapitotiloille. Nykyinen parakkirakennus puretaan kahdessa osassa.
Päiväkodin väistötiloina käytetään Vuorenmäen oppimiskeskuksen ja
loppuvuonna 2017 valmistuvan Sjökullan oppimiskeskuksen
varhaiskasvatuksen tiloja. Koulun väistötilat järjestetään koulun ja päiväkodin
yhteistyöllä sekä opetusjärjestelyin että hyödyntämällä
lukujärjestysmahdollisuuksia. Lisäksi tarvitaan jonkin verran ulkopuolisia
tiloja, joiden käytöstä sovitaan erikseen.
Koulu esitetään rakennettavaksi 5-sarjaisena (790 oppilasta luokilla 1 - 9).
Päiväkoti on mitoitettu 6 ryhmälle, joista 2 on esiopetuksen ryhmiä.
Mitoituksellinen paikkamäärä päiväkodissa on noin 100.
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Yksi päiväkodin ryhmistä eli kotipesistä voi niin haluttaessa toimia
asukaspuistona. Tähän kotipesään on siksi hankesuunnitelmavaiheessa
sijoitettu pieni kotikeittiö.
Hankkeen varsinainen suunnittelu voisi alkaa kesäkuussa 2017 ja jatkua
vuodenvaihteeseen 17/18. Nykyinen päiväkoti purettaisiin vuoden 2018
alussa ja rakentaminen olisi käynnissä vuosina 2018 - 2020. Mahdollinen
laajennus neuvolalle ja hammashoitolalle ajoittuisi vuoteen 2021.
Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden hankeohjeen mukaan
käyttäjälautakunnan toimialan hyväksyttyä hankesuunnitelman asian
käsittelee palvelutuotannon lautakunta ja sen jälkeen kunnanhallitus ja
-valtuusto. Kunnanhallitus tekee investointipäätöksen ja sijoittaa hankkeen
investointiohjelmaan. Kunnanvaltuusto tekee lopullisen investointipäätöksen.
Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen
pedagoginen suunnitelma käsiteltiin SVOL:ssa 15.3.2017. Veikkolan
hankkeeseen liittyvä Veikkolan päiväkodin ja koulun pedagoginen
suunnitelma on tämän asian liiteasiakirjoissa.
FMC Laskentapalvelut Oy on laatinut hankkeesta kustannusselvityksen
9.3.2017. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 11 097 000€, josta
neuvola-, hammashoito- ja huoltorakennuksen osuus on 1 549 000€. Mikäli
neuvola, hammaslääkäri ja huoltorakennus rajataan tämän hankkeen
ulkopuolelle, hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 9 548 000€.
Kustannusselvitys 9.3.2017 on tämän asian liiteasiakirjoissa.
Vuoden 2017 talousarviossa hankkeen kokonaishinnaksi on arvioitu
10 677 000€. Määrärahojen jakautumista vuosille 2017 – 2021 tulee
tarkentaa seuraavassa talousarviossa.
Valmistelija: rakennuttajainsinööri Hanne Nylund, puhelin 040 1269 688,
sähköposti: etunimi.sukunimi (at) kirkkonummi.fi
Oheismateriaali:
- Hankesuunnitelma Veikkolan koulu ja päiväkoti 9.3.2017
- Veikkolan päiväkodin ja koulun pedagoginen suunnitelma 2017
- Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi -ja
perusopetuksen pedagoginen suunnitelma
- Kustannusselvitys 9.3.2017 (Tavoitehintalaskelma)
- Alalaskelmat ja tilaohjelmat rakennuksittain
- Rakennustapaselostukset rakennuksittain
- Tontinkäyttösuunnitelma
- Toimintakaaviot (pohjapiirustukset)
- Pohjatutkimus 2013
- Tyyppipäiväkodin pihasuunnitteluohjeet
- Kunnanhallituksen päätös 22.8.2016 § 251
Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

8

Kirkkonummen kunta

Pöytäkirja

Palvelutuotannon lautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 38
§ 125
§ 28

3/2017

9

30.03.2017
10.04.2017
24.04.2017

Palvelutuotannon lautakunta päättää ehdottaa kunnahallitukselle ja edelleen
kunnavaltuustolle 9.3.2017 päivätyn Veikkolan oppimiskeskuksen
hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että neuvola-, hammashoito- ja
huoltorakennus rajataan tämän hankeen ulkopuolelle.
Käsittely

Rakennuttajainsinööri Hanne Nylund ja arkkitehti xx esittelivät
Veikkolan koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman lautakunnalle.

Ponsi

Jäsen Erkki Ahlsten esitti seuraavan ponnen: Veikkolan koulun ja päiväkodin
liikennejärjestelmän suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Lautakunta
hyväksyi ponnen yksimielisesti.

Päätös

Palvelutuotannon lautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen
mukaisesti.

Tiedoksi

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua
_____

Kunnanhallitus 10.04.2017 § 125

valmistelija: rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä, 0400 442 753,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Esityslistan liite:
- Hankesuunnitelma Veikkolan koulu ja päiväkoti 9.3.2017
Oheismateriaali:
- Veikkolan päiväkodin ja koulun pedagoginen suunnitelma 2017
- Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi -ja
perusopetuksen pedagoginen suunnitelma
- Kustannusselvitys 9.3.2017 (Tavoitehintalaskelma)
- Alalaskelmat ja tilaohjelmat rakennuksittain
- Rakennustapaselostukset rakennuksittain
- Tontinkäyttösuunnitelma
- Toimintakaaviot (pohjapiirustukset)
- Pohjatutkimus 2013
- Tyyppipäiväkodin pihasuunnitteluohjeet
- Kunnanhallituksen päätös 22.8.2016 § 251
Ehdotus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle 9.3.2017 päivätyn Veikkolan oppimiskeskuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että neuvo-
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la-, hammashoito- ja huoltorakennus rajataan tämän hankkeen ulkopuolelle.
Käsittely
Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala, rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä
ja arkkitehti Jonna Käppi olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ulf Kjerin saapui kokoukseen klo 17:39
käsittelyn aikana.
Esittelijä teki seuraavan lisäyksen esittelytekstiin:
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti 15.3.2017 § 11
hyväksyä 9.3.2017 päivätyn Veikkolan koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää, että suunnittelussa kiinnitettäisiin erityistä huomiota ruokapalvelun toimivuuteen
siten, että ruokien toimitus pystyttäisiin hoitamaan sisäkautta tai katetun kulkuväylän kautta koulun ja päiväkodin välillä.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
Muutoksenhakuohje
ei muutoksenhakua
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 28
Esityslistan liite:
- Hankesuunnitelma Veikkolan koulu ja päiväkoti 9.3.2017
Oheismateriaali:
- Veikkolan päiväkodin ja koulun pedagoginen suunnitelma 2017
- Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen sekä esi -ja
perusopetuksen pedagoginen suunnitelma
- Kustannusselvitys 9.3.2017 (Tavoitehintalaskelma)
- Alalaskelmat ja tilaohjelmat rakennuksittain
- Rakennustapaselostukset rakennuksittain
- Tontinkäyttösuunnitelma
- Toimintakaaviot (pohjapiirustukset)
- Pohjatutkimus 2013
- Tyyppipäiväkodin pihasuunnitteluohjeet
- Kunnanhallituksen päätös 22.8.2016 § 251

Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 9.3.2017 päivätyn Veikkolan
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oppimiskeskuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että neuvola-,
hammashoito- ja huoltorakennus rajataan tämän hankkeen ulkopuolelle.
Käsittely
Konsultti, arkkitehti xx oli läsnä tämän pykälän aikana selostamassa
hankesuunnitelmaa ja vastaamassa valtuutettujen esittämiin kysymyksiin.
Myös rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä oli läsnä vastaamassa
valtuutettujen kysymyksiin.

Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen kunnanhallituksen
ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite:
Kv 1, 24.4.2017, - Hankesuunnitelma Veikkolan koulu ja päiväkoti 9.3.2017
Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____
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Ruotsinkielisen peruskouluverkoston kehittäminen Pohjois-Kirkkonummella – Oitbacka skolan
lakkauttaminen
Kunnanhallitus 10.04.2017 § 126
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 2.11.2016 § 56
Sjökullan koulun A- ja B-rakennukset on saneerattu ja luovutettu
Kirkkonummen kunnalle 26.9.2016, ja luovuttamisen yhteydessä havaittavien
virheiden ja puutteiden tulee olla korjattu lokakuun aikana.
C-rakennuksen rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja rakennustyön tulee
olla valmis vuoden 2017 aikana.
Kun sekä saneeraus että lisärakennus ovat valmiita, Evitskogs daghem,
jonka nimeksi tulee Sjökulla daghem (Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja
opetuslautakunta 21.9.2015 § 51), Sjökulla skola ja Oitbacka skola muuttavat
Sjökullan oppimiskeskukseen. Näin kaikki ruotsinkielinen varhaiskasvatus,
esiopetus ja perusopetus keskitetään Sjökullan oppimiskeskukseen.
Ne Sjökulla skolan vuosikurssien 1-4 oppilaat, jotka tällä hetkellä on sijoitettu
Veikkolan Siskolaan, voivat palata Sjökulla skolan A- ja B-rakennuksiin jo
tammikuussa 2017. Oitbacka skolan oppilaat (vuosikurssit 1–6) sekä Sjökulla
skolan vuosikurssien 5–6 oppilaat, jotka saneerauksen takia on sijoitettu
Oitbacka skolaan, voivat palata Sjökullan oppimiskeskukseen viimeistään
tammikuun 2018 alussa.
Jotta voidaan mahdollistaa sujuva siirtyminen sekä Sjökulla skolasta että
Oitbacka skolasta uuteen oppimiskeskukseen, ehdotetaan että koulut
yhdistetään jo 1.8.2017. Tämä tarkoittaa, että Oitbacka skola suljetaan
31.7.2017, vaikka koulun tiloja käytetään vuoden 2017 loppuun saakka.
Taustaa
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on käsittelyt
Pohjois-Kirkkonummen kyläkoulukysymystä ja kunnan peruskouluja ja
päivähoitoa koskevaa kouluverkkoselvitystä 25.3.2009 § 32 vastauksena
valtuustoaloitteeseen (nro 2/2009). Selvitys oli jatkoa ruotsinkielisen
varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan 10.5.2006 hyväksymälle
kouluverkkoselvitykselle.
Näihin selvityksiin perustuen kunnanhallitus päätti 4.5.2009 § 266, että
tavoitteena on luoda oppimiskeskus ruotsinkielistä päivähoitoa ja
perusopetusta varten ja sijoittaa se Sjökulla skolan yhteyteen koko pohjoista
Kirkkonummea palvelemaan. Samaan aikaan päätettiin, että Oitbacka skolan
toimitiloista luovutaan, kun oppimiskeskus valmistuu.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan oppimiskeskuksen piti olla valmis
syksyllä 2013.
Evitskogs skola suljettiin 31.7.2009.
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Sjökullan oppimiskeskuksen rakentaminen viivästyi osin taloudellisten syiden,
osin muun muassa valitusten takia.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli selvitystä
ruotsinkielisten koulujen pedagogisista toimintaedellytyksistä 27.2.2013 § 8 ja
totesi tuolloin, että myös Oitbacka skolaa suunnitellaan lakkautettavaksi ja
oppilaita siirrettäväksi Sjökullan oppimiskeskukseen, jonka tuolloisen
suunnitelman mukaan oli arvioitu valmistuvan vuonna 2015; tämäkään
aikataulu ei tosin pitänyt.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli 27.3.2013 § 11
talouden tasapainottamisohjelman päivittämistä ja sen toteuttamista varten
tehtävän toimenpideohjelman laatimista. Lautakunta ehdotti myös
toimenpideohjelman yhteydessä kunnanhallitukselle, että Sjökullan
oppimiskeskus valmistuisi aikataulun (1.8.2015) mukaan ja että
oppimiskeskuksen valmistumisen yhteydessä suljettaisiin Oitbacka skola
sekä Evitskogs daghemiin kuuluvat Röda Stugan ja Lapinkylän ryhmät.
Röda Stugan suljettiin jo 31.1.2014 osana sivistystoimen talouden
tasapainottamisohjelmaa.
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 27.1.2016 § 6
viimeisimmän kouluverkkoselvityksen, Sivistystoimen
palveluverkkosuunnitelman vuosille 2016-2040, joka perustuu Granlund Oy:n
laatimaan Palveluverkkoselvitykseen kiinteistöstrategian näkökulmasta, jonka
kunnanvaltuusto merkitsi 19.5.2014 § 43 tiedokseen ja joka perustuu
Granlund Oy:n määrittelemään ns. välimalliin. Selvityksen yhteydessä
todetaan, että kaikki varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus (vuosikurssit
1–6) keskitetään Sjökullan oppimiskeskukseen kun se valmistuu.
Toiminta 1.1.2017 alkaen
Koska Sjökullan oppimiskeskus valmistuu vuoden 2017 aikana, voidaan
kaikki Pohjois-Kirkkonummen ruotsinkielinen varhaiskasvatus, esiopetus ja
vuosikurssien 1–6 perusopetus keskittää oppimiskeskukseen seuraavan
aikataulun mukaisesti:
- Nykyisen Sjökulla skolan vuosikurssien 1–4 oppilaat 1.1.2017 alkaen
- Nykyisten Oitbacka skolan ja Sjökulla skolan vuosikurssien 1,2 ja 5 oppilaat
1.8.2017 alkaen
- Nykyisen Oitbacka skolan vuosikurssien 3, 4 ja 6 oppilaat sekä nykyisen
Sjökulla skolan 6. vuosikurssin oppilaat 1.1.2018 alkaen.
- Nykyisen Evitskogs daghemin lapset (Vuorenmäen oppimiskeskuksen
ryhmät ja Lapinkylän ryhmät) 1.1.2018 alkaen.
- Nykyisen Evitskogs daghemin esikoululaiset (Vuorenmäen
oppimiskeskuksesta) 1.1.2018 alkaen.
Jotta Oitbacka skolan ja Sjökulla skolan toiminta sujuisi hyvin, on syytä
yhdistää koulut jo 1.8.2017 alkaen hallinnollisesti, vaikka toimintaa on sen
jälkeen kahdessa eri koulurakennuksessa vielä yhden lukukauden ajan. Siten
lukuvuoden keskellä tapahtuvasta muutosta oppimiskeskukseen tulee
sujuvampi.
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Samalla, 1.8.2017 alkaen Oitbacka skolan ja Sjökulla skolan
oppilaaksiottoalueet tulee yhdistää. Oppilaksiottoalueet, sekä nykyiset sekä
ehdotukset alueista 1.8.2017 alkaen, käyvät ilmi liitteenä olevista kartoista.
Huoltajille ja muille, joita asia koskee, tiedotetaan uudesta
oppilaaksiottoalueesta ja Sjökullan oppimiskeskuksesta vielä syksyn 2016
aikana.
Kirkkonummella kunnanvaltuusto päättää koulujen lakkauttamisesta ja
oppilaaksiottoalueista.
Valmistelija: päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö Mikael Flemmich,
puh. 040 733 0264, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Liitteet:
- Ruotsinkielisten peruskoulujen nykyiset oppilaaksiottoalueet
Kirkkonummella (kartta)
- Ehdotus Sjökulla skolan uudeksi oppilaaksiottoalueeksi 1.8.2017 alkaen
(kartta)
Oheismateriaali:
- Uppdaterad utredning om det svenskspråkiga skolnätets utvecklingsbehov
2009–2012
- Tilahallinnon selvitys: Pohjois-Kirkkonummen kyläkoulut (Sjökulla, Oitbacka,
Evitskog)
- Sivistystoimen projektiryhmän selvitys 2.3.2009: Opetusjärjestelyt ja
-kustannukset Pohjois-Kirkkonummen ruotsinkielisissä kouluissa

Ehdotus
Sivistystoimenjohtaja:
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päättää:
1
merkitä Sjökullan oppimiskeskuksen rakennustilanteen tiedokseen
2
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Oitbacka
skola suljetaan 1.8.2017 alken ja Oitbacka skolan ja Sjökulla skolan
oppilaaksiottoalueet yhdistetään 1.8.2017 alkaen.

Päätös
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta:
Päätös ehdotuksen mukaan.
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Tiedoksi
- Kunnanhallitus
- Evitskogs daghem, päiväkodin johtaja
- Oitbacka skola ja Sjökulla skola, rehtori
- Päivähoitopäällikkö xx
- Hallintopäällikkö xx (koulukuljetukset)
Muutoksenhakuohje
Oikaisuvaatimus ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle
____
Kunnanhallitus
Liitteet:
- Ruotsinkielisten peruskoulujen nykyiset oppilaaksiottoalueet
Kirkkonummella (kartta)
- Ehdotus Sjökulla skolan uudeksi oppilaaksiottoalueeksi 1.8.2017 alkaen
(kartta)
Oheismateriaali:
- Päivitetty selvitys ruotsinkielisen kouluverkon kehittämistarpeista 2009–2012
- Tilahallinnon selvitys: Pohjois-Kirkkonummen kyläkoulut (Sjökulla, Oitbacka,
Evitskog)
- Sivistystoimen projektiryhmän selvitys 2.3.2009: Opetusjärjestelyt ja
-kustannukset Pohjois-Kirkkonummen ruotsinkielisissä kouluissa

Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
esittää kunnanvaltuustolle, että Oitbackan koulu lakkautetaan 1.8.2017
alkaen ja että Oitbackan ja Sjökullan koulujen oppilaaksiottoalueet
yhdistetään 1.8.2017 alkaen ja
2
että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Käsittely
Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn
ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Kunnanvaltuusto
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua (valmistelua)
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 29
Liitteet:
- Ruotsinkielisten peruskoulujen nykyiset oppilaaksiottoalueet
Kirkkonummella (kartta)
- Ehdotus Sjökulla skolan uudeksi oppilaaksiottoalueeksi 1.8.2017 alkaen
(kartta)
Oheismateriaali:
- Päivitetty selvitys ruotsinkielisen kouluverkon kehittämistarpeista 2009–2012
- Tilahallinnon selvitys: Pohjois-Kirkkonummen kyläkoulut (Sjökulla, Oitbacka,
Evitskog)
- Sivistystoimen projektiryhmän selvitys 2.3.2009: Opetusjärjestelyt ja
-kustannukset Pohjois-Kirkkonummen ruotsinkielisissä kouluissa
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Oitbackan koulu lakkautetaan
1.8.2017 alkaen ja että Oitbackan ja Sjökullan koulujen oppilaaksiottoalueet
yhdistetään 1.8.2017 alkaen.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liitteet:
Kv 2, 24.4.2017, - Ruotsinkielisten peruskoulujen nykyiset
oppilaaksiottoalueet Kirkkonummella (kartta)
Kv 3, 24.4.2017, - Ehdotus Sjökulla skolan uudeksi oppilaaksiottoalueeksi
1.8.2017 alkaen (kartta)

Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____
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Heikkilän päiväkodin lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen
90/10.03.02.04/2017
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 15.03.2017 § 14
Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetuslautakunta käsitteli Heikkilän
päiväkodin lakkauttamista ja päätti huoltajien ja henkilöstön kuulemisesta
sekä asian käsittelystä 15.3.2017 kokouksessa uudelleen.
Kuntalain 27 §:n mukainen kuuleminen sekä hallintolain 41 §:n mukainen
tiedotustilaisuus on järjestetty 1.3.2017. Kuulutus kuulemistilaisuudesta
julkaistiin 14.2.2017. Tilaisuudesta laadittiin pöytäkirja.
Kirjalliset lausunnot päiväkodin lakkauttamisen vireillepanosta pyydettiin
kuulemistilaisuuden kuulutuksessa jättämään 3.3.2017, klo 15.00 mennessä.
Kirjallisia lausuntoja on jätetty määräaikaan mennessä yksi.
Henkilöstön kuulemistilaisuus pidettiin 8.3.2017. Kutsu kuulemistilaisuuteen
toimitettiin henkilöstölle 14.2.2017. Sivistystoimen yhteistoimintaryhmässä
Heikkilän päiväkodin tilannetta käsiteltiin 9.2.2017.
Kuulemistilaisuudessa käytiin läpi suomenkielisen varhaiskasvatus- ja
opetuslautakunnassa 8.2.2017, § 5 olleet Heikkilän päiväkodin
lakkauttamisen vireillepanon perusteet. Tilaisuudessa pidetyssä
puheenvuorossa sekä kirjallisessa lausunnossa puolletaan Heikkilän
päiväkodin säilyttämistä tuleviin palvelutarpeisiin vedoten. Kirjallisessa
lausunnossa esitetään, että Heikkilän tiloista ei tulisi luopua, vaikka toiminta
tilapäisesti keskeytettäisiin. Perusteena päiväkodin toiminnan jatkamiselle
em. lausunnoissa esitetään, että 0-6-vuotiaiden määrä alueella tulee
kasvamaan sekä uusien asemakaavojen, Juhlakallio ja Tolsanmäki, että
Heikkilän alueella tapahtuvan sukupolvenvaihdoksen perusteella.
Väestöennusteessa, johon alueen varhaiskasvatustarpeen arvio on
perustunut (SVOL 8.2.2017, § 5) on yhdyskuntatekniikan 6.3.2017 lausunnon
perusteella huomioitu em. kaavoituksen väestölisäykset.
Kirjallisessa lausunnossa eikä kuulemistilaisuudessa ole esitetty sellaisia
puoltavia seikkoja, joiden perusteella Heikkilän päiväkodin toimintaa tulisi
jatkaa. Kaikille Heikkilän päiväkodin nykyisille asiakkaille voidaan osoittaa
varhaiskasvatuspaikka sekä henkilöstölle vastaavat työtehtävät lähialueen
päiväkodeista.
Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle 8.2.2017, § 5
esitettyjen perustelujen mukaisesti ehdotetaan, että Heikkilän päiväkodin
toiminta lakkautetaan 1.8.2017 alkaen.
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli 30.11.2016
Keskustan asukaspuiston toiminnan keskeyttämisen. Yhdyskuntatekniikan
toimiala on etsinyt SVOL:n päätöksen mukaisesti korvaavia tiloja ko.
toimintaan. Heikkilän päiväkodin tilojen soveltuvuudesta Keskustan
asukaspuistotoimintaan on käyty alustava neuvottelu avoimen toiminnan
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tulosyksikön vetäjän ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan kanssa.
Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa. Molemmat osapuolet esittävät, että tiloissa
tulisi tehdä sisäilmakartoitus ennen tilojen käyttöönottoa uuteen toimintaan.
Taloyhtiö on myös ilmoittanut, että kiinteistöön on suunnitteilla
julkisivuremontti, jonka aloitusajankohta on toistaiseksi auki.
Sivistystoimen johtosäännön 26 §:ssä, Heikkilän päiväkoti mainitaan yhtenä
toimintayksikkönä.
Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Raili Santavuori, p. 0405867290
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Oheismateriaali:
- SVOL:n pöytäkirja 8.2.2017,§ 5 Heikkilän päiväkoti ja päiväkodin tilat
1.8.2017 alkaen, linkki: www.kirkkonummi.fi/päätöksenteko/Suomenkielinen
varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 8.2.2017 § 5
- SVOL:n pöytäkirja 13.11.2016 § 86 Kannonkolon asukaspuiston toiminnan
keskeyttäminen
Nähtävänä kokouksessa:
- Kutsut kuulemistilaisuuksiin
- Kuulemistilaisuuksien pöytäkirjat
- xx ja xx jättämä kirjallinen lausunto

Ehdotus
Sivistystoimenjohtaja:
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päättää
1
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Heikkilän
päiväkodin lakkauttamista 1.8.2017 alkaen
2
ehdottaa Palvelutuotannon lautakunnalle, että Heikkilän päiväkodin
nykyisissä tiloissa tehdään sisäilmatutkimukset ja arvioidaan soveltuvuus
keskustan asukaspuistotoimintaan
3
että, Heikkilän päiväkodin nykyisissä tiloissa käynnistetään
asukaspuistotoiminta, mikäli tilojen kunto ja soveltuvuus todetaan sopivaksi
ko. käyttötarkoitukseen.
Käsittely
Sivistystoimenjohtaja poisti keskustelun aikana päätösehdotuksesta kohdat 2
ja 3.
Päätös
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Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta:
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti ehdottaa
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Heikkilän päiväkodin
lakkauttamista 1.8.2017 alkaen.
Tiedoksi
- Keskustan palveluohjaaja
- Heikkilän päiväkodin johtaja
- Heikkilän päiväkodin huoltajat
- xx
- Kunnanhallitus
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 §, valmistelua)
_____
Kunnanhallitus 10.04.2017 § 127
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti 8.2.2017, § 5,
Heikkilän päiväkodin lakkauttamisen vireillepanosta ja siihen liittyvien
kuulemistilaisuuksien järjestämisestä.
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti 15.3.2017, § 14,
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Heikkilän
päiväkodin lakkauttamista 1.8.2017 alkaen.
Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan päätös perustuu
0-6-vuotiaiden lasten väestöennusteeseen (KV 14.11.2016) ja ennusteen
perustana olevaan arvioon lähivuosien varhaiskasvatuksen kysynnän ja
tarjonnan tasapainosta Heikkilän päiväkodin lakkauttamisesta huolimatta.
Em. arvioon vaikuttavat Laajakalliossa aloittava Touhulan yksityinen päiväkoti
1.8.2017 alkaen, Kantvikin päiväkodin peruskorjaus ja laajennus v. 2018 sekä
Jokirinteen oppimiskeskukseen tuleva päiväkoti v. 2019.
Palveluverkkosuunnitelmassa 2016–2014 (SVOL 3.2.2016, § 6) todetaan,
että ns. kivijalkapäiväkodeista voidaan luopua em. investointien toteutumisen
jälkeen. Palveluverkkosuunnitelman jälkeen väestöennustetta on tarkistettu
(KV 14.11.2016). 0–6-vuotiaiden lasten määrä ei kasva aikaisemman
ennusteen mukaisesti vaan huomattavasti maltillisemmin.
Palveluverkkosuunnitelmassa ei huomioitu yksityisten palveluntuottajien
tarjonnan kasvua, joka vaikuttaa lisäksi varhaiskasvatuksen
kokonaistarjonnan kasvuun. Lisäksi kunnanvaltuusto on linjannut v. 2017
talousarviossaan (14.11.2016), että yksityistä varhaiskasvatusta lisätään
asteittain 35%:iin varhaiskasvatuksen tarjonnassa.
Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta arvioi, ettei
lakkauttamisen vireillepanossa annettu kirjallinen lausunto eikä
kuulemistilaisuuksissa käytetyt puheenvuorot anna perustetta olla
ehdottamatta Heikkilän päiväkodin lakkauttamista em. perustein.
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Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Raili Santavuori, p. 040 586 7290,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Oheismateriaali:
SVOL 8.2.2017 § 5 www.kirkkonummi.fi/päätöksenteko ja hallinto/esityslistat
ja pöytäkirjat/suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta/8.2.2017
§5
SVOL 15.3.2017 § 14 www.kirkkonummi.fi/päätöksenteko ja
hallinto/esityslistat ja pöytäkirjat/suomenkielinen varhaiskasvatus- ja
opetuslautakunta 15.3.2017 § 14
Nähtävänä kokouksessa:
xx ja xx jättämä kirjallinen lausunto
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
esittää kunnanvaltuustolle Heikkilän päiväkodin lakkauttamista 1.8.2017
alkaen
2
että yhdyskuntatekniikan toimialan toimesta kunta irtisanoo Heikkilän
päiväkodin, os. Heikkiläntori 3, tilojen vuokrasopimuksen
3
tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.
Käsittely
Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn
ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 §, valmistelua)
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 30
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Oheismateriaali:
SVOL 8.2.2017 § 5 www.kirkkonummi.fi/päätöksenteko ja hallinto/esityslistat
ja pöytäkirjat/suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta/8.2.2017
§5
SVOL 15.3.2017 § 14 www.kirkkonummi.fi/päätöksenteko ja
hallinto/esityslistat ja pöytäkirjat/suomenkielinen varhaiskasvatus- ja
opetuslautakunta 15.3.2017 § 14
Nähtävänä kokouksessa:
xx ja xx jättämä kirjallinen lausunto
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Heikkilän päiväkodin lakkauttamista
1.8.2017 alkaen

Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____
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Vernerinpuiston asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
717/10.02.03/2016
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.01.2017 § 6
Bjönsinmäen asemakaava on kaavaehdotusvaiheen nähtävillä olon
jälkeen jaettu kahdeksi erilliseksi kaavahankkeeksi siten, että
kortteleista 2026 ja 2030 niihin liittyvine katu- ja puistoalueineen on
muodostettu Vernerinpuiston asemakaava. Asemakaavan kahdeksi
erilliseksi hankkeeksi jakamisen taustalla on Ratavallin alueen
maanomistajan (YIT Oy) edellyttämä alueen kaavoituksen kiirehtiminen
käynnistyvien talonrakennushankkeiden vuoksi.
Asemakaava on tullut vireille 29.11.2013 NCC Oy:n ja yksityisten
maanomistajien aloitteesta, ja kunta on solminut kaavoituksen
käynnistämissopimuksen NCC Rakennus Oy:n kanssa 18.9.2013.
Sopimuksen mukaan maanomistaja vastaa kustannuksellaan
kaavoitustyöhön liittyvistä tutkimus- ja selvitystöistä, mutta lopullinen
asemakaava laaditaan kunnan toimesta. Vuonna 2016 NCC Rakennus Oy on
vaihtanut yrityksen nimen Bonava Oy:ksi.
Bjönsinmäen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 29.11.2013 (§ 80). Koska
alustavaa suunnittelualuetta laajennettiin merkittävästi, kaavan osallistumisja arviointisuunnitelma tarkistettiin 23.10.2014 ja asemakaavan muutos
kuulutettiin uudelleen vireille 16.1.2015.
Kirkkonummen kaavoitusohjelmassa 2017 - 2021, joka on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 19.12.2016 (§ 126,) on Vernerinpuiston ja Bjönsinmäen
asemakaavat osoitettu erillisinä hankkeina.
Bjönsinmäen asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.5. - 1.7.2016.
Kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella Masalantien itä- ja
länsipuolen suunnittelua pystytään viemään eteenpäin hyvin eri aikatauluilla,
sillä lausunnoissa ja muistutuksissa esiin nousseet asiat liittyivät pääosin
Masalantien länsipuolen kortteleiden kaavaratkaisuihin. Tästä johtuen
korttelit 2026 ja 2030 irrotettiin Bjönsinmäen kaava-alueesta erilliseksi
hankkeekseen (Vernerinpuiston asemakaava), sillä Ratavallin alueen
maanomistaja (YIT Oy) edellyttää kyseisten kortteleiden kaavoituksen
kiirehtimistä käynnistyvien talonrakennushankkeiden vuoksi.
Kaavan toteuttaminen
KirkSuunnittelualue sijaitsee Masalan keskustassa vain muutaman sadan
metrin päässä Masalan rautatieasemasta. Alue on kooltaan noin 2,9 ha. Se
rajoittuu etelässä Vernerintiehen ja pohjoisessa Tinankujaan.
Suunnittelualueen lounaisreunaa pitkin kulkeva Masalantie on Masalan
pääväylä. Rautatie jää suunnittelualueen kaakkoispuolelle. Suunnittelualueen
eteläosassa on muutamia rakentumassa olevia kortteleita, jotka kuuluvat
Ratavallin asemakaava-alueeseen. Alueella on rakennettua kerrosalaa
yhteensä noin 1700 k-m2, josta asuinkerrosalaa on noin 500 k-m2.
Asuinrakentamisen lisäksi alueella sijaitsee 1000 k-m2 suuruinen
elintarvikekauppa. Alueen maanomistajia ovat Kirkkonummen kunnan lisäksi
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YIT Oy sekä yksityiset maanomistajat.
Kaava-alueella asuu tällä hetkellä alle kymmenen henkilöä. Työpaikkoja on
muutamia alueella sijaitsevalla elintarvikekaupalla. Suunnittelualue sijaitsee
Masalan palvelualueella, ja kävelyetäisyydellä sijaitsee useita kunnallisia
palveluita mm. kouluja, päiväkoteja ja liikuntapalveluita.
Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa: Masalan keskustan
rakennuskaavan muutos, joka on saanut lainvoiman 1.10.1998, ja Ratavallin
asemakaava, joka tullut voimaan 25.11.2011.
Laaditut selvitykset ja suunnitelmat
Kirksemakaava-alueelle on laadittu asemakaavaehdotuksen kanssa
rinnakkain Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelmaa sekä Masalantien
yleissuunnitelmaa. Masalantien yleissuunnittelun yhteydessä laaditaan
Masalantien laatu- ja ympäristösuunnitelma, johon sisältyy julkisten tilojen
suunnittelua ja rakentamista ohjaava laatukäsikirja. Masalantien
yleissuunnitelman ja laatukäsikirjan on määrä valmistua alkuvuodesta 2017.
Asemakaava-alueelle ei laadita erillistä lähiympäristö- ja
rakentamistapaohjetta, mutta kaava-alueen kortteleilla 2026 ja 2030 on
voimassa Ratavallin asemakaavan lähiympäristö- ja rakentamistapaohje.
Alueelle on laadittu osayleiskaavoituksen yhteydessä sekä luonto- että
arkeologiset selvitykset, joissa kaava-alueelta ei löytynyt inventoitavia
kohteita.
Asemakaavan sisältö lyhyesti
Vernerinpuiston asemakaava sijaitsee Masalan keskustan ytimessä
maankäytön kehityksen painopistealueella. Kaavan tavoiteasettelu on
Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 sekä Masalan ja Luoman
kehityskuvan 2040 mukainen, lisäksi se toteuttaa Kirkkonummen yleiskaavaa
2020 ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Toteuduttuaan
asemakaavan mukainen rakentaminen tiivistää olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta asemanseudulla, parantaa liikenneturvallisuutta ja
joukko- ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä sekä muuttaa Masalan
keskustaa laadukkaaksi, kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi.
Helsingin seudun kuntien ja valtion kesken on solmittu kesällä 2016
MAL-sopimus. Kaavahanke edistää sen Kirkkonummen kunnan sopimuksen
mukaista asuinrakentamisoikeustavoitetta, joka on noin 40 000 k-m2
vuodessa.
Asemakaavan muutos pohjautuu korttelin 2030 tontin 6 osalta
maanomistajien konsultin (Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy) laatimiin
maankäyttösuunnitelmiin sekä lisäksi esimerkiksi Masalantien katuympäristön
osalta kunnan omiin suunnitelmiin.
Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteliin 2030 uusi AK-tontti, jonka
rakennusoikeus on 3000 k-m2. Lisäksi muutettavaan asemakaavaan kuuluu
neljä kerrostalorakentamiseen osoitettua tonttia kortteleissa 2026 ja 2030.
Niiden asuinrakennusoikeudet säilyvät voimassaolevan Ratavallin
asemakaavan mukaisena ollen noin 6700 k-m2.
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Suunnittelualueella asuu tällä hetkellä alle kymmenen henkeä. Toteuduttuaan
kaavamuutos mahdollistaa uudet kodit noin noin 200 asukkaalle.
Asemakaavassa osoitetaan kaksi liikerakennusten korttelialuetta, joista
toinen, kioskimainen myymälätila (100 k-m2) sijaitsee Ratavallin korttelissa
2026, torin laidalla. Ratavallin korttelin 2026 tontin 2 myymälätila (m150) on
muutettu kaavamuutoksessa ohjeelliseksi. Olemassa olevan
elintarvikekaupan korttelimerkintä muutetaan KL-merkinnäksi ja kaupan
rakennusalalle osoitetaan 500 k-m2 lisärakentamista varten.
Lopputilanteessa tontin kokonaisrakennusoikeus on 1500 k-m2.
Elintarvikekaupan tontin suunnittelu on tehty yhteistoiminnassa kauppiaan ja
Kesko Oy:n edustajien kanssa.
Pysäköinti järjestetään maantasopaikoituksena ja pysäköintimitoituksena
käytetään 1 autopaikka 100 k-m2 kohden valmisteilla olevan
pysäköintinormin uusimisen periaatteiden mukaisesti (YTL 19.1.2017).
Autopaikkamitoitus myymälätiloille on 1 ap/40 k-m2 ja elintarvikkeiden
myymälätilalle 1 ap/20 k-m2.
Sopimukset
Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimusta korttelin 2030 tontin
11 maanomistajien kanssa.
Kaavan toteuttaminen
Kirkkonummen kaavoitusohjelman 2017-2021 tavoitteena on, että
asemakaava hyväksytään vuoden 2017 aikana. Asemakaavan
toteutusaikataulu on riippuvainen alueen yksityisistä maanomistajista.

Valmistelija:
kaavoitusarkkitehti Annika Pousi, puh. 050 327 3413,
annika.pousi(at)kirkkonummi.fi

Asiakirjat:
 Vernerinpuiston asemakaavan selostus liitteineen
(sis. kaavakartan pienennöksen piir.nro 3285 ja havainnekuvan piir.nro 3272)
- kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja
muistutuksiin

Ehdotus
Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:
Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
1.
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se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet
kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen.
2.
se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL 52 §:n
mukaisesti Vernerinpuiston asemakaavan, piir.nro 3285, ja siihen liittyvät
asiakirjat.
3.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa kunnan ja
kaavoitusaloitteen tehneiden maanomistajien kesken on oltava hyväksytty ja
allekirjoitettu maankäyttösopimus.

Käsittely

Kaavoitusarkkitehti Annika Pousi esitteli kaavahankkeen lautakunnalle.

Päätös

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen
mukaan.

Tiedoksi

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto koska asia koskee valmistelua

_____
Kunnanhallitus 27.02.2017 § 59
27.2.2017
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että
1.
se hyväksyy tämän pykälän asiakirjojen mukaiset kaavoittajan vastineet
kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen.
2.
se hyväksyy ja esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL 52 §:n
mukaisesti Vernerinpuiston asemakaavan, piir.nro 3285, ja siihen liittyvät
asiakirjat.
3.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa kunnan ja
kaavoitusaloitteen tehneiden maanomistajien kesken on oltava hyväksytty ja
allekirjoitettu maankäyttösopimus.
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Käsittely
Hallituksen jäsen Timo Haapaniemi ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ulf
Kjerin ilmoittivat edustavansa kilpailevan toimijan hallintoa ja jääväsivät
itsensä. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja kaavoitusarkkitehti
Annika Pousi olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Käsittelyn aikana esittelijä teki muutoksen liiteasiakirjoihin siten, että
autopaikkojen vähimmäismäärä on AK-korttelialueella 1 ap/100 k-m2,
vähintään 0,6 ap/asunto yhdyskuntatekniikan lautakunnan 19.1.2017 § 5
hyväksymän pysäköintimitoituksen mukaisesti.

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti esittelijän tekemällä autopaikkamitoitusta koskevalla
muutoksella.
Pöytäkirjan liite:
Kh 3, 27.2.2017, - kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin
lausuntoihin ja muistutuksiin

Tiedoksi
Jatkokäsittelyyn kunnanvaltuustolle
Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto koska asia on valmistelua
_____

Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 31
Esityslistan liite:
- Vernerinpuiston asemakaava piir: 3289
- Vernerinpuiston asemakaavan selostus liitteineen
Oheismateriaali:
- kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja
muistutuksiin (hyväksytty kunnanhallituksessa 27.2.2017 § 59)
Kaava-asiakirjat on tarkistettu kunnanhallituksen 27.2.2017 § 59 tekemän
päätöksen mukaisesti, minkä jälkeen Vernerinpuiston asemakaava on
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merkitty piir: 3289.

Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että
1
se hyväksyy MRL 52 §:n mukaisesti Vernerinpuiston asemakaavan piir: 3289
ja siihen liittyvät asiakirjat
2
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa kunnan ja
kaavoitusaloitteen tehneiden maanomistajien kesken on oltava hyväksytty ja
allekirjoitettu maankäyttösopimus
Käsittely
Kaavoitusarkkitehti Annika Pousi oli läsnä tämän pykälän aikana
selostamassa kaavaa ja vastaamassa valtuutettujen esittämiin kysymyksiin.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liitteet:
Kv 4, 24.4.2017, - Vernerinpuiston asemakaava piir: 3289
Kv 5, 24.4.2017, - Vernerinpuiston asemakaavan selostus liitteineen

Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____
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Länsi-Kolsari -kaava-alueen korttelin 871 tonttien 1 ja 2 varaaminen ja myyminen Plushouse
Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun tai Plushouse Oy:n erikseen nimeämälle
kiinteistörahastolle
267/10.00.02/2017
Kunnanhallitus 27.03.2017 § 113
Plushouse Oy on pyytänyt saada varata Länsi-Kolsari -asemakaava-alueen
korttelin 871 tontit 1 ja 2 (Osmussaarenkaari 15-17) yhtiömuotoisten
pientalojen hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten. Plushouse Oy
on tehnyt tontista nro 1 tarjouksen hintaan 550.000 euroa ja tontista nro 2
tarjouksen hintaan 495.000 euroa.
Alustavasti tonttien rakentamisaikataulu on suunniteltu niin, että tontin nro 2
rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2017 aikana ja tontin nro 1
rakentaminen vuonna 2018.
Vuonna 2007 perustettu Plushouse Oy rakentaa kerros- ja rivitaloja sekä
teollisuuskiinteistöjä pääkaupunkiseudulle ja sen läheisyyteen. Plushouse
Oy:n rakennuttamia kohteita Kirkkonummella ovat mm. As. Oy
Kirkkonummen Tolsanhovi ja As. Oy Kirkkonummen Tarutähti (Tarutie
28-30), As. Oy Kirkkonummen Ravalsintori sekä As. Oy Kirkkonummen
Ravalsintienhovi (Ravalsintie 18). Yhtiön liikevaihto 1/2016 päättyneellä
tilikaudella on ollut noin 4,57 miljoonaa euroa.
Korttelin 871 tontit ovat asemakaavassa asuinpientalojen korttelialuetta (AP).
Tontin nro 1 rakennusoikeus on 2000 k-m2 ja pinta-ala noin 6752 m2.
Tontin nro 2 rakennusoikeus on 1800 k-m2 ja pinta-ala noin 6749 m2.
Tonttipalvelut on neuvotellut Plushouse Oy:n kanssa tonttien kaupoista ja
varausmenettelystä niin, että varauksista peritään 2500 euron varausmaksu
per tontti per puolen vuoden varausaika siten, että varausmaksu on
mahdollisen kaupan toteutuessa osa tontin kauppahintaa.
Tonttipalvelut esittää, että Plushouse Oy:lle varataan em. tontit em.
varausmaksulla hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten siten, että
tontti nro 2 varataan 31.10.2017 saakka niin, että sen varausaikaa on
mahdollista pyynnöstä jatkaa enintään puolella vuodella maksamalla
varausmaksu, ja että tontti nro 1 varataan 30.4.2018 saakka. Tonttipalvelut
esittää myös, että kauppa voidaan toteuttaa niin, että tontin ostajana toimii
joko Plushouse Oy perustettavan yhtiön lukuun tai Plushouse Oy:n nimeämä
kiinteistörahasto, jolloin Plushouse Oy:n ja kiinteistörahaston täytyy osoittaa
keskinäisellä sopimuksella, että Plushouse Oy toimii rakennushankkeen
tosiasiallisena rakennuttajana.
valmistelija: vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen
Liitteet:
- kartat tonteista 2 kpl
Oheismateriaali:
- Länsi-Kolsarin kauppahintatarkastelu
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Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
periä Länsi-Kolsari -asemakaava-alueen korttelin 871 tonttien
varausmaksuna 2500 euroa per tontti per puolen vuoden varausaika siten,
että tontit voidaan varata enintään yhdeksi vuodeksi.
2
päättää, että varausmaksua ei palauteta, mutta mahdollisen tonttikaupan
toteutuessa tontin varausmaksu on osa kauppahintaa.
3
varata Plushouse Oy Länsi-Kolsari -asemakaava-alueen korttelin 871 tontit
hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten siten, että tontti nro 2
varataan puoleksi vuodeksi 31.10.2017 saakka varausmaksua vastaan niin,
että varaaja voi jatkaa varausaikaa pyynnöstä puolella vuodella 30.4.2018
saakka varausmaksua vastaan, ja että tontti nro 1 varataan yhdeksi vuodeksi
30.4.2018 saakka varausmaksua vastaan.
4
esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
4.1
päättää myydä Plushouse Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai Plushouse
Oy:n erikseen nimeämälle kiinteistörahastolle Länsi-Kolsari
-asemakaava-alueen korttelin 871 tontin nro 2 hintaan 495.000 euroa
tavanomaisin kauppaehdoin, ja että tontin kauppakirja on allekirjoitettava
viimeistään 31.12.2017 tai muuten päätös raukeaa.
4.2
päättää myydä Plushouse Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai Plushouse
Oy:n erikseen nimeämälle kiinteistörahastolle Länsi-Kolsari
-asemakaava-alueen korttelin 871 tontin nro 1 hintaan 550.000 euroa
tavanomaisin kauppaehdoin, ja että tontin luovutuskirja on allekirjoitettava
viimeistään 30.6.2018 tai muuten päätös raukeaa.
4.3
oikeuttaa kunnanjohtajan laatimaan allekirjoitettavat kauppakirjat.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
vt. yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja Anna-Kaisa Kauppinen
Plushouse Oy
Muutoksenhakuohje
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Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 32
Esityslistan liitteet:
- kartat tonteista 2 kpl
Oheismateriaali:
- Länsi-Kolsarin kauppahintatarkastelu
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1
päättää myydä Plushouse Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai Plushouse
Oy:n erikseen nimeämälle kiinteistörahastolle Länsi-Kolsari
-asemakaava-alueen korttelin 871 tontin nro 2 hintaan 495.000 euroa
tavanomaisin kauppaehdoin, ja että tontin kauppakirja on allekirjoitettava
viimeistään 31.12.2017 tai muuten päätös raukeaa.
2
päättää myydä Plushouse Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai Plushouse
Oy:n erikseen nimeämälle kiinteistörahastolle Länsi-Kolsari
-asemakaava-alueen korttelin 871 tontin nro 1 hintaan 550.000 euroa
tavanomaisin kauppaehdoin, ja että tontin luovutuskirja on allekirjoitettava
viimeistään 30.6.2018 tai muuten päätös raukeaa.
3
oikeuttaa kunnanjohtajan laatimaan allekirjoitettavat kauppakirjat.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liitteet:
Kv 6, 24.4.2017, - kartat tonteista 2 kpl

Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____

30
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Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu - lisämäärärahaehdotus
973/02.05.02/2016
Palvelutuotannon lautakunta 02.03.2017 § 28
Liikuntalautakunta 09.02.2017 § 10
Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu on ollut liikuntalautakunnan 16.6.2016
§ 45 ja palvelutuotannon lautakunnan 31.8. 2016 § 76 esittämässä vuosien
2017-2021 investointisuunnitelmassa vuonna 2018.
Kunnanvaltuuston 14.11.2016 § 120 päättämässä vuoden 2017
investointiohjelmassa Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu on kirjattu
vuodelle 2017. Tähän ei kuitenkaan ole osoitettu määrärahaa. Liikunta- ja
virkistysalueet -hankeryhmässä on kaikki ne investointikohteet, jotka sekä
liikuntalautakunta että palvelutuotannon lautakunta on vuoden 2017
investointiohjelmaan esittänyt. Määräraha on myös samansuuruinen kuin
ko.esityksissä on esitetty. Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu on lisätty
investointikohteisiin, mutta määrärahaa ei ole lisätty. Tämän johdosta
esitetään lisämäärärahaa kyseisen kohteen toteuttamiselle. Kantvikin
lähiliikuntapaikasta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, joten suunnittelun
toteuttaminen edellyttää sekä yleissuunnitelman että rakennussuuunnitelman
tekemisen. Kunnallistekniikan investointipalveluiden arvion mukaan
suunnittelun kustannusarvio on noin 50 000 €.
Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh. 040 588 4926,
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Ehdotus

Liikuntatoimenjohtaja:
Liikuntalautakunta päättää esittää palvelutuotannon lautakunnalle, että se
esittää vuoden 2017 investointiohjelmassa olevan Kantvikin lähiliikuntapaikan
suunnittelun toteuttamiseen 50 000 € lisämäärärahaa.
Käsittely: Esittelijä teki muutetun pohjaehdotuksen: Päätös tarkastetaan
kokouksessa.

Päätös

Liikuntalautakunta päätti
1.
esittää palvelutuotannon lautakunnalle, että se esittää vuoden 2017
investointiohjelmassa olevan Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelun
toteuttamiseen 50 000 € lisämäärärahaa.
2.
tarkastaa pykälä kokouksessa.
_____
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Palvelutuotannon lautakunta 02.03.2017 § 28
Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuoden 2017
talousarviossa yhteensä 350.000 € liikunta- ja virkistysalueiden
investointihankkeille.
Vuoden 2017 talousarvion luottamusmieskäsittelyn yhteydessä päätettiin
hankkeisiin lisätä lautakunnan esityksestä poiketen Kantvikin
lähiliikuntapaikan suunnittelu. Asian käsittelyn yhteydessä ei kuitenkaan
lisätty määrärahaa hankkeen toteuttamiseen. Liikuntalautakunta on käsitellyt
asiaa kokouksessaan 9.2.2017 ja esittää, että palvelutuotannon lautakunta
esittäisi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeelle
lähiliikuntapaikat, kohde 5445 myönnettäisiin 50.000 € lisämääräraha
Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnitteluun.
Valmistelija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen, puh. 050 414 0615,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi.

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja
Palvelutuotannon lautakunta päättää
1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeelle
lähiliikuntapaikat, investointihanke 5445, myönnetään 50.000 € lisämääräraha
Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelua varten.
2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa

Päätös

Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kunnanhallitus jatkotoimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto koska asia koskee valmistelua
_____

Kunnanhallitus 20.03.2017 § 96
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
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1
esittää kunnanvaltuustolle, että hankkeelle lähiliikuntapaikat, investointihanke
5445, myönnetään 50.000 euron lisämääräraha Kantvikin lähiliikuntapaikan
suunnittelua varten ja
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli kokouksessa läsnä
asian käsittelyn ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua (valmistelua)
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 33
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hankkeelle lähiliikuntapaikat,
investointihanke 5445, myönnetään 50.000 euron lisämääräraha Kantvikin
lähiliikuntapaikan suunnittelua varten.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____
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Vuoden 2016 talonrakennushankkeiden investointimäärärahan ylitykset
Palvelutuotannon lautakunta 02.03.2017 § 24
Vuoden 2016 talonrakennushankkeiden investointimäärärahat ylittyivät
kahdessa hankkeessa: pääkirjaston laajennuksen ja korjauksen sekä
vuosikorjausohjelman osalta.
Pääkirjaston laajennuksen ja korjauksen määrärahat ylittyivät johtuen urakan
arvioitua nopeammasta etenemisestä. Kirjastolle myönnetyn valtion
avustuksen mukaisesti rakennustyöt tuli olla aloitettu vuoden 2016 aikana,
joka vaati tiettyjen rakennustöiden valmistumista. Vuodelle 2016 kertyneitä
kuluja oli yhteensä 2.086.451,00 euroa. Vuodelle 2016 arvioitiin kulujen
olevan 570.000,00 euroa. Ylityksen määrä on 1.516.451,00 euroa. Hankkeen
kokonaiskustannuksiin tällä ei ole vaikutusta.
Talonrakennuksen vuosikorjausohjelma ylittyi 340.329,00 eurolla. Budjetoitu
summa oli 2.604.000,00 euroa. Suurimpia ylitykseen vaikuttaneita tekijöitä
olivat sisäilmakorjaukset sekä äkilliset vesivahingot.
Valmistelija: rakennuttamispäällikkö, Jarno Köykkä, puh. 0400 442 753,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:
Palvelutuotannon lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että se myöntää ylitysoikeutta vuodelle 2016 seuraaviin
hankkeisiin
1. Pääkirjaston laajennus ja korjaus (i3450) 1.516.451,00 euroa
2. Talonrakennuksen vuosikorjausohjelma (i3610) 340.329,00 euroa

Päätös

Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn

Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto koska asia koskee valmistelua
_____

Kunnanhallitus 20.03.2017 § 97
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Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää
ylitysoikeutta vuodelle 2016 seuraaviin hankkeisiin:
1. Pääkirjaston laajennus ja korjaus (i3450) 1.516.451,00 euroa
2. Talonrakennuksen vuosikorjausohjelma (i3610) 340.329,00 euroa
Käsittely
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen oli läsnä kokouksessa
asian käsittelyn ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua (valmistelua)
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 34

Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää ylitysoikeutta
vuodelle 2016 seuraaviin hankkeisiin:
1. Pääkirjaston laajennus ja korjaus (i3450) 1.516.451,00 euroa
2. Talonrakennuksen vuosikorjausohjelma (i3610) 340.329,00 euroa
Käsittely
Käsittelyn aikana tehtiin seuraava ponsiehdotus ja lisäysehdotus:
Valtuutettu Ulla Seppälä teki seuraavan ponsiehdotuksen:
Tilivuoden investointien ylitykset perusteluineen on käsiteltävä tilivuoden
aikana.
Valtuutetut Pirkko Lehtinen, Thorolf Sjölund, Matti Kaurila, Antti Salonen,
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Pekka Rehn, Pekka Jäppinen, Pekka M. Sinisalo ja Antti Kilappa sekä
valtuuston puheenjohtaja Ulf Kjerin kannattivat ponsiehdotusta.
Valtuutettu Ville Salmela teki seuraavan lisäysehdotuksen:
Ehdotan että selvitetään kunnan kiinteistöjen ylläpidon ulkoistaminen
yritykselle joka pitää huolta kiinteistöjen kunnosta ja tuo tarvittavat raportit ja
korjaussuunnitelmat valtuustolle väliajoin.
Valtuutetut Pekka M. Sinisalo ja Ari Harinen kannattivat lisäysehdotusta.
Äänestys
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että on yksi
ponsiehdotus ja yksi lisäysehdotus.
Valtuutettu Ulla Seppälän ponsiehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten
siitä on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuutettu Ulla
Seppälän ponsiehdotuksesta äänestyskoneella siten, että ne, jotka ovat
ponsiehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat
ponsiehdotuksen hylkäämisen kannalla äänestävät EI. Jos JAA saa
enemmän ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt ponsiehdotuksen, jos EI saa
enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hylännyt Ulla Seppälän
ponsiehdotuksen.
Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 49 JAA ääntä ja 2 EI
ääntä.
Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 7/24.4.2017.
Ponsiehdotus hyväksyttiin.

Valtuutettu Ville Salmelan lisäysehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten
siitä on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuutettu Ville
Salmelan lisäysehdotuksesta äänestyskoneella siten, että ne, jotka ovat
lisäysehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat
lisäysehdotuksen hylkäämisen kannalla äänestävät EI. Jos JAA saa
enemmän ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt lisäysehdotuksen, jos EI
saa enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hylännyt Salmelan
lisäysehdotuksen.
Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 19 JAA ääntä ja 31 EI
ääntä ja 1 tyhjä ääni.
Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 8/24.4.2017.
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Lisäysehdotusta ei hyväksytty.

Valtuutettu Thorolf Sjölund ehdotti, että tilintarkastajalta pyydetään lausunto
seuraavaan kokoukseen ylitysoikeutta koskevasta menettelytavasta.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Ulla Seppälän
tekemän ponnen:
Tilivuoden investointien ylitykset perusteluineen on käsiteltävä tilivuoden
aikana.
Pöytäkirjan liitteet:
Kv 7, 24.4.2017, -äänestysluettelo
Kv 8, 24.4.2017, -äänestysluettelo

Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____
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Kirkkonummen kunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden
kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä laiksi kasvupalvelujen järjestämisestä uudenmaan
maakunnassa
238/03.00/2017
Kunnanhallitus 10.04.2017 § 124
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kirkkonummen kunnalta lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Lakiesitys on perusteluiltaan joiltakin osin vielä keskeneräinen ja
se täydentyy lausuntovaiheen jälkeen.
Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistus liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kahdella tavalla:
1) Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakuntauudistukseen, jonka myötä muuttuu koko aluekehittämisjärjestelmä. Esityksen
tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistämisen, ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen valtion ja
maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. TEM:n
vastuulla olevasta aluekehittämisjärjestelmästä kehitetään valtion ja maakuntien kumppanuuteen ja sopimuksiin pohjautuva järjestelmä.
2) Kasvupalveluiden uudistaminen puolestaan kytkeytyy hallitusohjelman
Työllisyys- ja kilpailukyky -painopistealueen kärkihankkeeseen Kilpailukyvyn
vahvistaminen, jossa on linjattu yrittäjyyden edistämistä koskevia toimenpiteitä. ELY-keskusten ja TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalvelut kootaan kasvupalveluksi. Asiakkaan valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille.
Aluekehittämiseen ja kasvupalveluihin liittyvät nykyiset lait uudistetaan vastaamaan uutta toimintamallia ja hallintojärjestelmää. Normeja puretaan ja
säädökset uudistetaan siten, että ne mahdollistavat kestävän kasvun parhaalla mahdollisella tavalla.
Kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa on valmisteilla
oma laki, joka liitetään myöhemmin samaan eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen. Lausunnot myös tästä lakiluonnoksesta pyydetään sisällyttämään samaan lausuntovastaukseen. Lausuntopyyntöön tulee vastata
sähköisellä kyselyllä.
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 26.4.2017 klo
16.15.Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan mennessä sähköisesti saapuneet lausunnot. Valmistelun aikataulu on tiukka, ja esitys
on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana. Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jälkeen.
Valmistelija: kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Esityslistan liite:
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- Kirkkonummen kunnan lausunto hallituksen esityksestä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, ehdotus kh:lle 10.4.2017
Oheismateriaali:
– Lausuntopyyntö, suomenkielinen
– Lausuntopyyntökysely
– Hallituksen esitysluonnos, suomenkielinen
– 2. lakiehdotus: laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa, suomenkielinen (ruotsinkielistä ei saatavilla)
Ehdotus
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä laiksi kasvupalvelujen
järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa
Käsittely
Kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso oli kokouksessa läsnä käsittelyn ajan.
Matti Kaurila ehdotti, että lausuntoon lisätään seuraava lause: kunta näkee
tarpeelliseksi, että huomioidaan yhdistystoiminta ja 3. sektori mahdollisina
palvelun toteuttajina.
Raija Vahasalo kannatti Kaurilan ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus päätti
1
ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä laiksi kasvupalvelujen
järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa ja
2
lausuntoon lisätään lause: kunta näkee tarpeelliseksi, että huomioidaan yhdistystoiminta ja 3. sektori mahdollisina palvelun toteuttajina.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
Muutoksenhakuohje
ei muutoksenhakua
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 35
Esityslistan liite:
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- Kirkkonummen kunnan lausunto hallituksen esityksestä alueiden
kehittämisestä ja kasvupalveluista, kunnanhallituksen ehdotus
kunnanvaltuustolle
Oheismateriaali:
– Lausuntopyyntö, suomenkielinen
– Lausuntopyyntökysely
– Hallituksen esitysluonnos, suomenkielinen
– 2. lakiehdotus: laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan
maakunnassa, suomenkielinen (ruotsinkielistä ei saatavilla)

Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
liitteenä olevan lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä laiksi kasvupalvelujen
järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa.
Käsittely
Kehitysjohtaja Risto Nikunlaakso oli läsnä kokouksessa tämän pykälän ajan.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite:
Kv 9, 24.4.2017, - Kirkkonummen kunnan lausunto hallituksen esityksestä
alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, kunnanhallituksen ehdotus
kunnanvaltuustolle
Muutoksenhakuohje
ei muutoksenhakua
_____
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Lainan takauksen voimassaoloajan pidentäminen / Laitamaan vesiosuuskunta
194/02.05.06/2017
Kunnanhallitus 10.04.2017 § 136
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2006 § 145 myöntänyt
omavelkaisen ta¬kauk¬sen Laitamaan Vesiosuuskunnalle yhteensä enintään
226 100 euron suuruisen ja kokouksessaan 1.12.2007 § 153 enintään 100
000 euron suuruisen lainan pääoman, koron, viivästyskoron, lisäkoron,
pankin lainoihin liit¬ty¬vien maksujen ja palkkioiden, perimiskulujen ja
-palkkioiden sekä lainojen jäl¬leen¬ra¬hoi¬tuk¬sen purkamisen aiheuttamien
kustannusten maksamisen ja muiden päävelasta johtuvien
maksuvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.
Laitamaan Vesiosuuskunta on 17.2.2017 saapuneella anomuksella anonut,
et-tä edellä mainitun lainan takauksen voimassaoloaikaa pidennetään
edelleen 11.4.2027 saakka.
Lainoista on jäljellä 92 580,63 euroa ja 53 513,51 euroa. Lainan lyhennykset
on suoritettu suunnitellun aikataulun mukaisesti. Lai¬nan takaisin maksu olisi
tarkoitus rahoittaa vuosittain osakkailta kerättävien vastikkeiden avulla
Kuntalain 129 §:n mukaan kunta voi antaa lainan tai takauksen, jos siihen ei
si-säl¬ly merkittävää taloudellista riskiä. Kunnan myöntämä laina, takaus tai
muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä
teh¬tä-vis¬tä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos
sii¬hen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata
riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa
markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan,
jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion
yhteisessä määräysvallassa. Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään,
kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain
(390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain
(729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen
tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen
edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi
kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain
perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy
yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen.
Vesiosuuskunnan toiminta muodostaa ns. luonnollisen monopolin, joka ei
toimi markkinoilla kilpailutilanteessa, eikä kunnan takaus siten vääristä
kilpailutilannetta markkinoilla. Kunta voi siis lain mukaan myöntää takauksen
vesiosuuskunnalle.
Hallintovaliokunnan mietinnössä 55/2014 vp on otettu asiaan kantaa ja
todettu, että, aikaisemmin myönnetyn takauksen pidentäminen tulee arvioida
samalla tavalla kuin kysymyksessä olisi kokonaan uuden takauksen
antaminen lainalle.
Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta
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tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. Tiedonannon 3.2
kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei
yksittäinen valtiontakaus ole valtiontukea:
1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti
3. takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun ra
hoitussitoumuksen määrästä
4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta
Rating Alfa luottoluokituksen mukaan Laitamaan vesiosuuskunnan
luottoluokitus on AA hyvä (rating tehty 4.4.2017). Mainitun kohdan
vuosimaksu (safe harbour) kuvatun kaltaiselle yritykselle on 0,8%.
Huomioiden takauksen euromääräinen suuruus, takauksen myöntämisen
edellytys on, että Laitamaan vesiosuuskunta antaa Kirkkonummen kunnalle
erillisen panttaussitoumuksen, jolla se luovuttaa omistamansa verkoston ja
siihen liittyvän liiketoiminnan kunnan haltuun, mikäli lainat tai osa niistä
lankeaa Kirkkonummen kunnan maksettavaksi. Panttaussitoumus on ohessa.
Esityslistan liite:
- Laitamaan vesiosuuskunnan vastavakuus Kirkkonummen kunnalle
Valmistelija: talousjohtaja Juha Hörkkö, puh. 050 577 4977,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto
1
myöntää Laitamaan Vesiosuuskunnan lainan (Länsi-Uudenmaan
Osuuspankki nro FI94 5297 4583 4789 07, jäljellä oleva lainapääoma
92 580,63 euroa, enimmäistakausmäärän ollessa 80 % lainapääomasta, eli
74 064,50 euroa) takauksen voimassaoloajan pidentämisen 11.4.2027
saakka
2
myöntää Laitamaan Vesiosuuskunnan lainan (Länsi-Uudenmaan
Osuuspankki nro FI72 5297 4583 4809 52, jäljellä oleva lainapääoma
53 513,51 euroa, enimmäistakausmäärän ollessa 80% lainapääomasta eli
42 810,81 euroa) takauksen voimassaoloajan pidentämisen 14.1.2028
saakka
3
että vuosittainen takausprovisio peritään komission tiedonannon mukaisesti
4.
edellä mainitun kunnan takauksen edellytyksenä on, että Laitamaan
vesiosuuskunta antaa oheisen panttaussitoumuksen vastavakuutena
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kunnalle
5.
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Laitamaan vesiosuuskunnan
antaman panttaussitoumuksen Kirkkonummen kunnan puolesta.

Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Laitamaan Vesiosuuskunta
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua.
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 36
Esityslistan liite:
- Laitamaan vesiosuuskunnan panttaussitoumus ja vastavakuus
Kirkkonummen kunnalle

Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto
1
myöntää Laitamaan Vesiosuuskunnan lainan (Länsi-Uudenmaan
Osuuspankki nro FI94 5297 4583 4789 07, jäljellä oleva lainapääoma
92 580,63 euroa, enimmäistakausmäärän ollessa 80 % lainapääomasta, eli
74 064,50 euroa) takauksen voimassaoloajan pidentämisen 11.4.2027
saakka
2
myöntää Laitamaan Vesiosuuskunnan lainan (Länsi-Uudenmaan
Osuuspankki nro FI72 5297 4583 4809 52, jäljellä oleva lainapääoma
53 513,51 euroa, enimmäistakausmäärän ollessa 80% lainapääomasta eli
42 810,81 euroa) takauksen voimassaoloajan pidentämisen 14.1.2028
saakka
3
että vuosittainen takausprovisio peritään komission tiedonannon mukaisesti
4
edellä mainitun kunnan takauksen edellytyksenä on, että Laitamaan
vesiosuuskunta antaa oheisen panttaussitoumuksen vastavakuutena
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kunnalle
5
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Laitamaan vesiosuuskunnan
antaman panttaussitoumuksen Kirkkonummen kunnan puolesta.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
Pöytäkirjan liite:
Kv 10, 24.4.2017, - Laitamaan vesiosuuskunnan panttaussitoumus ja
vastavakuus Kirkkonummen kunnalle

Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____
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Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja uusien osakkaiden
liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi
526/00.01.00/2015
Kunnanhallitus 10.04.2017 § 132
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä 15.6.2015 § 63 sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen
omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön
perustamisen yhdessä Helsingin kaupungin, Vantaan kaupungin, Kauniaisten
kaupungin sekä HUS:n kanssa. Samalla hyväksyttiin myös yhtiön osakkaiden
välillä laadittu osakassopimus (oheismateriaalina). Osakassopimus
allekirjoitettiin 24.6.2015. Oy Apotti Ab merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015.
Alkuperäisessä osakassopimuksessa uusien osakkaiden liittymistä koskevat
ehdot on määritelty vaillinaisesti. Sopimuksen mukaan uuden osakkaan on
ennen osakkeiden omistusoikeuden siirtymistä tai uusien osakkeiden
merkitsemistä allekirjoitettava liittymissopimus, jolla liitytään
osakassopimuksen osapuoleksi sekä sitoudutaan yhtiön hallinnoiman
asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi. Liittymissopimus on jäänyt
myöhemmin laadittavaksi.
Uusien osakkaiden liittyminen on nyt tullut ajankohtaiseksi ensimmäisten
HUS-alueen kuntien ilmaistua halukkuutensa liittyä järjestelmän käyttäjiksi.
Osakassopimusta on siten tarpeen päivittää uusien osakkaiden liittymistä
koskevien ehtojen osalta.
Yhtiön omistajien kesken on edellä mainitussa tarkoituksessa valmisteltu
merkintä- ja liittymissopimus (liite 3), jonka allekirjoittamalla kunta voi liittyä
yhtiön osakkaaksi ja järjestelmän käyttäjäksi. Merkintä- ja
liittymissopimuksen määritellään liittymisen ehdot. Samalla myös
osakassopimusta ja yhtiöjärjestystä on tarpeen muuttaa vastaamaan
merkintä- ja liittymissopimuksen ehtoja.
Uuteen osakassopimukseen (liite 2) on lisätty ehdot koskien uusien
osakkaiden liittymistä ja liittymisen ehtoja. Samalla osakassopimukseen on
tehty merkittävä määrä teknisiä ja vähämerkityksisempiä muutoksia, joiden
johdosta sopimus on käytännössä kirjoitettu kokonaan uusiksi.
Alkuperäisessä osakassopimuksessa määritellyt keskeiset periaatteet
pysyvät ennallaan:
- perustajaosakkailla säilyy hankintasopimuksen mukainen oikeus hyväksyvä
järjestelmän uudet käyttäjät;
- uudet osakkaat vastaavat osaltaan hankinnan ja järjestelmän käytön
kustannuksista;
- osapuolet ovat sitoutuneet neuvottelemaan maakuntauudistuksen
osakassopimukseen edellyttämistä muutoksista;
- yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä
osakkeenomistajien sidosyksikkönä.
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Lisäksi Kirkkonummen kunnalla ja Kauniaisten kaupungilla on
osakassopimuksen mukaisesti edelleen oikeus nimetä yhtiön hallitukseen
vähintään yksi jäsen yhteisen ehdotuksen mukaisesti.
Päivitetyn osakassopimuksen ja uuden liittymissopimuksen myötä myös
yhtiöjärjestystä on tarpeen päivittää (oheismateriaalina oleva,
kunnanvaltuuston 15.6.2015 § 63 hyväksymä yhtiöjärjestys ja liite 1).
Yhtiötä koskevat asiakirjat on valmisteltu yhteistyössä alkuperäisten
omistajien kesken.
Uusien osakkaiden liittyminen
Asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevan hankintasopimuksen mukaan
muut HUS-alueen kunnat, joiden puolesta KL-Kuntahankinnat Oy on
kilpailuttanut järjestelmähankinnan puitejärjestelynä, voivat myöhemmin liittyä
asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi hankintaa koskevien ehtojen
mukaisesti.
KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut hankinnan yhteishankintana seuraaville
kunta-asiakkailleen:
Askola, Espoo, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kerava,
Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo,
Raasepori, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vihti.
Yllä mainitut kunnat voivat hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti liittyä
puitejärjestelyyn ja Apotti Oy:n osakkaaksi. Tämän jälkeen
järjestelmätoimittaja toimittaa järjestelmän sekä siihen liittyvät palvelut
kunnan käyttöön järjestelmää koskevan palvelusopimuksen mukaisesti.
Sama oikeus koskee kuntarakenteen muutosten tai sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien
organisaatiomuutosten seurauksena kunnan sijaan tullutta organisaatiota.
Hankintasopimuksen ehtojen mukaan järjestelmän käyttäjäksi liittyminen
edellyttää alkuperäisten osakkeenomistajien hyväksyntää sekä liittymistä
yhtiön osakkaaksi. Kun kukin alkuperäinen osakkeenomistaja on hyväksynyt
liittymisen, uusi osakas allekirjoittaa liitteen 3 mukaisen merkintä- ja
liittymissopimuksen. Allekirjoituksella liittyvä kunta tulee yhtiön
osakassopimuksen osapuoleksi ja sitoutuu samalla:
- asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjäksi,
- suorittamaan osakassopimuksen mukaiset sijoitukset yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon
- takaamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden yhtiön ottamista lainoista,
- maksamaan yhtiölle sen tuottamista palveluista,
- laatimaan yhtiön kanssa henkilöresurssien käyttöä koskeva sopimus, sekä
- muihin osakassopimuksen mukaisiin osakkaiden velvollisuuksiin.
Liittymisen periaatteet ovat samat kullekin liittyvälle kunnalle.
Muista HUS-alueen kunnista Tuusula ja Kerava ovat ensimmäiseksi
ilmoittaneet halustaan liittyä järjestelmän käyttäjiksi. Kirkkonummen tulee
osaltaan hyväksyä niiden liittyminen järjestelmän käyttäjiksi.
Uusien osakkaiden liittyminen järjestelmän käyttäjiksi paitsi vähentää
alkuperäisten hankintayksiköiden hankintaan liittyviä kustannuksia, myös
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muun muassa parantaa Uudenmaan alueen kuntien asiakas- ja
potilastietojärjestelmien yhteensopivuutta. Samalla liittyvät kunnat saavat
käyttöönsä ajantasaisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän ja pääsevät
osaksi Apotti-järjestelmän kasvavaa käyttäjäyhteisöä. Uusien käyttäjien
mukaantulo on siten kaikkien osapuolten etu.
Yhtiön perustajaosakkaiden hyväksyttyä Tuusulan ja Keravan järjestelmän
käyttäjiksi, yhtiö vastaa liittymisprosessin läpiviennistä ja valmistelee
yhtiökokoukselle liittymisiä koskevan esityksen.
Tuusulan ja Keravan maksu- ja kustannusosuudet on määritelty erillisissä
liitteissä.
Valmistelijat: Perusturvan hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p. 040 126 9642 ja
perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p. 050 594 1749.
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Liitteet:
- Uusi yhtiöjärjestys
- Uusi osakassopimus
- Liittymis- ja merkintäsopimus
- Keravan maksu- ja kustannusosuus
- Tuusulan maksu- ja kustannusosuus
Oheismateriaali:
- Kunnanvaltuuston 15.6.2015 § 63 hyväksymä yhtiöjärjestys
- Kunnanvaltuuston 15.6.2015 § 63 hyväksymä osakassopimus

Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1
hyväksyy osaltaan Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien välisen uuden
osakassopimuksen sekä muutokset yhtiöjärjestykseen
2
hyväksyy osaltaan uusien osakkaiden liittymisen ehtoja koskevan merkintä- ja
liittymissopimuksen
3
hyväksyy osaltaan Keravan ja Tuusulan liittymisen asiakas- ja
potilastietojärjestelmän käyttäjiksi
4
päättää samalla, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että
Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki sekä Helsingin
ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan
vastaavat päätökset yhtiön asiakirjojen muutoksista ja uusien osakkaiden
hyväksymisestä järjestelmän käyttäjiksi.
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Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 §, valmistelua)
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 37
Liitteet:
- Uusi yhtiöjärjestys
- Uusi osakassopimus
- Liittymis- ja merkintäsopimus
- Keravan maksu- ja kustannusosuus
- Tuusulan maksu- ja kustannusosuus
Oheismateriaali:
- Kunnanvaltuuston 15.6.2015 § 63 hyväksymä yhtiöjärjestys
- Kunnanvaltuuston 15.6.2015 § 63 hyväksymä osakassopimus
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1
hyväksyy osaltaan Oy Apotti Ab:n osakkeenomistajien välisen uuden
osakassopimuksen sekä muutokset yhtiöjärjestykseen
2
hyväksyy osaltaan uusien osakkaiden liittymisen ehtoja koskevan merkintä- ja
liittymissopimuksen
3
hyväksyy osaltaan Keravan ja Tuusulan liittymisen asiakas- ja
potilastietojärjestelmän käyttäjiksi
4
päättää samalla, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että
Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Kauniaisten kaupunki sekä Helsingin
ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan
vastaavat päätökset yhtiön asiakirjojen muutoksista ja uusien osakkaiden
hyväksymisestä järjestelmän käyttäjiksi.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
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Pöytäkirjan liitteet:
Kv 11, 24.4.2017, - Uusi yhtiöjärjestys
Kv 12, 24.4.2017, - Uusi osakassopimus
Kv 13, 24.4.2017, - Liittymis- ja merkintäsopimus
Kv 14, 24.4.2017, - Keravan maksu- ja kustannusosuus
Kv 15, 24.4.2017, - Tuusulan maksu- ja kustannusosuus

Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____
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Uudenmaan ELY-keskuksen pyyntö pakolaisten kuntapaikkojen käsittelystä kunnanhallituksissa
ja valtuustoissa
146/04.03.01/2016
Perusturvalautakunta 30.03.2017 § 37
Ely-keskuksen kirje Uudenmaan alueen kunnille
Uudenmaan ELY-keskus on lähettänyt 15.3.2017 Uudenmaan alueen kunnille osoitetun pyynnön kuntapaikkojen käsittelystä kunnanhallituksissa ja -valtuustoissa. Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt toimittamaan päätöksen viimeistään 15.5.2017 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut vuodelle 2017 kuntapaikkatavoitteen, joka on 4000 paikkaa koko maahan ja
näistä 700 paikkaa Uudellemaalle. Todellisuudessa kuntapaikkojen tarve
saattaa olla vuoden aikana suurempi. Kuntapaikkojen lisäksi alueelle tulee
suuri määrä itsenäistä ja avustettua muuttoa, joka kohdentuu pääosin pääkaupunkiseudulle.
Ely-keskus esittää, että Kirkkonummi ottaisi vuoden 2017 aikana vastaan 89
pakolaista aiemmin tehtyjen päätösten pohjalta. Tämä lukumäärä muodostuu
vuoden 2014 sopimuksesta kunnan ja ely-keskuksen välillä, jonka mukaan
Kirkkonummi vastaanottaa joka toinen vuosi 15 kiintiöpakolaista vuoden 2015
alusta lukien sekä kunnan vuonna 2016 tekemästä sopimuksesta koskien 92
henkilöä. Vuosi 2017 on tämän sopimuksen mukaan 15 pakolaisen vastaanoton vuosi.
Ely-keskuksen tilastoinnin mukaan viime vuoden 92 pakolaisen kiintiöstä jäi
vastaanottamatta 74 pakolaista. Näiden kahden sopimuksen/ päätöksen mukaisten toteutumattomien pakolaismäärien mukaan vastaanotettavien pakolaisten määrä on 89 vuonna 2017.
Kirkkonummen tilanne
Kunnanvaltuusto päätti 18.4.2016 § 38 antaa Kirkkonummen kunnasta kuntapaikan Ely-keskuksen osoittaman laskennallisen osuuden (92) mukaisesti
kansainvälistä suojelua saaville henkilöille (kiintiöpakolaisia, oleskeluluvan
saaneita ala-ikäisiä turvapaikanhakijoita ja muita oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita). Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että kuntapaikkojen antamisessa asetetaan etusijalle Kirkkonummen alueella sijaitsevissa vastaanottokeskuksissa asuvat.
Ely-keskuksen tilastoinnin mukaan vuoden 2016 aikana Kirkkonummelle sijoitettiin18 em. statuksen omaavaa henkilöä. Näille 18 henkilölle Kirkkonummen
kunta osoitti asunnon. Todellisuudessa kuntaan muutti kuitenkin vuoden 2016
aikana yhteensä 72 edellä mainitun statuksen omaavaa henkilöä. He olivat
hankkineet asunnon joko omatoimisesti, vastaanottokeskuksen avustamina
tai kunnan tarjoamana (18 henkilöä). Kaikille 72 kuntaan muuttaneelle järjestettiin vastaanotto- ja kotouttamispalvelut vuoden 2016 aikana.
Alkuvuoden 2017 aikana kuntaan on muuttanut yhteensä 24 pakolaista joko
oma-aloitteisesti tai kunnan järjestämään asuntoon. Näistä neljälle on myönnetty virallisesti kuntapaikka eli heille kunta on tarjonnut asunnon.
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Sosiaalipalveluissa kotouttamispalveluja annetaan aikuissosiaalityön työyksikössä, jossa työskentelee maahanmuuttajien palveluissa yksi sosiaalityöntekijä ja yksi määräaikainen sosiaaliohjaaja (vuoden 2017 loppuun saakka). Lisäksi Yhteinen kuntamme –hankkeessa (EU-rahoitteinen 3-vuotinen hanke)
on aloittanut 1.3. sosiaaliohjaaja, jonka tehtävänä on koordinoida kolmannen
sektorin, seurakunnan ja kunnan välistä yhteistyötä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kirkkonummen haasteena pakolaisten vastaanottamisessa on
ollut pienten vuokra-asuntojen löytäminen. Lapsiperheitä oleskeluluvan saaneiden joukossa on ollut vähän ja suurin osa oleskeluluvan saaneista tarvitsisi yksiön tai kaksion.
Henkilön saatua oleskeluluvan Suomeen hänellä on oikeus itse perustuslain
turvin valita asuinkuntansa. Osa pakolaisista on onnistunut joko vastaanottokeskuksen avustamana tai itsenäisesti hankkimaan asunnon pääkaupunkiseudulta, myös Kirkkonummelta. Pakolaisia muuttaa enenevästi pääkaupunkiseudulle, joten näiden itsenäisesti muuttavien lukumäärää ei oteta huomioon Ely-keskuksen kiintiöissä. Pääkaupunkiseutu kantaa jo nyt suurimman
vastuun pakolaisten vastaanotosta juuri tämän oma-aloitteisen muuton johdosta.
Ely-keskus toivoo kaikkien Suomen kuntien sitoutuvan pakolaisten vastaanottoon hankkimalla vuokra-asuntoja pakolaisten tarpeisiin. Suomi on sitoutunut
kansainvälisillä sopimuksilla pakolaisten vastaanottoon. Jokaisella Suomen
kunnalla on vastuu ja velvollisuus noudattaa näitä sopimuksia. Onnistunut kotoutuminen alkaa siitä, että ihmisen perusoikeus asuminen on voitu varmistaa. Asunnon saannin jälkeen alkaa kielikoulutus, kotoutumiskoulutus ja niiden myötä työllistyminen ja onnistunut kotoutuminen.

Valmistelijat: Perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p. 050 594 1749, sosiaalityön
päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, p. 040 756 1411 ja perusturvan hallintopäällikkö Kati Kupiainen
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi
Oheismateriaali:
- ELY-keskuksen kirje 15.3.2017: Uudenmaan alueen kunnille
Ehdotus
Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta antaa kuntapaikan Ely-keskuksen
osoittaman laskennallisen osuuden mukaisesti 89 oleskeluluvan saaneelle
turvapaikanhakijalle vuoden 2017 aikana.
Päätös
Perusturvalautakunta:
Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
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kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta antaa kuntapaikan
Ely-keskuksen osoittaman laskennallisen osuuden mukaisesti 89
oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle vuoden 2017 aikana.
Tiedoksi
Kunnanhallitus (jatkokäsittelyä varten)
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 §)
_____
Kunnanhallitus 10.04.2017 § 131
Oheismateriaali:
- ELY-keskuksen kirje 15.3.2017: Uudenmaan alueen kunnille
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta
antaa kuntapaikan Ely-keskuksen osoittaman laskennallisen osuuden mukaisesti 89 oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle vuoden 2017 aikana.
Käsittely
Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.
Matti Kaurila ehdotti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun "siten, että
kunnan lähtökohtana sopimuksessa on se laskennallinen määrä, joka kuntaan on kokonaisuudessaan muuttanut. Johtuen kahdesta poikkeuksellisen
suuresta vastaanottokeskuksesta, vuonna 2016 kuntaan muutti 72 turvapaikan tai oleskeluluvan saanutta henkilöä, joille kaikille kunta järjesti vastaanotto- ja kotouttamispalvelut vuoden 2016 aikana.".
Ari Harinen ja Pekka M. Sinisalo kannattivat Matti Kaurilan palautusehdotusta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Äänestysjärjestys oli seuraava: JAA oli asian käsittelyn jatkaminen, ja EI oli Matti
Kaurilan palautusehdotus. Käsittelyn jatkamisen puolesta (JAA) äänestivät
Anders Adlercreutz, Hans Hedberg, Johanna Isomäki-Reik, Antti Kilappa,
Pirkko Lehtinen, Michaela Lindholm ja Outi Saloranta-Eriksson. Asian palauttamisen puolesta (EI) äänestivät Timo Haapaniemi, Ari Harinen, Matti Kaurila,
Marjatta Savilahti, Pekka M. Sinisalo ja Raija Vahasalo. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 7-6.
Matti Kaurila ehdotti seuraavaa:
"Kunnanhallitus päättää olla antamatta kuntapaikkoja ELY- keskuksen
15.3.2017 osoittamalle laskennalliselle osuudelle. Kunnassa on ollut kaksi,
(1.3 alkaen yksi) valtakunnallisesti suurta vastaanottokeskusta, jolloin väkimäärään suhteutettuna kunnassa on turvapaikan hakijoita moninkertaisesti
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muihin kuntiin verrattuna ja kun vastaanottokeskuksista oleskeluluvan jälkeen
muutetaan omatoimisesti Kirkkonummelle asettaa tämä jo näin ylivoimaisen
tilanteen Kirkkonummelle järjestää tarvittavia peruspalveluita. Kirkkonummen
kunnalla ei ole resurssivarausta lisävelvoitteiden täyttämiseen. Lisäksi Kirkkonummen kunnan asuntotilanne on tällä hetkellä huono eikä kunnalla ole sopivia vapaita asuntoja joita kuntapaikkojen tarjoaminen edellyttäisi.
Lisäksi perusturvalautakunnan päätösesitys kunnanhallitukselle on puutteellisesti valmisteltu, koska päätösesityksessä ei ole esitystä toimintakatteen
muutoksesta, johon ko. pakolaisten vastaanottaminen johtaa.
Kuntaliiton lausunto
http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/lausunnot/2015/Sivut/
maahanmuuttajien-tyollistyminen.aspx
Kuntaliiton lausunnon perusteella laskennallisen korvauksen tulisi olla vuodessa alle 7-vuotiaan pakolaisen osalta 10872 €, nyt korvaussumma on 6845
€ ja 7 vuotta täyttäneiden osalta 3319 €, nyt korvaussumma 2300 €.
Koska korvaukset maksetaan takautuvasti vasta seuraavana vuonna, tulisi tänä vuonna korottaa perusturvalautakunnan toimintakatetta, mikäli päätetään
89 pakolaisen vastaanottamisesta, 295391 € - 967 608 € siitä riippuen, minkä
ikäisiä pakolaisia kunta vastaanottaa ja missä vaiheessa vuotta.".
Ari Harinen kannatti Matti Kaurilan ehdotusta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Äänestysjärjestys oli seuraava: pohjaehdotus oli JAA ja Matti Kaurilan muutosehdotus oli EI.
Pohjaehdotuksen puolesta (JAA) äänestivät Anders Adlercreutz, Hans Hedberg, Johanna Isomäki-Reik, Antti Kilappa, Pirkko Lehtinen, Michaela Lindholm ja Outi Saloranta-Eriksson. Matti Kaurilan muutosehdotuksen puolesta
(EI) äänestivät Timo Haapaniemi, Ari Harinen, Matti Kaurila, Marjatta Savilahti, Pekka M. Sinisalo ja Raija Vahasalo. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 7-6.
Päätös
Kunnanhallitus:
Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 §, valmistelua)
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 38
Oheismateriaali:
- ELY-keskuksen kirje 15.3.2017: Uudenmaan alueen kunnille
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Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta antaa
kuntapaikan Ely-keskuksen osoittaman laskennallisen osuuden mukaisesti 89
oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle vuoden 2017 aikana.
Käsittely
Keskustelun aikana tehtiin seuraava palautusehdotus:
Valtuutettu Matti Kaurila teki seuraavan palautusehdotuksen:
Kunnanvaltuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että kunnan
lähtökohtana sopimuksessa on se laskennallinen määrä, joka kuntaan on
kokonaisuudessaan muuttanut. Johtuen kahdesta poikkeuksellisen suuresta
vastaanottokeskuksesta, kuntaan muutti vuonna 2016 72 turvapaikan tai
oleskeluluvan saanutta henkilöä, joille kaikille kunta järjesti vastaanotto- ja
kotouttamispalvelut vuoden 2016 aikana.
Valtuutetut Thorolf Sjölund, Antti-Jussi Manninen, Veikko Vanhamäki, Ville
Salmela, Pekka M. Sinisalo ja Sanna Hartikainen kannattivat Kaurilan
palautusehdotusta.
Äänestys
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että on tehty
palautusehdotus.
Valtuutettu Matti Kaurilan palautusehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti joten
siitä on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että kunnanvaltuusto äänestää valtuutettu Matti
Kaurilan palautusehdotuksesta äänestyskoneella siten, että ne, jotka ovat
pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat
Kaurilan palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Jos JAA saa enemmän
ääniä, kunnanvaltuusto on hyväksynyt pohjaehdotuksen, jos EI saa
enemmän ääniä kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kaurilan
palautusehdotuksen.
Äänestyskoneella toimitetussa äänestyksessä annettiin 31 JAA ääntä ja 19 EI
ääntä ja 1 tyhjä ääni.
Äänestysluettelo on tämän pykälän liitteenä Kv 16/24.4.2017.
Pohjaehdotus sai enemmän ääniä.
Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto oli läsnä vastaamassa
valtuutettujen esittämiin kysymyksiin.
Valtuutettu Jens Sørensen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
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aikana, klo 20.01.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Pöytäkirjan liite:
Kv 16, 24.4.2017, -äänestysluettelo
Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____
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Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille 2017-2020
1751/05.11.00/2011
Perusturvalautakunta 02.03.2017 § 22
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) ja lain velvoite laatia kotouttamisohjelma
Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen
perustuu laissa kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) määriteltyyn velvoitteeseen laatia maahanmuuttajien kotouttamisohjelma. Vuosille 2017 - 2020
laadittu kotouttamisohjelma on järjestyksessä neljäs Kirkkonummen kunnan
laatima maahanmuuttajien kotouttamisohjelma.
Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään
kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995)
65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.
Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.
Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa.
Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää
myös kuntien välisenä yhteistyönä.
Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat kunta, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi sekä
kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt. Kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa yhteistyössä paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa kotouttamisen
suunnittelun ja toimeenpanon kehittämistä sekä etnisten suhteiden edistämistä varten paikallistason neuvottelukunnan.
Kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien
ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta
sekä niiden seurannasta. Ne voivat lisäksi laatia paikallisia tai seudullisia yhteistyösopimuksia toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä alueellaan.
Kunnan kotouttamisohjelma voi sisältää:
1) selvityksen siitä, miten ohjelma kytkeytyy kunnan strategiseen suunnitteluun ja seurantaan;
2) suunnitelman siitä, miten kunnan yleiset palvelut toteutetaan maahanmuuttajille soveltuvina sekä suunnitelman erityisesti kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä;
3) tiedon kotouttamisen yhteensovittamisesta vastaavasta kunnan viranomaisesta sekä eri toimenpiteistä vastaavista tahoista;
4) suunnitelman lasten ja nuorten kotoutumisen sekä sosiaalisen vahvistami-
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sen edistämisestä;
5) suunnitelman työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien kotoutumisen ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisestä;
6) monivuotisen suunnitelman 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä;
7) suunnitelman hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun
edistämisestä;
8) suunnitelman kunnan kotouttamisohjelman seurannasta ja ajan tasalla pitämisestä.
Kunnan kotouttamisohjelmassa voidaan lisäksi määritellä kunnan ja kansalaisyhteiskunnan väliset yhteistyömuodot.
Kirkkonummen tilanne
31.12.2015 Kirkkonummella asui 38 675 asukasta, joista muun kuin Suomen
kansalaisuuden omaavia oli 1910. Muissa kansalaisuusryhmissä on 20 tai sitä vähemmän henkilöitä. Kaikkiaan Kirkkonummella asuu muita kuin Suomen
kansalaisia yhteensä 81 eri kansallisuusryhmästä. Vuoden 2016 aikana Kirkkonummelle muutti 72 pakolaista omaehtoisesti, vastaanottokeskuksen avustamana tai kunnan sosiaalipalveluiden avustamana. Kotouttamisohjelmassa
on otettu huomioon kuntaan kohdistuvat lainsäädännölliset velvoitteet sekä
valtakunnalliset linjaukset kotoutumisen edistämisestä. Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman yleisenä tavoitteena on edistää
maahanmuuttajien terveyttä, hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä vahvistaa osaamista ja oppimisen edellytyksiä.
Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma vuosille
2017-2020 on päivitetty monialaisena yhteistyönä kunnan eri viranomaisten,
kolmannen sektorin toimijoiden ja seurakunnan kesken.
Kirkkonummen kunta- ja palvelustrategian visio 2016 on sopiva myös maahanmuuttajatyön visioiksi. ”Kirkkonummi on turvallinen, luonnoltaan monipuolinen, hyvien palvelujen kunta lähellä pääkaupunkia. Rakennamme tulevaisuutta osaavien kuntalaisten, kehittyvän yritystoiminnan ja yhteistyön varaan.”
Kotouttamisohjelman ytimessä ovat työllisyys, osallisuus, kotouttaminen ja
kotoutuminen. Ohjelmassa painotetaan eri viranomaisten välistä yhteistyötä
palveluiden kehittämiseksi maahanmuuttajien tarpeita vastaaviksi.
Ohjelma sisältää eri kunnallisten palveluiden palvelukuvaukset ja toimialakohtaiset kehittämistavoitteet. Kehittämistavoitteet ovat ohjelman loppuosassa
jaoteltuna perusturvan, sivistystoimen ja konsernihallinnon tavoitteiksi.
Valmistelijat:
sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, p. 040 756 1411 ja ylihoitaja
Hannele Repo p. 050 5818 469
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Esityslistan liite: Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohejlma vuosille 2017-2020
Ehdotus
Perusturvajohtaja:
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Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vuosille 2017-2020 liitteen mukaisesti..
Päätös
Perusturvalautakunta:
Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy Kirkkonummen kunnan
maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vuosille 2017-2020 liitteen
mukaisesti.
Liite 4/2.3.2017, Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien
kotouttamisohjelma vuosille 2017 - 2020, perusturvalautakunnan päätös
Tiedoksi
Asian valmistelijat
Muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 §)
_____
Kunnanhallitus 10.04.2017 § 130
Ehdotus
Esityslistan liite:
Liite 4/2.3.2017, Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien
kotouttamisohjelma vuosille 2017 - 2020, perusturvalautakunnan päätös
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1
esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kirkkonummen kunnan
maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vuosille 2017-2020 liitteen
mukaisesti ja
2
tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.
Käsittely
Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja sosiaalityön päällikkö Sirkku
Pekkarinen-Keto olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
Päätös
Kunnanhallitus:
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Ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kunnanvaltuusto
Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua (valmistelua)
_____
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 39
Esityslistan liite:
Liite 4/2.3.2017, Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien
kotouttamisohjelma vuosille 2017 - 2020, perusturvalautakunnan päätös
Ehdotus
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kirkkonummen
kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vuosille 2017-2020 liitteen
mukaisesti.
Päätös
Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Pöytäkirjan liite:
Kv 17, 24.4.2017, Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien
kotouttamisohjelma vuosille 2017 - 2020

Muutoksenhakuohje
Kunnallisvalitus
_____
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Valtuustoaloite nro 5/2017: Tekojää Kirkkonummelle
404/10.03.01.02/2017
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 40
Valtuutetut Antti Kilappa ja Ari Harinen jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina
valtuuston kokouksessa 24.4.2017 seuraavan aloitteen:
"Me valtuutetut ehdotamme, että Kirkkonummen kunta selvittää
mahdollisuutta sijoittaa kuntakeskuksen alueelle ulkotelojää. Selvityksessä
pitää ottaa huomioon eri mahdollisuudet toteuttaa hanke mm. siirrettävät
laitteistot, kaukalot, laajuus, käyttötalous, ympäristöystävällisyys sekä muut
kustannukset. Helsingin rautatientorin ja Jyväskylän puistokoulun
lähiliikuntapaikan ulkojää ovat hyviä esimerkkejä toteuttaa hanke
Kirkkonummelle.
Lapsista ja nuorista n. 80% käyttää vapaa-ajallaan Kirkkonummella jääkenttiä
(Valo, selvitys Kirkkonummen liikuntalautakunta 6.11.2014)."
Aloitteen olivat Antti Kilapan ja Ari Harisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat
valtuutetut: Jens Sørensen, Jens Gellin, Emmi Wehka-aho, Tero Strand,
Pekka Jäppinen, Tero Suominen, Ari Liuhta, Antti Salonen, Eero Lankia,
Minna Hakapää, Marjokaisa Piironen, Pirkko Lehtinen, Kaj Nurmi, Mikael
Gerkman, Irja Bergholm, Johanna Isomäki-Reik, Patrik Lundell, Anna Aintila,
Bodil Lindholm, Gun-Maj Beck, Leila Preisfreund, Anders Adlercreutz, Veikko
Vanhamäki, Pekka Rehn, Raija Vahasalo, Jussi Määttä, Rita Holopainen, Kati
Kettunen, Ville Salmela, Santtu Vainionpää, Pekka M. Sinisalo, Sanna
Hartikainen, Antti-Jussi Manninen, Susan Honka, Tiina Karlsson, Petri
Pohjonen, Matti Kaurila, Marjatta Savilahti, Erkki Majanen, Timo Haapaniemi
ja Ulf Kjerin.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua, kuntalaki § 91
_____
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Valtuustoaloite nro 6/2017: Terveyskeskuksen lääkärivastaanotto
405/06.00.00/2017
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 41
Valtuutetut Ulf Kjerin ja Gun-Maj Beck jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina
valtuuston kokouksessa 24.4.2017 seuraavan aloitteen:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut olemme huolissamme terveyskeskuksen
lääkärivastaanotosta – erityisesti keskustan terveyskeskuksen
päivystyksestä, joka hoitaa myös muita kiireellisiä potilaita. Olemme
vastaanottaneet palautetta monelta kuntalaiselta jotka ovat lopullisesti
kyllästyneitä odottamaan tuntikaupalla lääkärille pääsyä.
Kuntalaispalaute:
Miksi ihmiset joutuvat odottamaan 4-6 tuntia lääkärille pääsyä Kirkkonummen
terveysasemalla? Klo 15 jälkeen on yksi ainoa lääkäri paikalla klo 20 asti
iltaisin, jolloin päivystys siirtyy Jorviin. Tämä ainoa lääkäri hoitaa
sänkypotilaita, pieniä hoitotoimenpiteitä kuten haavojen ompeleminen ym.,
arvioi jatkohoitoon lähettäminen Jorviin, kirjoittaa reseptejä jne. Lapsia,
nuoria, vanhoja, uusia asukkaita, päihtyneitä, ontuilevia, kaikki yhdessä
sekamelskassa.
Minulla on tuoretta kokemusta kolmesta käyntikerrasta tässä ”helvetissä”.
Kerran oli kyseessä 2,5-vuotias lapsi jolla oli korvatulehdus, kerran 73-vuotias
äsken leikattu potilas ja kerran poskiontelotulehduspotilas.
Me toivomme, että kunta selvittää palvelutarpeen ja osoittaa riittävästi
lääkäreitä päivystykseen. Jos ei voida toisella tavalla hoitaa, täytyy kunnan
palkata enemmän lääkäreitä turvaamaan kuntalaisten lääkäripalveluja."
Aloitteen olivat Ulf Kjerinin ja Gun-Maj Beckin lisäksi allekirjoittaneet
seuraavat valtuutetut: Rita Holopainen, Michaela Lindholm, Patrik Lundell,
Anna Aintila, Kim Männikkö, Hans Hedberg, Bodil Lindholm, Anders
Adlercreutz, Leila Preisfreund, Veikko Vanhamäki, Raija Vahasalo, Jens
Gellin, Ari Harinen, Ari Liuhta, Ville Salmela, Santtu Vainionpää, Sanna
Hartikainen, Pekka M. Sinisalo, Antti-Jussi Manninen, Tiina Karlsson, Petri
Pohjonen, Minna Hakapää, Jens Sørensen, Pirkko Lehtinen, Tero Strand, Kaj
Nurmi, Tero Suominen, Mikael Gerkman, Pekka Rehn, Irja Bergholm, Antti
Salonen, Maija Lounamaa, Johanna Isomäki-Reik, Eero Lankia, Marjokaisa
Piironen ja Corinna Tammenmaa.
Päätös
Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua, kuntalaki § 91
_____
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Muut asiat
Kunnanvaltuusto 24.04.2017 § 42
- Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio selosti hyvinvointikeskus -hankkeen
suunnittelutilannetta.
Muutoksenhakuohje
ei muutoksenhakua
_____
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Muutoksenhakuohjeet kunnanvaltuuston päätöksiin
Muutoksenhakukielto
Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 §:n
mukaan hakea muutosta.

§ 26 - 27, § 35 ja § 40 - 42

Kunnallisvalitus
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (KuntaL § 90):

§ 28 - 34 ja § 36 - 39
Kunnallisvalitusohje kunnanvaltuuston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Yllämainittuihin päätöksiin haetaan muutosta valittamalla. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
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 päätöksen
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Asiakirjan antaminen tiedoksi sähköisenä viestinä asianomaisen suostumuksella on mahdollista tilanteissa, joissa
voidaan käyttää tavallista tiedoksiantoa. Sähköisen asioinnin joutuisuuden vuoksi viestin tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, 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
 valittajan nimi ja kotikunta
 jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
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 hallinto-oikeudelle osoitteella:
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Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42079
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.
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.

