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Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2020
163/00.00.01/2017
Kh 20.05.2019 § 84

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Vihdin kunnan hallintosäännön 11. luvun (Valtuusto) 76 §:n 2. momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajien toimikausi on
yksi vuosi. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kuntalain 33 §:n 2. momentin mukaan valtuusto voi päättää, että valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä.
Vihdin kunnan hallintosäännön 3. luvun (Toimielinten ja johdon tehtävät) 7 §:n
mukaan valtuuston puheenjohtaja voi valtuuston niin päättäessä hoitaa tehtävää
osa-aikaisesti. Hallintosäännön 12. luvun (Kokouspalkkiot) 115 §:n mukaan
osa-aikaisen kunnanvaltuuston puheenjohtajan palkkion määrää kunnanvaltuusto puheenjohtajan valinnan yhteydessä.
Kuntalain 70 §:n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain
henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on valinnan
edellytys, joten se on annettava ennen valintaa. Laissa ei säädetä suostumuksen
muodosta, mutta se suositellaan annettavan kirjallisena.
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja varajäsenen], valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan
sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat
tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Kunnanvaltuusto on 10.9.2018 § 26 valinnut 31.5.2019 saakka kestävälle toimikaudelle valtuuston puheenjohtajaksi Eerikki Viljasen, ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Erkki Arosen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Kim Lehtolan.
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Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudelle
1.6.2019 - 31.5.2020 valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudelle
1.6.2019 - 31.5.2020 valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 18
Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2020 valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2020 valtuuston puheenjohtajaksi Eerikki Viljasen, ensimmäisekseksi varapuheenjohtajaksi
Erkki Arosen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Tiina Noron.

-----------------------------------
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20.05.2019
03.06.2019

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomus
21/02.06.01/2019
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta 15.5.2019 §
Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa ja kuntayhtymän tarkastussäännössä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida, ovatko
valtuustojen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida talouden tasapainotuksen
toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,
jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunta on tilikauden aikana seurannut yhtymähallituksen ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa. Toimintaa on seurattu tutustumalla hallituksen
päätöksiin ja haastattelemalla johtavia viranhaltijoita.
Tarkastuslautakunta valmisteli arviointikertomusta eellisessä kokouksessa
17.4.2019 § 18 ja päätti jatkaa valmistelua tässä kokouksessa.
Esitys

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja lähettää
sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

----------------------------------------Kh 20.05.2019 § 79

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa
ei ole otettu kantaa lisätalousarvion suuruuteen tai siihen, miten se on vaikuttanut jäsenkuntien talousarvioihin. Perusturvakuntayhtymän alkuperäisen talousarvion ylitys oli Vihdin kunnan osalta 3,9 milj. euroa. Tämä vaikutti suoraan myös
Vihdin kunnan alijäämään.
Oheismateriaali

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Valmistelija

Anne Arvola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5554

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomuksen vuodelta 2018 tietoonsa
saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomuksen vuodelta 2018 tietoonsa
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saatetuksi.
----------------------------------Kv 03.06.2019 § 19
Oheismateriaali

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Ehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomuksen vuodelta 2018.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen arviointikertomuksen vuodelta 2018.

-----------------------------------
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20.05.2019
03.06.2019

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018 tilinpäätös
21/02.06.01/2019
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus 19.03.2019 § 31
Kuntalain 113 §:ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen laatimisessa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
yleisohjeita.
Liitteenä jaetaan perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätösasiakirja vuodelta
2018. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, tilinpäätöksen liitetiedot, käytetyt tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoitukset.
Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.
Esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on selostettu Karviaisen taloudellinen asema ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.
Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.
Tilivuoden aikana laadittiin kolme osavuosikatsausta, jotka yhtymähallitus käsitteli kokouksissaan ja lähetti tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille. Lisäksi laadittiin 12
erillistä kuukausiraporttia, jotka yhtymähallitus käsitteli kokouksissaan ja lähetti
jäsenkuntien kunnanhallituksille tiedoksi.
Karviainen järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Vihdin kunnalle ja Karkkilan kaupungille. Vuosi 2018 oli Karviaisen kymmenes toimintavuosi. Sosiaali- ja
terveyspalvelut ovat lakisääteisiä ja niitä ohjataan valtakunnallisilla kriteereillä ja
mitoituksilla. Ne kuitenkin toteutetaan arkipäivän työssä paikallisesti kunnan
väestön tarpeiden mukaisesti.
Sote-palvelujen paikallista työtä ohjaa valtuustokaudelle laadittu palvelutasosuunnitelma ja vuotuinen talousarvio. Palvelutasosuunnitelman 2017-2020 toteuttamisessa paneudutaan erityisesti kansanterveys- ja sosiaalityön palvelujen
hyvään saatavuuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tärkeää on asiakkaan kokemus palvelun laadusta. Talousarviovuoden aikana asiakastyytyväisyyttä
on mitattu monella tavalla. Kuntalaiset ovat kohtalaisen tyytyväisiä saamiinsa
palveluihin.
Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:
Tilikauden 2018 toimintatuotot olivat yhteismäärältään 120 645 083,11 euroa.
Toimintakulut olivat yhteensä 120 241 770,79 euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on toimintakate, joka on määrältään 403 312,32 euroa.
Karviaisen vuosikate (huomioiden toimintakatteen lisäksi rahoitustuotot ja – kulut) on 403 312,32 euroa.
Ptk tark.

VIHDIN KUNTA

Pöytäkirja

3/2019

9 (74)

Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta ovat tuloslaskelman mukaan
405 962,52 euroa. Muita poistoja ei ole.
Jäsenkuntaosuutta on palautettu jäsenkunnille yhteensä 952 993,01 (Karkkila
637 748,56, Vihti 315 244,45).
Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on 2650,20 euroa, mikä
vastaa työterveyshuollon alijäämää vuodelta 2018.
Karviaisen nettomenot ilman erikoissairaanhoitoa vuosina 2009–2018 peruspalveluindeksillä korjattuna ovat seuraavat:

Karviaisen investointimenot olivat 86 801,93 euroa. Talousarviossa investointeihin oli varattu 327 000 euroa.
Autot ja tietokoneet on hankittu leasingsopimuksilla.
Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on 2650,20€. Karviaisen
peruspääoma on 4.336.035,00 €. Peruspääomalla turvataan kuntayhtymän maksuvalmius ja investointien rahoitus. Maksuvalmius pysyi riittävänä koko vuoden.
Yhtymähallitus esittää, että tilikauden 2018 alijäämä, määrältään 2650,20 euroa,
siirretään taseeseen tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille.
Liite:

Toimintakertomus 2018 tilinpäätöstietoineen

Valmistelijat:

Pirkko Hynynen, Lars Forsell, Aila Idman, Marketta Roinisto, Riitta Luosujärvi, Arja
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Soivuori
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:
Yhtymähallitus toteaa vuoden 2018 tilinpäätöksen olevan alijäämäinen 2650,20
euroa.
Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2018 tilikauden alijäämä siirretään taseeseen
ylijäämä- / alijäämätilille.
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen liitetietoineen, allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.
Kuntayhtymän johtajalle annetaan valtuus tehdä asiakirjoihin mahdollisia korjauksia tilintarkastajan antamien ohjeiden perusteella.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------------------------------Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta 17.4.2019 § 17
Yhtymähallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut kuntayhtymän vuoden 2018
tilinpäätöksen 19.3.2018 § 31 ja antanut sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Kuntayhtymän johtaja ovat esitellyt tilinpäätöstä 20.3.2018
tarkastuslautakunnalle.
Kuntalain 125 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastus-kertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto. Valtuustot päättävät toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuustot päättävät vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa.
Esitys

Tarkastuslautakunta
- merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa sen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle tiedoksi,
- toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhtymähallitukselta tai asianosaiselta, ja
- ehdottaa Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2018.

----------------------------------Kh 20.05.2019 § 78

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen 4 §:n mukaan jäsenkunnan
valtuuston tulee hyväksyä perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös. Samoin
Ptk tark.
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valtuuston tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä Karviaisen tilivelvollisille.
Valmistelija

Anne Arvola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5554

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Oheismateriaali

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018 tilinpäätös
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myöntää vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myöntää vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 20
Oheismateriaali

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

Liitteet

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018 tilinpäätös

Ehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen
vuodelta 2018 ja myöntää vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen
vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden Perusturvakuntayhtymä Karviaisen
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018.

----------------------------------Liitteet

Ptk tark.
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15.05.2019
03.06.2019

Vuoden 2018 arviointikertomus
1/02.02.01/2019
tark2017 § 25
Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n (410/2015) mukaisesti suorittaa
arviointi siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnin lähtökohtana on
valtuuston tilikaudelle asettamat sitovat tavoitteet. Jos kunnan taseessa on
kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.
Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja
antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään
arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen
yhteydessä.
Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä
arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä,
joihin arviointikertomus antaa aihetta. (Kuntalaki 410/2015, § 121)
Arviointikertomuksen valmistelu:
Vihdin tarkastuslautakunta on päättänyt valmistella vuoden 2018
arviointikertomusta kokouksissaan 29.4., 8.5. ja 15.5.2019.
Tarkastuslautakunta on kuullut 13.2.2019 kokouksessaan tilintarkastaja Jorma
Nurkkalaa ja tutustunut tilintarkastajan tilinkauden aikaisen tarkastuksen
raporttiin vuodelta 2018. Lisäksi tarkastuslautakunta on kuullut tilintarkastajaa
29.4.2019 kokouksessaan tilintarkastusraportin osalta. Tämän lisäksi
tarkastuslautakunta on haastatellut 10.4.2019 kokouksessaan talousjohtaja Anne
Arvolaa ja kunnanjohtaja Erkki Eerolaa vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja
tutustunut talousjohtajan toimittamaan tilinpäätöstä käsittelevään materiaaliin
sekä perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätökseen (Yhtymähallitus
19.3.2019 § 31).
Talouden ja hallinnon seurantaa ja arviointia varten tarkastuslautakunta on
kuullut ja haastatellut myös palvelukeskusten johtavia viranhaltijoita
kokouksissaan kuluneen vuoden aikana: tekninen johtaja Matti Kokkinen,
ympäristöpäällikkö Sari Janhunen (21.11.), elinvoimajohtaja Petra Ståhl,
hallintojohtaja Noora Nordberg sekä vs. maahanmuuttokoordinaattori Virpi
Ojanen (23.1.), sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi, opetuspäällikkö Kirsi Hyvämäki,
varhaiskasvatuspäällikkö Taina Vainio (6.3.) sekä henkilöstön edustajat (13.2.) ja
henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola (10.4.2019).
Lisäksi tarkastuslautakunta on arviointikertomustyössään ottanut tilinpäätöksen
ja tilintarkastuskertomuksen ohella huomioon myös muut kunnan toiminnan
kannalta keskeiset raportit, kuten henkilöstöraportin vuodelta 2018, Vihdin
Ptk tark.

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

3/2019

13 (74)

kunnan laajan hyvinvointikertomuksen valtuustokaudelle 2017-2021,
toimielinten päätökset sekä perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätöksen.
Tarkastuslautaunta saattaa vuoden 2018 arviointikertomuksen
kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Oheismateriaali

Arviointikertomus vuodelta 2018, luonnos

Valmistelija

Saara Rahkonen-Rannikko, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4706

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää
1) hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2018 (pöytäkirjan liite 1),
2) esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi
arviointikertomuksen vuodelta 2018 sekä velvoittaa kunnanhallituksen
pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on
ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen
johdosta sekä toimittamaan ne kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle
tiedoksi viimeistään syyskuun 2019 loppuun mennessä ja
3) antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi huomioida seuraavassa
talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa arviointikertomuksessa
esitetyt havainnot ja
4) päättää, että pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän asian osalta
kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen ja pöytäkirjan liitteenä 1 olevan
arviointikertomuksen vuodelta 2018 yksimielisesti.
Merkittiin, että pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän asian osalta
kokouksessa.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 21
Oheismateriaali

Arviointikertomus vuodelta 2018

Ehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2018 sekä
velvoittaa kunnanhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa
esitettyjen havaintojen johdosta sekä toimittamaan ne kunnanvaltuustolle ja
tarkastuslautakunnalle tiedoksi viimeistään syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2018 sekä
velvoitti kunnanhallituksen pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset
toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa
esitettyjen havaintojen johdosta sekä toimittamaan ne kunnanvaltuustolle ja
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tarkastuslautakunnalle tiedoksi viimeistään syyskuun 2019 loppuun mennessä.
-----------------------------------
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Vuoden 2018 Tilinpäätös
22/02.06.01/2019
Kh 18.03.2019 § 46

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kuntalain 114 §:n kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös
tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäsi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja
sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä.
Vuonna 2018 ulkoiset toimintatuotot olivat 15,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut -157,2 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui -141 miljoonaa euroa
ja se alitti muutetun talousarvion 643 tuhannella eurolla. Verotulot vuonna 2018
olivat yhteensä 123,1 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat muutettuun talousarvioon verrattuna 828 tuhatta euroa pienempänä. Valtionosuuksia kertyi 22,87 miljoonaa euroa ja toteuma oli 43 tuhatta euroa muutettua talousarviota suurempi.
Vuosikatteeksi muodostui 4,65 miljoonaa euroa ja poikkeama muutettuun talousarvioon nähden oli 120 tuhatta euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat
9,9 miljoonaa euroa ja ne jäivät 0,55 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon
arvioitua pienemmäksi.
Vihdin kunnan investointituotot olivat vuonna 2018 yhteensä 964 323 euroa ja
kulut -20 596 779 euroa eli nettona -19 632 455 euroa. Kunnan nettoinvestoinnit
ylittivät 21 tuhannella eurolla muutetun talousarvion. Vihdin lainakanta oli
31.12.2018 yhteensä 89,99 miljoonaa euroa ja kasvua oli noin 10 miljoonaa euPtk tark.
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roa vuoden 2017 tilinpäätöksestä. Asukaskohtainen lainakanta Vihdissä oli 3 079
euroa/asukas. Toiminnan ja talouden toteutuminen on tarkemmin selostettu liitteenä olevassa tilinpäätöksessä.
Vihdin kunnan tilikauden tulokseksi vuonna 2018 muodostui -5 282 222,56 euroa
ja kun poistoeron vähennys huomioidaan, tilikauden alijäämäksi muodostuu -5
092 829,48 euroa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.
Oheismateriaali

Vuoden 2018 Tilinpäätös
Sisäisen valvonnan arviointilomake (kunnanhallitus)

Valmistelija

Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5231

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus

Päätös

-

ehdottaa kunnanvaltuustolle, että tuloutetaan aikaisemmin tehdystä poistoerosta poistoerohankkeiden tilikauden suunnitelmapoistoja vastaava määrä
189 393,08 euroa ja siirretään kokonaisuudessaan näin tilikauden 2018 alijäämänä muodostuva 5 092 829,48 euroa taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli-/alijäämiin;

-

allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi;

-

oikeuttaa talousjohtajan tekemään vuoden 2018 tilinpäätökseen teknisiä
korjauksia;

-

saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja päätti esittää kunnanvaltuustolle, että aikaisemmin tehdystä poistoerosta tuloutetaan
poistoerohankkeiden tilikauden suunnitelmapoistoja vastaava määrä 189 393,08
euroa ja siirretään kokonaisuudessaan näin tilikauden 2018 alijäämänä muodostuva 5 092 829,48 euroa taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli-/alijäämiin.

----------------------------------tark2017 § 20
Kuntalain (410/2015) 121 §:n 2 mom. mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on
valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
Kuntalain 14 luvussa (hallinnon ja talouden tarkastus) mainitut asiat. Lisäksi
tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty tilintarkastuskertomusta ja sen
käsittelyä koskevassa Kuntalain 125 §:ssä, mikäli tilintarkastuskertomukseen
sisältyy tilivelvollisuutta koskeva muistutus.
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin
tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on
myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen
Ptk tark.
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jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
(tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan
hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe
tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä
asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.
Tilintarkastajan tilintarkastusraportti (salassa pidettävä JulkL 24§) on toimitettu
tarkastuslautakunnan jäsenille 29.4.2019 mennessä, ja se lisätään tämän asian
oheismateriaaliksi pöytäkirjaan.
Tilintarkastaja Jorma Nurkkala on esitellyt tarkastuslautakunnalle 29.4.2019
kokouksessa tilintarkastusraportin ja toimittanut tilikautta 2018 koskevan
tilintarkastuskertomuksen.

Oheismateriaali

Vuoden 2018 Tilinpäätös
Sisäisen valvonnan arviointilomake (kunnanhallitus)
Tilintarkastajan tilintarkastusraportti 2018 (Salassa pidettävä, JulkL 24 §)
Tilintarkastuskertomus

Valmistelija

Saara Rahkonen-Rannikko, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4706

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää
1) merkitä vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattaa sen
edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja
2) esittää osaltaan kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja tilivelvollisille myönnetään
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen.

----------------------------------tark2017 § 22
Kuntalain (410/2015) 121 §:n 2 mom. mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on
valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
Kuntalain 14 luvussa (hallinnon ja talouden tarkastus) mainitut asiat.
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin
tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on
myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen
jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
(tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Tarkastuslautakunta on tutustunut tilinpäätökseen ja
tilintarkastuskertomukseen. Tilintarkastaja Jorma Nurkkala on esitellyt
tarkastuslautakunnalle 29.4.2019 kokouksessa tilintarkastusraportin ja
toimittanut tilikautta 2018 koskevan tilintarkastuskertomuksen.
Ptk tark.
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Vuoden 2018 Tilinpäätös
Sisäisen valvonnan arviointilomake (kunnanhallitus)
Tilintarkastuskertomus

Valmistelija

Saara Rahkonen-Rannikko, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4706

Esittelijä

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää
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1) merkitä esityslistan oheismateriaalina olevan vuoden 2018
tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi
kunnanvaltuustolle ja
2) esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ja tilivelvollisille myönnetään
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti
1) esittää, että talousjohtaja tekee tilinpäätösasiakirjaan seuraavat lautakunnan
toteamat tekniset korjaukset:
- Tarkastaa vuoden 2018 prosenttiluvun oikeellisuuden taulukosta sivulta 37,
riviltä kokonaismenot yhteensä.
- Lisätä tunnuslukujen kaavat, jotka on avattu hyvin sivulla 35, vastaavasti
myös sivuille 24,32,42,43 ja 46.
- Kirjoittaa selkokielisesti auki EKKV-lyhenteen sivulta 62 ja
- korjata kiinteistöverotusta koskevan tavoitteen siten, ettei se esiinny
kahdesti tilinpäätöksessä tavoitteena sekä sivulla 81 että 88;
2) merkitä esityslistan oheismateriaalina olevan vuoden 2018
tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen
kunnanvaltuustolle ja
3) esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään
kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti edellä kohdassa 1 esitetyin teknisin
korjauksin ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta
1.1.-31.12.2018.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 22
Oheismateriaali

Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus

Liitteet

Vuoden 2018 tilinpäätös
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Kunnanvaltuusto päättää
1) merkitä vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2) hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti
1) merkitä vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2) hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

----------------------------------Liitteet
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18.03.2019
03.06.2019

Henkilöstöraportti 2018
396/01.00.02/2011
Kh 18.03.2019 § 47

Henkilöstöraportissa vuodelta 2018 kuvataan keskeisimpiä henkilöstöä koskevia
tunnuslukuja sekä kerrotaan keskeisimpien kunnan henkilöstötyön tavoitteiden
toteutumisesta. Pääosin vertailuaineistona on käytetty vuosia 2014 - 2017.
Henkilöstöraportin alkuun on kerätty perustietoa henkilöstöstä sekä henkilöstöä
kuvaavat avainluvut. Sen jälkeen tarkastellaan henkilöstötyön toteutumista osaamisen, henkilöstön saatavuuden, työhyvinvoinnin ja henkilöstötalouden näkökulmasta.
Vihdin kunnan palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 1166 (v. 2017: 1150) työntekijää. Lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 16 työntekijällä. Henkilöstötyövuodet laskivat 3 henkilötyövuodella. Henkilöstöresurssoinnin alueella mitään
merkittäviä muutoksia ei vuoden 2018 aikana tapahtunut. Joitakin strategisia
henkilöstölisäyksiä tehtiin kunnan strategian ja 1.8.2019 voimaan astuneen organisaatiouudistuksen myötä.
Työhyvinvoinnin tunnusluvuissa sairauspoissaolot lisääntyivät keskimäärin 2,6 kalenteripäivää/työntekijä. Keskimäärin kunnan työntekijät olivat sairauden tai
kuntoutustuen vuoksi poissa työstä 17,5 kalenteripäivää (v. 2016: 14.9). Työ- ja
työmatkatapaturmien määrä väheni edellisestä vuodesta, tapaturmista johtuvat
sairaspäivät lisääntyivät.
Yksi vuosittain seurattava tunnusluku on lähtövaihtuvuus. Koko kunnan tasolla
lähtövaihtuvuus oli tarkastelujakson (2014-2018) korkein 11,6 % (v. 2017: 8,5 %).
Eläköitymisen vaikutus oli 3,5 %, muu vaihtuvuus 8.1 %.
Kunnan strategia 2018 - 2021 määrittelee henkilöstötyön keskeisimmäksi tavoitteeksi henkilöstön palveluasenteen ja toimintakulttuurin uudistamisen. Elokuun
alussa toteutettu organisaatiouudistus on osoittautunut toimivaksi ja palvelee
hyvin kunnan uutta strategiaa. Valtuustotason tavoitteen mukaisesti strategia on
käyty läpi palvelukeskuksissa, tulosalueilla ja työyksiöissä ja mahtavia uusia strategisia tekoja aktiivisten ihmisten Vihdissä on jo nähtykin mm. liikkuvan kunnan
ja tulevan kotinäyttelyn muodossa.
Käyttötalouden henkilöstökustannusten kokonaismäärä oli vuonna 2018 45,9 (v.
2017 45,5) miljoonaa euroa. Henkilöstökustannuksia laski kilpailukykysopimus,
joka toi mukanaan lomarahojen määräaikaisen (2017-2019) pienentymisen sekä
henkilöstösivukulujen vähentymiseen. Henkilöstökustannuksia puolestaan nostivat kunnallisten sopimusten sisältämä yleiskorotus sekä kunnanvaltuuston
myöntämä harkinnanvarainen palkkaraha paikallisten palkkausepäkohtien ja
palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen. Myös aikaisempia vuosia
suuremmat sijaistarpeet korottivat henkilöstökustannuksia.

Ptk tark.

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

3/2019

21 (74)

Vuoden 2019 henkilöstötyön haasteeksi nousee koko organisaation osalta uuden
strategian mukaisen palvelukulttuurin kehittäminen yhä asiakaslähtöisemmäksi,
ja samalla työhyvinvoinnin edistäminen ja lähtövaihtuvuuden hallinta. Hallinnon
puolella suurimat haasteet ovat uuden henkilöstötietojärjestelmän hankkiminen
ja raportoinnin kehittäminen ajantasaisen raportointitiedon saamiseksi tiedolla
johtamisen tueksi.
Oheismateriaali

Henkilöstöraportti 2018

Valmistelija

Päivi Pohjola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 587 5500

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Vihdin kunnan henkilöstöraportin vuodelta 2018. Henkilöstöraporttiin voidaan tehdä teknisiä tarkistuksia, joilla ei ole olennaista vaikutusta kokonaisuuteen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Vihdin kunnan henkilöstöraportin vuodelta 2018. Henkilöstöraporttiin voidaan tehdä teknisiä tarkistuksia, joilla ei ole olennaista vaikutusta kokonaisuuteen.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 23
Liitteet

Henkilöstöraportti 2018

Ehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi Vihdin kunnan henkilöstöraportin vuodelta
2018. Henkilöstöraporttiin voidaan tehdä teknisiä tarkistuksia, joilla ei ole olennaista vaikutusta kokonaisuuteen.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi Vihdin kunnan henkilöstöraportin vuodelta
2018. Henkilöstöraporttiin voidaan tehdä teknisiä tarkistuksia, joilla ei ole
olennaista vaikutusta kokonaisuuteen.

----------------------------------Liitteet

Ptk tark.

3

Henkilöstöraportti 2018

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Ympäristölautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

§ 31
§ 18
§ 40
§ 159
§ 173
§6
§ 14
§ 24
§ 65
§ 69
§ 24

3/2019

22 (74)

16.11.2016
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Vihdin kunnan rakennusjärjestyksen hyväksyminen
265/10.03.00/2016
Ympa 16.11.2016 § 31
Vihdin kunnan nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2002.
Koska rakennusjärjestyksen tarkoitus on paikallisesti tukea maankäytölle
ja rakentamiselle lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden toteutumista,
on tärkeää että kunnassa on lainsäädäntöön sekä maankäytön ja rakentamisen ohjaamisen tarpeisiin nähden ajantasainen rakennusjärjestys.
Lainsäädännön lähtökohdat:
Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § 1.mom. mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys.
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.
Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon
ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. (MRL 14.2
§)
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun
ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja. (MRL 14.3 §)
Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. (MRL 14.4 §)
Rakennusjärjestyksessä voidaan osa toimenpiteistä vapauttaa luvanvaraisuudesta tai siirtää ilmoitusmenettelyllä käsiteltäviksi (MRL 126a §, MRL
129 §).
Kunta voi rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää
yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaitPtk tark.
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tojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Rakennusjärjestyksen
määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa
enintään 10 vuotta kerrallaan. (MRL 16.3 §)
Tavoitteet:
Vihdin kunnan nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2002.
Rakennusjärjestyksen tarkoitus on osaltaan tukea maankäytölle ja rakentamiselle lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden toteutumista, joten lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomiointi on uudistamisen keskeinen tavoite.
Rakennusjärjestyksen uudistamistyön tavoitteina on mm.
- huomioida muuttuneen lainsäädännön vaikutukset rakennusjärjestykseen
- tarkistaa rakennusjärjestyksen suhde muihin kunnallisiin määräyksiin ja
kunnallisiin suunnitelmiin tai strategioihin
- huomioida nykyisen rakennusjärjestyksen soveltamisessa ilmenneet
muutostarpeet
- vapauttaa vaikutuksiltaan vähäisimpiä toimenpiteitä luvanvaraisuudesta
nykyistä laajemmin, huomioiden näiden osalta myös nykyisen rakennusjärjestyksen voimassaoloaikana muuttuneet asiakastarpeet
- asema- ja yleiskaavoja täydentävien määräysten ajanmukaisuuden ja tarpeiden tutkiminen
- asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen ohjaamista koskevien
määräysten ajanmukaisuuden ja tarpeiden tutkiminen
Yleisesti tavoitteena on kehittää rakennusjärjestyksestä entistä selkeämpi,
toimivampi ja ajantasaisempi työväline rakentamisen ohjausvälineeksi Vihdin kunnassa.
Prosessi ja toimivalta:
Vihdin kunnan hallintosäännön 10 § mukaisesti ympäristölautakunta toimii
kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja 13 § mukaisesti kunnanhallitus
käyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimivaltaa, joka ei lain mukaan kuulu kunnanvaltuustolle tai muulle viranomaiselle ja jota ei tällä hallintosäännöllä ole delegoitu muulle viranomaiselle.
MRL 15 § mukaan rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62
§:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.
Rakennusjärjestyksen uudistamistyön vireille tulosta ilmoitetaan kuulutuksella. Ympäristölautakunta päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
ja sen nähtäville asettamisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
nähtävillä Vihdin rakennusvalvonnassa koko uudistamistyön ajan ja sitä
voidaan päivittää tarpeen mukaan uudistamistyön edetessä.
Luonnos rakennusjärjestykseksi käsitellään ympäristölautakunnassa, joka
päättää luonnoksen nähtäville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä.
Luonnosvaiheessa saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan
ehdotus rakennusjärjestykseksi.
Ympäristölautakunta käsittelee rakennusjärjestyksen muutosehdotuksen
ja tekee esityksen kunnanhallitukselle, joka päättää ehdotuksen nähtäville
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asettamisesta. Julkisen nähtävillä olon lisäksi rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot mm. Uudenmaan ELY-keskukselta,
Uudenmaan liitolta, naapurikunnilta sekä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.
Nähtävillä olleeseen ehdotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen
johdosta tarvittavat tarkistukset. Jos nähtävillä ollutta ehdotusta muutetaan
olennaisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville. Ympäristölautakunta esittää näin tarkistetun rakennusjärjestyksen muutosehdotuksen kunnanhallitukselle, joka päättää rakennusjärjestyksen muutosehdotuksen esittämisestä kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan niille viranomaisille, kunnan jäsenille
ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet muutosehdotuksen ollessa nähtävillä. Rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan valtuuston päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin
kuntalaissa säädetään.
Rakennusjärjestyksen muutos tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva
valtuuston päätös on saanut lainvoiman ja siitä on kuulutettu kuten kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Voimaan tullut rakennusjärjestys lähetetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 § mukaisesti maanmittaustoimistolle, maakunnan liitolle, kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, kaava-alueeseen rajoittuvalle naapurikunnalle sekä tarpeen mukaan
muille viranomaisille. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lähetetään ilmoitus rakennusjärjestyksen voimaantulosta.
Liitteet

Rakennusjärjestyksen uudistaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
9.11.2016

Valmistelija

Pekka Laitinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1145

Esittelijä

johtava rakennustarkastaja

Ehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi rakennusjärjestyksen uudistamista
koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää kuuluttaa rakennusjärjestyksen uudistamisen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------------------------------Ympa 08.03.2017 § 18
Rakennusvalvonnassa on valmisteltu luonnos rakennusjärjestykseksi yhteistyössä teknisen ja ympäristökeskuksen muiden yksiköiden kesken siten, että on saatu huomioitua määräysten vaikutuksia eri toimintoihin ja
vältetty päällekkäisyyksiä tai ristiriitaisuuksia muihin kunnallisiin määräyksiin tai ohjeisiin nähden.
Luonnosta laadittaessa on huomioitu ympäristölautakunnan päätöksessä
16.11.2016, § 31 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitut tavoitteet. Uudistamisprosessi on aikataulun ja menettelytapojen osalta edennyt
OAS:n mukaisesti, eikä osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittämiselle ole tarvetta.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 23.11.2016 julkaistulla kuulutuksella ja siitä on 1.3.2017 mennessä kirjallisia mielipiteitä
saapunut 1 kpl, museovirasto, lausunto 21.12.2016, jossa esitetään mm.
rakennusjärjestyksen sisältöön liittyviä tarpeita erityisesti muinaisjäännösten ja muinaismuistolain osalta. Luonnokseen on tehty lausunnon johdosta
täydennyksiä kohtaan 9 §, maisema ja ympäristö ja lausunnon antanut taho on huomioitu myös luonnoksesta pyydettävien lausuntojen jakelussa.
Rakennusjärjestysluonnos poikkeaa nykyisestä rakennusjärjestyksestä sisällöltään sekä rakenteeltaan. Muutoksia tehtäessä on määräysten esitystapaa pyritty yhdenmukaistamaan muissa kunnissa lähivuosina uusittujen
tai parhaillaan vireillä olevien rakennusjärjestysten kanssa, vaikka määräysten sisältö onkin laadittu paikallisiin tarpeisiin perustuen. Rakentamista
koskevan lainsäädännön lisääntymisestä huolimatta rakennusjärjestyksen
kokonaispituus pykälien ja sivujen lukumäärällä mitattuna on saatu säilymään ennallaan. Rakennusjärjestyksen ulkoasun viimeistely ja kansilehden suunnittelu toteutetaan tarkemmin ehdotusvaiheessa.
Nykyisen rakennusjärjestyksen laatimisen jälkeen muuttunut ja lisääntynyt
lainsäädäntö on aiheuttanut runsaasti muutostarpeita ja luonnos on tehty
vastaamaan tällä hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Samaan aikaan
on vireillä useampia eri lainsäädäntömuutoksia, niin maankäyttö- ja rakennuslakiin, kuin muuhunkin rakentamisessa huomioitavaan lainsäädäntöön
liittyen. Rakennusjärjestyksestä laaditaan luonnosvaiheen jälkeen ehdotus
ja vielä sen jälkeen hvyäksymiskäsittelyyn valmisteltava versio, joten vireillä olevien lainsäädäntömuutosten etenemistä seurataan aktiivisesti ja huomioidaan niitä rakennusjärjestyksen uusimisen edetessä, kun lakimuutosten lopullinen sisältö ja voimaantuloaikataulu on tarkentunut.
Eräiden MRL:n vireillä olevien muutosten käyttöönotto rakennusjärjestyksessä edellyttää lain voimaantulon lisäksi lain perusteluiden mukaisesti riittäviin selvityksiin perustumista. Kaavoitusohjelman mukaisesti kunnassa
on käynnistetty myös strategisen yleiskaavan laatiminen. Tarkoituksena on
hyödyntää kaavatyön yhteydessä tehtäviä selvityksiä myös rakennusjärjestyksen uudistamisen edetessä, jotta lakiin esitettyjä muutoksia saataisiin
jatkossa täysimääräisemmin hyödynnetyiksi.
Moniin määräyskohtiin on lisätty aiempaa enemmän yksilöintiä, jotta määräys olisi lukijalle havainnollisempi ja rajaisi mm. luvan tarvetta ja sovellettavia menettelyjä nykyistä selkeämmin ja vähentäisi tulkinnan varaisuutta.
Yksilöinnillä ja yhdenmukaisilla säännöksillä on pyritty myös edistämään
yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta, sekä rakentamisen ohjauksen yhdenmukaisuutta kuntalaisille. Määräyksiä on pyritty kirjoittamaan muotoon,
josta niiden alkuperäinen tavoite ilmenee paremmin.
MRL:n mukaisesti toimenpidelupaa edellyttäviä vähäisiä toimenpiteitä, kuten esim. piharakennelmia tai julkisivumuutoksia on vapautettu luvanvaraisuudesta huomattavasti nykyistä laajemmin ja samalla esitetään vapautusten myötä poistettavaksi käytöstä myös niitä koskeva ilmoitusmenettely.
Vapautuksille on yksilöity ehtoja, joilla pyritään kuitenkin turvaamaan mm.
ympäristöön soveltuvuutta, naapureiden asemaa, paloturvallisuutta, tms.
seikkoja ja vähentämään jälkivalvonnan tarvetta. Vähäisten toimenpiteiden
vapautukset helpottavat kuntalaisten rakentamista ja vähentävät niiden lupa- tai ilmoitusmenettelyihin liittyneitä kustannuksia kuntalaisilta. Luvanvaraisuuden kriteerien selkeyttäminen vähentää tapauskohtaisen tulkinnan
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tarvetta ja siten helpottaa ja nopeuttaa tiedon saantia ja neuvontaa rakentamisessa.
Vihdin kunnan hallintosäännön 10 § mukaisesti ympäristölautakunta toimii
kunnan rakennusvalvontaviranomaisena. Hallintosäännön 18 § mukaisesti
kaavoitus- ja tekninen lautakunta päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella ja käyttää MRL
171 §:n mukaista poikkeamisvaltaa. Toimivallan jakautuminen kahden eri
lautakunnan alaisuuteen huomioidaan pyytämällä rakennusjärjestysluonnoksesta myös kaavoitus- ja teknisen lautakunnan lausunto.
Rakennusjärjestysluonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
tarpeelliset lausunnot. Osallisia ovat kaikki Vihdin kunnan asukkaat, alueella toimivat yhteisöt ja yritykset, maanomistajat, kiinteistön omistajat, sekä kaikki ne, joiden oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä eri viranomaiset, joiden toimialaa valmistelussa käsitellään (MRL
62 §). Nähtävilläolon aikana mielipiteitä luonnoksesta voivat siten jättää
laajasti kaikki em. osallisiksi katsottavat tahot, eikä lausuntopyyntöjen jakelu rajaa osallisuutta, eikä oikeutta mielipiteen jättämiseen.

Liitteet

Vihdin kunnan rakennusjärjestys, luonnos, ympa 8.3.2017

Oheismateriaali
Valmistelija

Pekka Laitinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1145

Esittelijä

johtava rakennustarkastaja

Ehdotus

Ympäristölautakunta päättää:
1. MRL 15 § nojalla, kaavoitusmenettelyä koskevien MRL 62 § ja MRA 30
§ tarkoittamalla tavalla asettaa päätöksen liitteenä olevan rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi ja
2. Pyytää rakennusjärjestysluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kunnan hallintokunnat ja asiantuntijatahot
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta
Vihdin museo
Lohjan kaupunki, Ympäristöterveyspalvelut
Viranomaiset ja muut yhteistyötahot
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Liikennevirasto
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Kirkkonummen kunta
Espoon kaupunki
Siuntion kunta
Lohjan kaupunki
Karkkilan kaupunki
Lopen kunta
Hyvinkään kaupunki
Nurmijärven kunta
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Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Fingrid Oyj
Caruna Oy
Rosk’n Roll Oy
Vihdin yrittäjät ry
Vihdin maataloustuottajain yhdistys ry
Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry
Vihti-Seura ry
Vihdin omakotiyhdistys ry

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------------------------------Ympa 23.10.2018 § 40
Luonnos Vihdin kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi oli nähtävillä MRL 62 §:n
ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla ajalla 20.3.-18.4.2017. Luonnoksesta pyydettiin lausuntoja 25 eri taholta ja lisäksi muille osallisille varattiin mahdollisuus mielipiteen jättämiseen. Luonnoksesta saapui palautteena yhteensä 11 pyydettyä
lausuntoa ja 14 mielipidettä.
Rakennusjärjestystyö on edennyt ehdotusvaiheeseen. Rakennusjärjestysehdotusta laadittaessa on soveltuvin osin otettu huomioon rakennusjärjestysluonnoksesta sen nähtävilläoloaikana annettuja palautteita (kts. oheismateriaalina oleva palauteraportti).
Vihdin kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaisesti ympäristölautakunta toimii
kunnan rakennusvalvontaviranomaisena. Hallintosäännön 18 §:n mukaisesti kaavoitus- ja tekninen lautakunta päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella ja käyttää MRL 171 §:n mukaista
poikkeamisvaltaa. Rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään myös kaavoitus- ja
teknisen lautakunnan lausunto.
Ehdotusvaiheessa rakennusjärjestysehdotus tulee asettaa julkisesti nähtäville ja
pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Osallisia ovat kaikki Vihdin kunnan asukkaat,
alueella toimivat yhteisöt ja yritykset, maanomistajat, kiinteistön omistajat, sekä
kaikki ne, joiden oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
eri viranomaiset, joiden toimialaa valmistelussa käsitellään (MRL 65 §). Nähtävilläolon aikana muistutuksia ehdotuksesta voivat siten jättää laajasti kaikki em.
osallisiksi katsottavat tahot, eikä lausuntopyyntöjen jakelu rajaa osallisuutta tai
oikeutta muistutuksen jättämiseen.
Oheismateriaali

- Kooste rakennusjärjestysluonnoksesta annetusta palautteesta

Liitteet

- Rakennusjärjestysehdotus, ympa 23.10.2018
- Rakennusjärjestysehdotuksen liitekartta, liite 1

Valmistelija

Samuli Panttila, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 587 5502

Esittelijä

vt. johtava rakennustarkastaja

Ehdotus

Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
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1) MRL 15 § nojalla, kaavoitusmenettelyä koskevien MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
tarkoittamalla tavoilla asettaa rakennusjärjestysehdotuksen ja siihen liittyvän
liitekartan (liite 1) julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, ja
2) Pyytää rakennusjärjestysehdotuksesta ja siihen liittyvästä liitekartasta (liite 1)
lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kunnan hallintokunnat ja asiantuntijatahot:
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta
Vihdin museo
Lohjan kaupunki, Ympäristöterveyspalvelut
Viranomaiset ja muut yhteistyötahot:
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Liikennevirasto
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Kirkkonummen kunta
Espoon kaupunki
Siuntion kunta
Lohjan kaupunki
Karkkilan kaupunki
Lopen kunta
Hyvinkään kaupunki
Nurmijärven kunta
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Fingrid Oyj
Caruna Oy
Rosk’n Roll Oy
Vihdin yrittäjät ry
Vihdin maataloustuottajain yhdistys ry
Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry (Viakas ry)
Vihti-Seura ry
Vihdin omakotiyhdistys ry
Käsittely
§ 19 Jäsen Kerola-Suikki ehdottaa jäsen Hynnälän kannattamana, että seuraava
kohta poistetaan:
- Mikäli rakennuspaikka sijaitsee syrjäisellä maaseutualueella, 22 §:n tarkoittaman suunnittelutarvealueen ulkopuolella, jossa se ei tukeudu olevaan asutukseen tai asutusta palvelevaan tiestöön, tulee rakennuspaikan
pinta-alan olla vähintään 10 000 m2
Tästä äänestettiin kättennostolla
Esittelijän ehdotus JAA:
kannattivat Hallenberg, Wermundsen
Kerola-Suikin ehdotus EI:
kannattivat Kerola-Suikki, Hynnälä, Lindfors, Salonen ja Jokela
Lautakunta päätti poistaa tekstin Kerola-Suikin ehdotuksen mukaisesti.
§ 19 Esittelijä päätti muuttaa ehdotustaan seuraavan tekstin osalta:
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- Mikäli rakennuspaikka sijaitsee olemassa olevaan rakentamiseen tukeutuvilla alueilla, rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m2
muutettiin seuraavasti:
- Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m2
§ 20 Jäsen Kerola-Suikki ehdottaa jäsen Salosen kannattamana, että ensimmäinen kappale:
Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asuinrakennuksen tai enintään yhden lomarakennuksen. Vakituiseen asumiseen tarkoitetussa asuinrakennuksessa voi olla enintään kaksi asuinhuoneistoa.
muutetaan seuraavasti:
Rakennuspaikalle saa rakentaa pääsääntöisesti yhden asuinrakennuksen
tai enintään yhden lomarakennuksen. Vakituiseen asumiseen tarkoitetussa asuinrakennuksessa voi olla enintään kaksi asuinhuoneistoa tai vaihtoehtoisesti rakennuspaikalle saa rakentaa erillisen sivuasunnon.
Tästä äänestettiin kättennostolla
Esittelijän ehdotus JAA:
kannattivat Hallenberg, Wermundsen
Kerola-Suikin ehdotus EI:
kannattivat Kerola-Suikki, Hynnälä, Lindfors, Salonen ja Jokela
Lautakunta päätti muuttaa tekstin Kerola-Suikin ehdotuksen mukaisesti.
§ 22 Jäsen Kerola-Suikki ehdottaa seuraavaan kohtaan
- asemakaava-alueiden lievealueet
lisättäväksi tekstin:
Tulee määrittää selkeästi lievealueen laajuus. Etäisyys asemakaava-alueesta.
Kannattamattomana ehdotus raukesi.
§ 22 Jäsen Kerola-Suikki ehdottaa seuraavaan kohtaan
- valtateiden, kantateiden, seutualueiden ja rautateiden ympäristöt
lisättäväksi tekstin:
Tulee määrittää selkeästi tieympäristön laajuus. Etäisyys tien keskiviivasta.
Kannattamattomana ehdotus raukesi.
§ 23 Esittelijä muutti ehdotustaan Liitekartta 1 tekstin osalta:
Poistetaan alkuperäinen teksti ja lisätään karttaan uusi teksti: Alueet, joiden ulkopuolella vapaa-ajan asunto, voidaan muuttaa pysyvään asuinkäyttöön ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua.
Ennen kunnanhallituksen käsittelyä karttaan lisätään selitysteksti , jossa
kerrotaan millä perusteella harmaat alueet muodostuvat.
Päätös
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----------------------------------Kh 29.10.2018 § 159

Oheismateriaali

- Rakennusjärjestysehdotus, ympa 23.10.2018
- Rakennusjärjestysehdotuksen liitekartta, liite 1
- Kooste rakennusjärjestysluonnoksesta annetusta palautteesta

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1) MRL 15 § nojalla, kaavoitusmenettelyä koskevien MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
tarkoittamalla tavoilla asettaa rakennusjärjestysehdotuksen ja siihen liittyvän
liitekartan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi; ja
2) Pyytää rakennusjärjestysehdotuksesta ja siihen liittyvästä liitekartasta
lausunnot ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää tämän asian käsitelttelyn
jatkokokoukseen 30.10.2018.

----------------------------------Kh 30.10.2018 § 173

Oheismateriaali

- Rakennusjärjestysehdotus, ympa 23.10.2018
- Rakennusjärjestysehdotuksen liitekartta, liite 1
- Kooste rakennusjärjestysluonnoksesta annetusta palautteesta

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1) MRL 15 § nojalla, kaavoitusmenettelyä koskevien MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
tarkoittamalla tavoilla asettaa rakennusjärjestysehdotuksen ja siihen liittyvän
liitekartan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi; ja
2) Pyytää rakennusjärjestysehdotuksesta ja siihen liittyvästä liitekartasta lausunnot ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti.

Käsittely

Kunnanhallituksen jäsen Hatanpää esitti kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Rajajärven kannattamana, että päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää
1) MRL 15 § nojalla, kaavoitusmenettelyä koskevien MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
tarkoittamalla tavoilla asettaa vt. johtavan rakennustarkastajan alkuperäisen
ehdotuksen mukaisen rakennusjärjestysehdotuksen ja siihen liittyvän liitekartan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi siten muutettuna, että liitekartasta 1
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poistetaan alkuperäinen teksti ja lisätään karttaan uusi teksti: Alueet, joiden
ulkopuolella vapaa-ajan asunto, voidaan muuttaa pysyvään asuinkäyttöön ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua; ja
2) Pyytää päätösehdotuksen kohdan 1 mukaisesta rakennusjärjestysehdotuksesta ja siihen liittyvästä liitekartasta lausunnot ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti.
Kättennostolla suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus (JAA) sai 6
ääntä (Sundberg, Noro, Karjalainen, Metsäkivi, Laitinen, Saario) ja Hatanpään esitys (EI) 3 ääntä (Hatanpää, Rajajärvi, Pulkkinen). Näin ollen kunnanhallitus oli hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen.
Päätös

Kunnanhallitus päätti
1) MRL 15 § nojalla, kaavoitusmenettelyä koskevien MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
tarkoittamalla tavoilla asettaa rakennusjärjestysehdotuksen ja siihen liittyvän
liitekartan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi; ja
2) Pyytää rakennusjärjestysehdotuksesta ja siihen liittyvästä liitekartasta lausunnot ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti.

----------------------------------Ympa 30.1.2019 § 6
Ehdotus Vihdin kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi oli nähtävillä MRL 62 §:n
ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla ajalla 7.11.-7.12.2018. Ehdotuksesta pyydettiin lausuntoja 25 eri taholta ja lisäksi muille osallisille varattiin mahdollisuus
muistutuksen jättämiseen. Ehdotuksesta saapui palautteena yhteensä 11 pyydettyä lausuntoa ja 10 muistutusta.
Saadun palautteen perusteella rakennusjärjestykseen esitetään tehtäväksi muutoksia, jotka edellyttävät rakennusjärjestyksen asettamista uudelleen ehdotuksena nähtäville. Uutta rakennusjärjestysehdotusta laadittaessa on soveltuvin osin
otettu huomioon rakennusjärjestysluonnoksesta sekä ensimmäisestä ehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana annettuja palautteita (kts. oheismateriaalina oleva palauteraportti).
Vihdin kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaisesti ympäristölautakunta toimii
kunnan rakennusvalvontaviranomaisena. Hallintosäännön 18 §:n mukaisesti kaavoitus- ja tekninen lautakunta päättää MRL 137 §:n mukaisista rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella ja käyttää MRL 171 §:n mukaista
poikkeamisvaltaa. Rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään myös kaavoitus- ja
teknisen lautakunnan lausunto.
Ehdotusvaiheessa rakennusjärjestysehdotus tulee asettaa julkisesti nähtäville ja
pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Osallisia ovat kaikki Vihdin kunnan asukkaat,
alueella toimivat yhteisöt ja yritykset, maanomistajat, kiinteistön omistajat, sekä
kaikki ne, joiden oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä
eri viranomaiset, joiden toimialaa valmistelussa käsitellään (MRL 65 §). Nähtävilläolon aikana muistutuksia ehdotuksesta voivat siten jättää laajasti kaikki em.
osallisiksi katsottavat tahot, eikä lausuntopyyntöjen jakelu rajaa osallisuutta tai
Ptk tark.
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oikeutta muistutuksen jättämiseen.
Oheismateriaali

- Kooste rakennusjärjestysehdotuksesta annetusta palautteesta
- Toinen rakennusjärjestysehdotus, ympa 30.1.2019, liite 1
- Rakennusjärjestysehdotuksen liitekartta, liite 2

Valmistelija

Sanna Laaksonen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 4675 597

Esittelijä

johtava rakennustarkastaja

Ehdotus

Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se päättäisi
1) MRL 15 § nojalla, kaavoitusmenettelyä koskevien MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
tarkoittamalla tavoilla asettaa rakennusjärjestysehdotuksen ja siihen liittyvän
liitekartan (liite 2) julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, ja
2) Pyytää rakennusjärjestysehdotuksesta ja siihen liittyvästä liitekartasta (liite 2)
lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kunnan hallintokunnat ja asiantuntijatahot:
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta
Vihdin museo
Lohjan kaupunki, Ympäristöterveyspalvelut
Viranomaiset ja muut yhteistyötahot:
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Liikennevirasto
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Kirkkonummen kunta
Espoon kaupunki
Siuntion kunta
Lohjan kaupunki
Karkkilan kaupunki
Lopen kunta
Hyvinkään kaupunki
Nurmijärven kunta
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Fingrid Oyj
Caruna Oy
Rosk’n Roll Oy
Vihdin yrittäjät ry
Vihdin maataloustuottajain yhdistys ry
Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry (Viakas ry)
Vihti-Seura ry
Vihdin omakotiyhdistys ry

Käsittely
Jäsen Hynnälä ehdottaa Lindforsin kannattamana, että § 20 muutetaan seuraavasti:
20 § Rakentamisen määrä
Ptk tark.
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Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asuinrakennuksen tai enintään
yhden lomarakennuksen. Vakituiseen asumiseen tarkoitetussa asuinrakennuksessa voi olla enintään kaksi asuinhuoneistoa tai vaihtoehtoisesti rakennuspaikalle saa rakentaa erillisen sivuasunnon.
Rakentamisen määrän tulee kokonaisuudessaan olla sellainen, että rakennukset
koon, muodon, sijoittelun ja ulkoasun osalta sopeutuvat ympäristöön ja alueella
noudatettuun rakentamistapaan.
Asuinrakennuksen tai lomarakennuksen kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, ellei edellä säädetyistä edellytyksistä aiheudu muuta rajoitetta rakennuksen koolle.
Rakennuspaikalle saa edellä mainitun kerrosalan lisäksi rakentaa päärakennuksen käyttötarkoitusta palvelevia talousrakennuksia.
Maatalouden harjoittamiseen käytettäville rakennuspaikoille voidaan edellä säädetyn estämättä myöntää rakennuslupia talouskeskuksen yhteyteen sijoittuvalle
toiselle asuinrakennukselle sekä maataloutta tai maatilamatkailua palveleville
rakennuksille.
Vakituiseen asumiseen tarkoitetun asuinrakennuksen rakennuspaikalle voidaan
rakentaa asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin rakennuspaikan omistajien omaan yritystoimintaan käytettäviä tiloja, joiden kerrosala saa olla enintään
5 % rakennuspaikan pinta-alasta. Yritystoimintaan käytettävän rakennuksen tulee sopeutua ympäristöön sekä rakennuspaikan muihin rakennuksiin, eikä sen
käyttötarkoituksen mukaisesta toiminnasta saa aiheutua merkittävää pysyvää
haittaa ympäröivälle asutukselle, ympäristöä pilaavaa tai rumentavaa varastointia, eikä merkittävää liikenteellistä haittaa.
Muulle kuin asuinkäyttöön tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä rakennuksia. Mikäli rakennuspaikka sijaitsee ranta-alueella, sovelletaan rakentamisen määrään tämän pykälän sijaan 24 § määräyksiä.
Esittelijän ehdotus JAA:
kannattivat jäsenet Hallenberg ja Wermundsen
Jäsen Hynnälän ehdotus EI:
kannattivat jäsenet Hynnälä, Lindfors, Örnberg, Jokela ja Kerola-Suikki
Lautakunta hyväksyi jäsen Hynnälän ehdotuksen.
Jäsen Hynnälä ehdottaa Lindforsin kannattamana, että
§ 24 Rakentamisen määrä, sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella, 4 kappale , ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti:
Ranta-alueella vapaa-ajan rakennuspaikalle saa rakentaa yksiasuntoisen enintään kaksikerroksisen lomarakennuksen, jonka kerrosala saa olla rakennuspaikan koon salliessa enintään 250 k-m2.
Esittelijän ehdotus JAA:
kannattivat jäsenet Kerola-Suikki, Hallenberg ja Wermundsen
Ptk tark.
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Jäsen Hynnälän ehdotus EI:
kannattivat jäsenet Hynnälä, Lindfors, Örnberg, Jokela
Lautakunta hyväksyi jäsen Hynnälän ehdotuksen.
Keskustelun kuluessa esittelijä teki teknisen korjauksen
§ 22 Suunnittelutarvealueet toiseksi viimeinen kappale muutetaan seuraavasti:
Suunnittelutarvealue -määräys on voimassa enintään 10 vuoden ajan tämän rakennusjärjestyksen voimaantulosta.
Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen näillä muutoksilla.

----------------------------------Kh
Kunnanjohtaja esittää ympäristölautakunnan 30.1.2019 tekemän esityksen 20
§:ään sivuasuntoa koskevaa muutosta. Muutosesityksen jälkeen kyseinen kohta
kuuluisi seuraavasti:
"20 § Rakentamisen määrä
Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden asuinrakennuksen tai enintään
yhden lomarakennuksen. Vakituiseen asumiseen tarkoitetussa asuinrakennuksessa voi olla enintään kaksi asuinhuoneistoa tai vaihtoehtoisesti rakennuspaikalle
saa rakentaa erillisen sivuasunnon, jos rakennuspaikan koko on vähintään 5000
m². Määräys sivuasunnosta ei koske ranta-alueita.
Sivuasunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka liittyy toiminnallisesti pääasuntoon ja
sillä halutaan tukea useamman sukupolven asumista.
Rakennuspaikalle on mahdollista sijoittaa sivuasunto seuraavin edellytyksin:
- sivuasunto rakennetaan pääasunnon yhteyteen tai sen välittömään pihapiiriin
siten, että asunnoilla on yhteinen piha-alue, vesihuolto ja tieliittymä
- sivuasunnon tulee olla enintään 20 m päässä päärakennuksesta
- sivuasunnon ja pääasunnon tulee muodostaa kokonaisuus, joita ei saa maanmittaustoimituksella erottaa itsenäisiksi tiloiksi
- sivuasunnon tulee olla yksikerroksinen, jossa ei sallita kellari- eikä ullakkotiloja
- sivuasunto tulee suunnitella liikuntaesteettömäksi
- sivuasunnon enimmäiskerrosala saa olla 100 k- m² ja pohjan pinta-ala enintään
120 m²
- sivuasunnon rakentaminen ei koske lomarakentamista.
Rakentamisen määrän tulee kokonaisuudessaan olla sellainen, että rakennukset
koon, muodon, sijoittelun ja ulkoasun osalta sopeutuvat ympäristöön ja alueella
noudatettuun rakentamistapaan.
Asuinrakennuksen tai lomarakennuksen kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, ellei edellä säädetyistä edellytyksistä aiheudu muuta rajoitetta rakennuksen koolle.
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Rakennuspaikalle saa edellä mainitun kerrosalan mukaan rakentaa päärakennuksen käyttötarkoitusta palvelevia talousrakennuksia.
Maatalouden harjoittamiseen käytettäville rakennuspaikoille voidaan edellä säädetyn estämättä myöntää rakennuslupia talouskeskuksen yhteyteen sijoittuvalle
toiselle asuinrakennukselle sekä maataloutta tai maatilamatkailua palveleville rakennuksille.
Vakituiseen asumiseen tarkoitetun asuinrakennuksen rakennuspaikalle voidaan
rakentaa asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin rakennuspaikan omistajien
omaan yritystoimintaan käytettäviä tiloja, joiden kerrosala saa olla enintään 5 %
rakennuspaikan pinta-alasta. Yritystoimintaan käytettävän rakennuksen tulee sopeutua ympäristöön sekä rakennuspaikan muihin rakennuksiin, eikä sen käyttötarkoituksen mukaisesta toiminnasta saa aiheutua merkittävää pysyvää haittaa
ympäröivälle asutukselle, ympäristöä pilaavaa tai rumentavaa varastointia, eikä
merkittävää liikenteellistä haittaa.
Muulle kuin asuinkäyttöön tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä rakennuksia. Mikäli rakennuspaikka sijaitsee ranta-alueella, sovelletaan rakentamisen määrään tämän pykälän sijaan 24 § määräyksiä."
Muilta osin toinen rakennusjärjestysehdotus on nyt kunnanhallituksen päätettävänä ympäristölautakunnan kokouksessaan 30.1.2019 päättämässä muodossa.
Oheismateriaali

- Kooste rakennusjärjestysehdotuksesta annetusta palautteesta
- Toinen rakennusjärjestysehdotus, kh 11.2.2019
- Rakennusjärjestysehdotuksen liitekartta

Valmistelija

Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5231

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1) hyväksyä kunnanjohtajan muutosesityksen rakennusjärjestysehdotuksen 20
§:ssä mainittua sivuasuntoa koskien;
2) MRL 15 § nojalla, kaavoitusmenettelyä koskevien MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
tarkoittamalla tavoilla asettaa tämän päätöksen oheismateriaalina olevan rakennusjärjestysehdotuksen ja siihen liittyvän liitekartan julkisesti nähtäville
30 päivän ajaksi, ja
3) pyytää rakennusjärjestysehdotuksesta ja siihen liittyvästä liitekartasta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kunnan hallintokunnat ja asiantuntijatahot:
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta
Vihdin museo
Lohjan kaupunki, Ympäristöterveyspalvelut
Viranomaiset ja muut yhteistyötahot:

Ptk tark.

VIHDIN KUNTA

Pöytäkirja

3/2019

36 (74)

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Väylävirasto
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Kirkkonummen kunta
Espoon kaupunki
Siuntion kunta
Lohjan kaupunki
Karkkilan kaupunki
Lopen kunta
Hyvinkään kaupunki
Nurmijärven kunta
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Fingrid Oyj
Caruna Oy
Rosk’n Roll Oy
Vihdin yrittäjät ry
Vihdin maataloustuottajain yhdistys ry
Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry (Viakas ry)
Vihti-Seura ry
Vihdin omakotiyhdistys ry
Käsittely

Keskustelun kuluessa kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Rajajärvi esitti jäsen
Ikosen kannattamana, että § 24; Rakentamisen määrä, sijoittuminen ja sopeuttaminen ympäristöön ranta-alueella, 4 kappale, ensimmäinen lause muutetaan
kuulumaan seuraavasti:
"Ranta-alueella vapaa-ajan rakennuspaikalle saa rakentaa yksiasuntoisen enintään kaksikerroksisen lomarakennuksen, jonka kerrosala saa olla rakennuspaikan
koon salliessa enintään 150 k-m2."
Kättennostolla suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan esitys (JAA) sai 7 ääntä (Sundberg, Metsäkivi, Karjalainen, Laitinen, Noro, Saario, Välimaa), ja Rajajärven esitys (EI) sai 2 ääntä (Rajajärvi, Ikonen). Näin ollen kunnanhallitus oli hyväksynyt kunnanjohtajan ehdotuksen.
Jäsen Saario esitti jäsen Laitisen kannattamana, että 20 § Rakentamisen määrä,
3. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Rakennuspaikalle on mahdollista sijoittaa sivuasunto seuraavin edellytyksin:
- sivuasunto rakennetaan pääasunnon yhteyteen tai sen välittömään pihapiiriin
siten, että asunnoilla on yhteinen piha-alue, vesihuolto ja tieliittymä
- sivuasunnon tulee olla enintään 50 m päässä päärakennuksesta
- sivuasunnon ja pääasunnon tulee muodostaa kokonaisuus, joita ei saa maanmittaustoimituksella erottaa itsenäisiksi tiloiksi
- sivuasunnon enimmäiskerrosala saa olla 100 k- m² ja pohjan pinta-ala enintään
120 m²
- sivuasunnon rakentaminen ei koske lomarakentamista."
Kättennostolla suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan esitys (JAA) sai 3 ääntä (Rajajärvi, Ikonen, Välimaa ), ja Saarion esitys (EI) sai 6 ääntä (Saario, Laitinen,
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Sundberg, Noro, Metsäkivi, Karjalainen). Näin ollen kunnanhallitus oli hyväksynyt
Saarion ehdotuksen.
Päätös

Kunnanhallitus päätti
1) hyväksyä kunnanjohtajan muutosesityksen rakennusjärjestysehdotuksen 20
§:ssä mainittua sivuasuntoa koskien siten muutettuna, että 3. kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Rakennuspaikalle on mahdollista sijoittaa sivuasunto seuraavin edellytyksin:
- sivuasunto rakennetaan pääasunnon yhteyteen tai sen välittömään pihapiiriin siten, että asunnoilla on yhteinen piha-alue, vesihuolto ja tieliittymä
- sivuasunnon tulee olla enintään 50 m päässä päärakennuksesta
- sivuasunnon ja pääasunnon tulee muodostaa kokonaisuus, joita ei saa
maanmittaustoimituksella erottaa itsenäisiksi tiloiksi
- sivuasunnon enimmäiskerrosala saa olla 100 k- m² ja pohjan pinta-ala enintään 120 m²
- sivuasunnon rakentaminen ei koske lomarakentamista."
2) MRL 15 § nojalla, kaavoitusmenettelyä koskevien MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
tarkoittamalla tavoilla asettaa tämän päätöksen oheismateriaalina olevan rakennusjärjestysehdotuksen ja siihen liittyvän liitekartan julkisesti nähtäville
30 päivän ajaksi, ja
3) pyytää rakennusjärjestysehdotuksesta ja siihen liittyvästä liitekartasta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Kunnan hallintokunnat ja asiantuntijatahot:
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta
Vihdin museo
Lohjan kaupunki, Ympäristöterveyspalvelut
Viranomaiset ja muut yhteistyötahot:
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Väylävirasto
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Museovirasto
Kirkkonummen kunta
Espoon kaupunki
Siuntion kunta
Lohjan kaupunki
Karkkilan kaupunki
Lopen kunta
Hyvinkään kaupunki
Nurmijärven kunta
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Fingrid Oyj
Caruna Oy
Rosk’n Roll Oy
Vihdin yrittäjät ry
Vihdin maataloustuottajain yhdistys ry
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Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry (Viakas ry)
Vihti-Seura ry
Vihdin omakotiyhdistys ry
----------------------------------Ympa

2. ehdotus Vihdin kunnan uudeksi rakennusjärjestykseksi oli nähtävillä MRL 62
§:n ja MRA 30 §:n tarkoittamalla tavalla ajalla 21.2.-22.3.2019. Ehdotuksesta pyydettiin lausuntoja 25 eri taholta ja lisäksi muille osallisille varattiin mahdollisuus
muistutuksen jättämiseen. Ehdotuksesta saapui palautteena yhteensä 10 pyydettyä lausuntoa ja 5 muistutusta.
Saadun palautteen perusteella rakennusjärjestykseen ei esitetään tehtäväksi
sellaisia muutoksia, jotka edellyttäisivät rakennusjärjestyksen asettamista
uudelleen nähtäville. Uutta rakennusjärjestystä laadittaessa on soveltuvin osin
otettu huomioon rakennusjärjestysluonnoksesta sekä ehdotusvaiheista niiden
nähtävilläoloaikana annettuja palautteita (kts. oheismateriaalina oleva
palautekooste).
Muutokset joita tehtiin:
- 20 § poistettiin kohta lohkomisen rajoittamisesta
- 21 § vaihdettiin viittaus asetukseen joka oli kumoutunut
- 22 § täsmennettiin eri alueiden rajautumista suunnittelutarvealueiksi (ks.
palautekooste)
- 23 § kohta, jossa viitataan rakennusjärjestyksen liitekarttaan 1, on tekstiin
muotoiltu sama sanamuoto kuin liitekartassakin.
Saapuneissa lausunnoissa ja palautteissa on käsittelyn aikana esitetty useita
sellaisia seikkoja, joita tullaan käyttämään hyödyksi rakentamisen ohjeiden
laadinnassa. Kiitän saadusta palautteesta ja lausunnoista.

Oheismateriaali

2. Ehdotusvaiheen palautekooste
Vihdin kunnan rakennusjärjestys ehdotus/muutokset
Vihdin kunnan rakennusjärjestys
Rakennusjärjestyksen liitekartta 1

Valmistelija

Sanna Laaksonen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 4675 597

Esittelijä

johtava rakennustarkastaja

Ehdotus

Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi
edelleen kunnanvaltuustolle rakennusjärjestyksen hyväksyttäväksi.

Käsittely

Jäsen Hynnälä ehdottaa Lindforsin kannattamana, että § 22 allaolevaa kohtaa
muutetaan siten, että 300 m muutetaan 150 m.
§ 22
• Väylien melu- ja tärinäalueilla katsotaan olevan tarve tarkemmalle
suunnittelulle. Liikenteen määrästä johtuen sekä väylän kehittymisen
mahdollistamiseksi tulee suunnittelutarvealueeksi rajata vähintään ne kiinteistöt,
joiden sijainti väylään on 300 m.
Koska tehtiin esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta äänestettiin.
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Esittelijän ehdotus JAA, kannattivat:
Jäsenet Hallenberg, Kerola-Suikki ja Wermundsen
Jäsen Hynnälän ehdotus EI, kannattivat:
Pj Lindfors, jäsenet Hynnälä ja Jokela.
Koska äänestys päättyi tasatulokseen, puheenjohtajan ääni ratkaisi ja Hynnälän
ehdottama muutos tehdään.
Päätös

Lautakunta päätti, että Hynnälän ehdottamalla muutoksella rakennusjärjestys
esitetään kunnanhallitukselle, että se esittäisi sen edelleen kunnanvaltuustolle
hyväksyttäväksi.

----------------------------------Kh 29.04.2019 § 65

Oheismateriaali

- 2. Ehdotusvaiheen palautekooste
- Vihdin kunnan rakennusjärjestys ehdotus/muutokset
- Vihdin kunnan rakennusjärjestys
- Rakennusjärjestyksen liitekartta 1

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy rakennusjärjestyksen ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti.

Käsittely

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asia
jätetään pöydälle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Kh
Oheismateriaali

- 2. Ehdotusvaiheen palautekooste
- Vihdin kunnan rakennusjärjestys ehdotus/muutokset
- Vihdin kunnan rakennusjärjestys
- Rakennusjärjestyksen liitekartta 1

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy rakennusjärjestyksen ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti.

Käsittely

Keskustelun kuluessa jäsen Saario esitti jäsen Laitisen kannattamana, että 22 §:n
kohdasta Rakentamispainealueet poistetaan kohta: "Alueiksi luetaan sellaiset tiivistyvät asuinalueet, joissa noin 300 m säteisen ympyrän sisään mahtuu enemmän kuin 6 asuinrakennusta."

Ptk tark.

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

3/2019

40 (74)

Kunnanjohtajan esitys (JAA) sai kolme ääntä (Rajajärvi, Ikonen, Hatanpää) ja Saarion esitys (EI) sai kuusi ääntä (Sundberg, Noro, Karjalainen, Metsäkivi, Saario ja
Laitinen). Näin ollen kunnanhallitus oli hyväksynyt Saarion esityksen.
Päätös

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy rakennusjärjestyksen ympäristölautakunnan esityksen mukaisesti siten muutettuna, että 22 §:n kohdasta
Rakentamispainealueet poistetaan kohta: "Alueiksi luetaan sellaiset tiivistyvät
asuinalueet, joissa noin 300 m säteisen ympyrän sisään mahtuu enemmän kuin 6
asuinrakennusta".

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 24
Oheismateriaali

2. Ehdotusvaiheen palautekooste
Vihdin kunnan rakennusjärjestys ehdotus/muutokset

Liitteet

Vihdin kunnan rakennusjärjestys
Rakennusjärjestyksen liitekartta 1

Ehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy Vihdin kunnan rakennusjärjestyksen.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi Vihdin kunnan rakennusjärjestyksen.

----------------------------------Liitteet
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27.11.2017
20.05.2019
03.06.2019

Maapoliittisen ohjelman päivittäminen
361/10.00.00/2017
Kh 27.11.2017 § 247
Kunnan maapoliittisen ohjelman tarkoitus on edistää kuntastrategian toteutumista ja tukea kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä. Kunnan maapolitiikan tulee olla johdonmukaista, kustannustehokasta ja edistää kunnan tavoitteiden mukaista yhdyskuntarakennetta. Maapolitiikalla luodaan edellytykset muun muassa
riittävälle asuntotuotannolle sekä elinkeinotoiminnalle maanhankinnan, tonttien
luovutuksen ja kaavojen toteutumisen edistämisen kautta. Maapolitiikan ratkaisuilla vaikutetaan yhdyskuntarakentamisesta kunnalle aiheutuviin nettokustannuksiin.
Maapoliittisessa ohjelmassa kunnanvaltuusto määrittelee kunnan maapoliittiset
tavoitteet ja esittää ne periaatteet ja maapoliittiset keinot, joita Vihdin kunta
noudattaa pyrkiessään asetettuihin tavoitteisiin.
Vihdin kunnan voimassaoleva maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2006 tilanteessa, jossa kunnan vuosittainen väestönkasvu on ollut voimakasta. Kuluneen kymmenen vuoden aikana kunnan kasvu on hidastunut, eikä voimassaoleva maapoliittinen ohjelma enää nykytilanteessa tarjoa riittäviä keinoja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Tämän vuoksi maapoliittista
ohjelmaa esitetään päivitettäväksi.
Merkittävin yksittäinen muutos liitteenä olevassa päivitetyssä maapoliittisessa
ohjelmassa verrattuna voimassa olevaan ohjelmaan on sitovan tonttijaon käyttöönotto strategisesti tärkeillä tai muuten keskeisillä alueilla.
Useiden maankäyttö- ja rakennuslain sallimien maapoliittisten keinojen käyttäminen edellyttää sitovaa tonttijakoa. Vihdissä asemakaavat on toistaiseksi laadittu ohjeellisella tonttijaolla, ja maapolitiikan käytettävissä olevien keinojen valikoima on siten tähän asti ollut rajattu. Sitovan tonttijaon käyttöönotto mahdollistaa esimerkiksi alueellisten rakentamiskehotusten käytön, sekä kehittämiskorvauksen langettamisen asemakaavaa yksityisen omistamalla maalla muutettaessa, jos neuvotteluteitse ei päästä sopimukseen joko kaavaratkaisusta tai maankäyttösopimuskorvauksen suuruudesta.
Oheismateriaali

Maapoliittinen ohjelma, kh 27.11.2017

Valmistelija

Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä
olevan Vihdin kunnan 27.11.2017 päivätyn maapoliittisen ohjelman.

Käsittely

Keskustelun kuluessa jäsen Noro esitti varajäsen Viherkannon kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen
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yksimielisesti.
Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

----------------------------------Kh 20.05.2019 § 73
Vihdin kunnan voimassaoleva maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.11.2006 tilanteessa, jossa kunnan vuosittainen väestönkasvu on ollut voimakasta. Kuluneen kymmenen vuoden aikana kunnan kasvu on hidastunut, eikä voimassaoleva maapoliittinen ohjelma enää nykytilanteessa tarjoa riittäviä keinoja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Tämän vuoksi maapoliittista
ohjelmaa esitetään päivitettäväksi.
Luonnos uudeksi maapoliittiseksi ohjelmaksi oli ensimmäisen kerran kunnanhallituksen käsittelyssä vuoden 2017 lopulla. Tuolloin maapoliittinen ohjelma jätettiin
pöydälle lisäselvityksiä varten.
Vuoden 2017 esitettyyn maapoliittiseen linjaan ei nyt käsittelyssä olevassa ohjelmaluonnoksessa esitetä muutoksia. Ohjelmaluonnosta on kuitenkin päivitetty
kuntastrategiaa koskevien tietojen ja väestö- ja muuttotilastojen osalta.
Merkittävin yksittäinen muutos liitteenä olevassa päivitetyssä maapoliittisen ohjelman luonnoksessa verrattuna voimassa olevaan, vuonna 2006 kunnanvaltuuston hyväksymään ohjelmaan on sitovan tonttijaon käyttöönotto strategisesti tärkeillä tai muuten keskeisillä alueilla.
Oheismateriaali

Päivitetty maapoliittinen ohjelma, kh 20.5.2019

Valmistelija

Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Vihdin kunnan päivitetyn maapoliittisen ohjelman.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
Vihdin kunnan päivitetyn maapoliittisen ohjelman.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 25
Liitteet

Päivitetty maapoliittinen ohjelma

Ehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Vihdin kunnan päivitetyn
maapoliittisen ohjelman.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan Vihdin kunnan päivitetyn
maapoliittisen ohjelman.

-----------------------------------
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14.05.2019
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Vihdin kunnan rakennusomaisuuden salkutuksen päivittäminen
266/10.03.02/2016
Kate 14.05.2019 § 31

Vihdin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.11.2016 § 49 hyväksynyt rakennusomaisuuden salkutusperiaatteet sekä eri salkkujen sisällön.
Vihdin kunnan strategian toteuttamiseksi, talouden tasapainottamiseksi ja optimaalisen omistajapolitiikan harjoittamiseksi on kunnan perusteltua luopua tiloista / rakennuksista, joita ei sen oman toiminnan kannalta ole tarvetta säilyttää.
Vastaavasti tulee harkittavaksi tilojen / rakennusten pitäminen kunnan omistuksessa, mikäli niiden katsotaan olevan kunnan toiminnan kannalta tarpeellisia ja
ne on perusteltuja omistaa.
Vihdin kunnan rakennusomaisuus on jaettu eri luokkiin seuraavasti:
A A-salkun rakennukset ovat kunnan oman palvelutuotannon kannalta pitkällä
aikavälillä tärkeitä ja ne on perusteltuja omistaa. Tuleva investointitarve tulee painottumaan näihin rakennuksiin. A-salkun sisältö tarkastellaan tarvittaessa uudelleen, mikäli palveluverkon muutokset sitä edellyttävät.
B B-salkun rakennukset ovat vajaakäytössä ja toiminnallisesti tai kunnoltaan
heikkoja, paremmin toimiakseen ne tarvitsisivat investointeja. Näiden rakennusten osalta suoritetaan arviointi vuosittain, jolloin ne siirretään A-salkkuun
ja niihin toteutetaan investointi tai ne siirretään realisoitaviin kohteisiin eli
C-salkkuun. Siirto tehdään, kun se palvelutuotannon tai muista syistä on perusteltua tehdä.
C C-salkun rakennusten käytöstä ja omistuksesta kunta luopuu. Rakennuksilla
ei ole kunnan palvelutuotannon kannalta merkitystä eikä niihin ole perusteltua investoida.
C-salkun rakennuksille laaditaan myyntiohjelma, joka tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Myös yksittäisen rakennuksen myynti tai purku tuodaan aina kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston päätettäväksi.
D D-salkun rakennukset koostuvat ns. museorakennuksista ja ne säilytetään
kunnan omistuksessa.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.6.2017 § 50 päättänyt muuttaa Vihdin kunnan rakennusomaisuuden salkutuksesta aiemmin tehtyä päätöstä siten, että
B-salkusta on siirretty C-salkkuun mm. Nummelan kotihoidon parakit sekä Kirkkoniemen koulu.
Kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle oli esitetty lisäksi Tervalammen koulun siirtämistä B-salkusta C-salkkuun. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta kokouksessaan
19.4.2017 § 32 päätti, että Tervalammen koulua ei siirretä C-salkkuun.
Tervalammen koulu
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Opetus Tervalammen koululla on loppunut kesäkuun alussa 2017. Tervalammen
koulun toiminta on siirtynyt Huhmarnummen kouluun.
Opetustoiminnan loputtua Tervalammen koulun nykyinen käyttöaste on jäänyt
hyvin alhaiseksi. Koulun liikuntasalia on vuokrattu ulkopuoliselle käyttäjälle noin
3-4 kertaa viikossa.
Tervalammen koulun vuotuisia käyttökustannuksia ei saada katettua nykyisillä
vuokratuloilla. Pelkästään koulun lämmitys- ja sähkökulut ovat vuositasolla noin
36 000 euroa.
Kirkkoniemen koulu
Kirkkoniemen koulussa opiskelee tällä hetkellä 1. ja 2.-luokkien oppilaat. Opetus
Kirkkoniemen koulussa loppuu kuluvaan lukukauteen ja siirtyy sen jälkeen Pappilanpellon kouluun.
Kirkkoniemen koulua on suunniteltu kehittäväksi alueen kulttuuri- ja vapaa-ajan
keskukseksi osoittamalla sieltä tiloja mm. kunnassa toimiville seuroille ja yhdistyksille.
Kirkkoniemen koulun monipuolisissa tiloissa on mahdollista tarjota toimintamahdollisuuksia useille erilaisille kulttuuri-, taide- ja liikuntajärjestöille, ja saada tästä
synergiaetuja.
Kirkkoniemen koulun säilyessä kunnan omistuksessa ja eri kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintojen keskittyessä sinne kunnan olisi mahdollista luopua nopeammalla aikataululla osasta myyntilistalla olevista rakennuksista.
Lisäksi Kirkkoniemen koulun säilyttäminen ja kehittäminen kulttuurikeskuksena
edesauttaisi koko Kirkonkylän kehittämistä ja profilointia sen historiaan ja kulttuuriin painottuvien vahvuuksien kautta.
Nummelan kotihoidon parakit
Vihdin kunta on velvollinen järjestämään asianmukaiset tilat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaa varten. Tällä hetkellä osa Karviaiselle vuokratuista työtiloista ei vastaa niiden käytölle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi työtilat, jotka eivät vastaa astetuttuja vaatimuksia, on Vihdin kunta vuokrannut ulkopuoliselta
vuokranantajalta.
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa on keskusteltu Nummelan kotihoidon
parakkien soveltuvuudesta heidän toimintaansa. Kyseiset tilat on mahdollista
saada kunnostustoimenpiteillä sellaisiksi, että ne täyttävät niiden käytölle asetetut vaatimukset. Muutostöiden jälkeen Nummelan kotihoidon parakit soveltuisivat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työtiloiksi. Lisäksi parakkien hyvä sijainti
tulisi antamaan synergiaetua Karviaisen toiminnalle.
Nummelan kotihoidon parakkien säilyessä kunnan omistuksessa on ne mahdollista osoittaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan samalla luopuen ulkopuolisesta vuokrauksesta.
Oheismateriaali
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Valmistelija

Mika Kukkula, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5227
Anna-Maria Kivikangas, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 574 1913

Esittelijä

elinvoimajohtaja

Ehdotus

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan seuraavaa:
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Siirtää B-salkusta C-salkkuun seuraavat rakennukset:
345a

Tervalammen koulu

Siirtää C-salkusta A-salkkuun seuraavat rakennukset:
368a

Kirkkoniemen koulu

Siirtää C-salkusta B-salkkuun seuraavat rakennukset:
842

Nummelan kotihoito, parakit

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta päättää lisäksi esittää em. päätökset kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------------------------------Kh 20.05.2019 § 80

Oheismateriaali

- sijaintikartta Tervalammen koulu
- sijaintikartta Kirkkoniemen koulu
- sijaintikartta Nummelan kotihoidon parakit

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa Vihdin
kunnan rakennusomaisuuden salkutuksesta aiemmin tehtyä päätöstä siten, että
-

Päätös

Tervalammen koulu (345 a) siirretään B-salkusta C-salkkuun
Kirkkoniemen koulu (368 a) siirretään C-salkusta A-salkkuun
Nummelan kotihoito, parakit (842) siirretään C-salkusta B-salkkuun

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa Vihdin
kunnan rakennusomaisuuden salkutuksesta aiemmin tehtyä päätöstä siten, että
- Tervalammen koulu (345 a) siirretään B-salkusta C-salkkuun
- Kirkkoniemen koulu (368 a) siirretään C-salkusta A-salkkuun
- Nummelan kotihoito, parakit (842) siirretään C-salkusta B-salkkuun

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 26
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Oheismateriaali

- sijaintikartta Tervalammen koulu
- sijaintikartta Kirkkoniemen koulu
- sijaintikartta Nummelan kotihoidon parakit

Ehdotus

Kunnanvaltuusto muuttaa Vihdin kunnan rakennusomaisuuden salkutuksesta
aiemmin tehtyä päätöstä siten, että
- Tervalammen koulu (345 a) siirretään B-salkusta C-salkkuun
- Kirkkoniemen koulu (368 a) siirretään C-salkusta A-salkkuun
- Nummelan kotihoito, parakit (842) siirretään C-salkusta B-salkkuun

Päätös

Kunnanvaltuusto muutti Vihdin kunnan rakennusomaisuuden salkutuksesta
aiemmin tehtyä päätöstä siten, että
- Tervalammen koulu (345 a) siirretään B-salkusta C-salkkuun
- Kirkkoniemen koulu (368 a) siirretään C-salkusta A-salkkuun
- Nummelan kotihoito, parakit (842) siirretään C-salkusta B-salkkuun

-----------------------------------
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Kunnanhallituksen vaali toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
163/00.00.01/2017
Kh 20.05.2019 § 85

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
tarkastuslautakunta.
Vihdin kunnan hallintosäännön 2 §:n mukaan Vihdin kunnanhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen kahdeksi vuodeksi.
Kuntalain 32 §:n 2. momentin mukaan kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan
ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa.
Kuntalain 33 §:n 1. momentin mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen
määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
Vihdin kunnan hallintosäännön 3. luvun (Toimielinten ja johdon tehtävät) 6 §:n
mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja voi valtuuston niin päättäessä hoitaa
tehtävää osa-aikaisesti. Hallintosäännön 12. luvun (Kokouspalkkiot) 115 §:n mukaan osa-aikaisen kunnanhallituksen puheenjohtajan palkkion määrää kunnanvaltuusto puheenjohtajan valinnan yhteydessä.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Tätä kohtaa ei
sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Ptk tark.
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Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Kunnanhallituksessa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään neljä.
Kuntalain 70 §:n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain
henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on valinnan
edellytys, joten se on annettava ennen valintaa. Laissa ei säädetä suostumuksen
muodosta, mutta se suositellaan annettavan kirjallisena.
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja varajäsenen], valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan
sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat
tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
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Valmistelija

Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudelle
1.6.2019-31.5.2021

50 (74)

1) kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen; sekä
2) jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudelle
1.6.2019-31.5.2021
1) kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen; sekä
2) jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 27
Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021
1) kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen; sekä
2) jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan.

Päätös

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallitukseen toimikaudelle 1.6.2019
- 31.5.2021 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Tuija Sundberg (pj)
Anu Rajajärvi (I vpj)
Sari Metsäkivi (II vpj)
Olli Pekka Hatanpää
Olli Ikonen
Tapio Karjalainen
Veli-Matti Laitinen
Varpu-Leena Malmgrén
Kari Viherkanto

-----------------------------------
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Varajäsen
Laura Syrjälä
Mia Neuvonen
Suvi Nuotio
Ida Välimaa
Pentti Pulkkinen
Jarmo Hynnälä
Pasi Salonen
Silja Silvasti
Pasi Saario
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20.05.2019
03.06.2019

Eron myöntäminen luottamustehtävästä ja uuden jäsenen valinta kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan
163/00.00.01/2017
Kh 20.05.2019 § 87

Tapio Lankinen on 26.3.2019 saapuneella viestillään pyytänyt eroa kaavoitus- ja
teknisen lautakunnan jäsenyydestä 31.5.2019 alkaen
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustehtävästä voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valitsema toimielin. Kuntalain 78 §:n
mukaan jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan valittava uusi jäsen voi tasa-arvolain mukaan olla joko nais- tai miespuolinen.
Kuntalain 70 §:n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain
henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on valinnan
edellytys, joten se on annettava ennen valintaa. Laissa ei säädetä suostumuksen
muodosta, mutta se suositellaan annettavan kirjallisena.
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarPtk tark.
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koitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja varajäsenen], valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan
sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat
tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan on toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 valittu seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Mike von Wehrt (pj)
Kai Viherkanto (vpj)
Tiina Kontio
Jaana Mäntyvaara
Päivi Ruostesaari-Solja
Tapio Lankinen
Jukka Koivunen
Liisa Ikonen
Markku Pietilä

Varajäsen
Arja Uusitalo
Pasi Ranta
Asta Autelo
Kati Helanto
Päivi Lumikumpu
Mikko Mäkelä
Vesa Honkavaara
Jari Lydén
Paavo Säiläkivi

Valmistelija

Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Tapio Lankiselle kaavoitus- ja teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja
2) valitsee uuden jäsenen kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Tapio Lankiselle kaavoitus- ja teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja
2) valitsee uuden jäsenen kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 28
Ehdotus
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1) myöntää eron Tapio Lankiselle kaavoitus- ja teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja
2) valitsee uuden jäsenen kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.
Päätös

Kunnanvaltuusto
1) myönsi eron Tapio Lankiselle kaavoitus- ja teknisen lautakunnan
jäsenyydestä ja
2) valitsi kaavoitus- ja tekniseen lautakuntaan jäseneksi Pasi Saarion jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

-----------------------------------
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20.05.2019
03.06.2019

Eron myöntäminen luottamustehtävästä ja uuden jäsenen valinta lasten ja nuorten lautakuntaan
163/00.00.01/2017
Kh 20.05.2019 § 86

Kari Viherkanto on 10.5.2019 saapuneella viestillään pyytänyt ero lasten ja nuorten lautakunnan jäsenyydestä 31.5.2019 alkaen.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustehtävästä voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valitsema toimielin. Kuntalain 78 §:n
mukaan jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Lasten ja nuorten lautakuntaan valittava uusi jäsen pitää tasa-arvolain mukaan
olla miespuolinen.
Kuntalain 70 §:n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain
henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on valinnan
edellytys, joten se on annettava ennen valintaa. Laissa ei säädetä suostumuksen
muodosta, mutta se suositellaan annettavan kirjallisena.
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarPtk tark.
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koitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja varajäsenen], valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan
sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat
tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Lasten ja nuorten lautakuntaan on toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 valittu
seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Kari Viherkanto (pj)
Janne Ripatti (vpj)
Heidi Seppälä
Simo Takanen
Matti Waara
Suvi Nuotio
Jari Toivanen
Satu Mali
Tuija Hyvönen
Niina Jokinen
Päivi Åhlgren

Varajäsen
Paavo Muranen
Ilkka Mustakangas
Katriina Siirala
Jari Karjalainen
Erkki Aronen
Riina Hankaa
Jarno Örnberg
Laura Aaltonen
Annina Mäkiö
Minka Heino
Olli Pakalén

Valmistelija

Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Kari Viherkannolle lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja
2) valitsee uuden jäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 sekä
3) valitsee jäsenten keskuudesta uuden puheenjohtajan lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Kari Viherkannolle lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja
2) valitsee uuden jäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 sekä
3) valitsee jäsenten keskuudesta uuden puheenjohtajan lasten ja nuorten lau-
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takuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
----------------------------------Kv 03.06.2019 § 29
Ehdotus

Kunnanvaltuusto
1) myöntää eron Kari Viherkannolle lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja
2) valitsee uuden jäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 sekä
3) valitsee jäsenten keskuudesta uuden puheenjohtajan lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti
1) myöntää eron Kari Viherkannolle lasten ja nuorten lautakunnan
puheenjohtajan tehtävästä ja
2) valita lasten ja nuorten lautakuntaan jäseneksi Harri Hamporin jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 sekä
3) valita lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajaksi Simo Takasen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.

-----------------------------------
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20.05.2019
03.06.2019

Eron myöntäminen ja uuden jäsenen valinta lasten ja nuorten lautakuntaan
163/00.00.01/2017
Kh 20.05.2019 § 93

Tuija Hyvönen on 17.5.2019 saapuneella viestillään pyytänyt eroa lasten ja nuorten lautakunnan jäsenyydestä.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustehtävästä voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valitsema toimielin. Kuntalain 78 §:n
mukaan jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Lasten ja nuorten lautakuntaan valittava uusi jäsen pitää tasa-arvolain mukaan
olla joko nais- tai miespuolinen.
Kuntalain 70 §:n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain
henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on valinnan
edellytys, joten se on annettava ennen valintaa. Laissa ei säädetä suostumuksen
muodosta, mutta se suositellaan annettavan kirjallisena.
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarPtk tark.
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koitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja varajäsenen], valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan
sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat
tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Lasten ja nuorten lautakuntaan on toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 valittu
seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Kari Viherkanto (pj)
Janne Ripatti (vpj)
Heidi Seppälä
Simo Takanen
Matti Waara
Suvi Nuotio
Jari Toivanen
Satu Mali
Tuija Hyvönen
Niina Jokinen
Päivi Åhlgren

Varajäsen
Paavo Muranen
Ilkka Mustakangas
Katriina Siirala
Jari Karjalainen
Erkki Aronen
Riina Hankaa
Jarno Örnberg
Laura Aaltonen
Annina Mäkiö
Minka Heino
Olli Pakalén

Valmistelija

Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Tuija Hyvöselle lasten ja nuorten lautakunnan jäsenen
tehtävästä ja
2) valitsee uuden jäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Tuija Hyvöselle lasten ja nuorten lautakunnan jäsenen
tehtävästä ja
2) valitsee uuden jäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 30
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Kunnanvaltuusto
1) myöntää eron Tuija Hyvöselle lasten ja nuorten lautakunnan jäsenen
tehtävästä ja
2) valitsee uuden jäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

Päätös

Kunnanvaltuusto
1) myönsi eron Tuija Hyvöselle lasten ja nuorten lautakunnan jäsenen
tehtävästä ja
2) valitsi lasten ja nuorten lautakuntaan jäseneksi Ritva Hämäläisen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

-----------------------------------
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20.05.2019
03.06.2019

Eron myöntäminen ja uuden varajäsenen valinta lasten ja nuorten lautakuntaan
163/00.00.01/2017
Kh 20.05.2019 § 94

Annina Mäkiö on 20.5.2019 saapuneella viestillään pyytänyt eroa lasten ja nuorten lautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustehtävästä voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valitsema toimielin. Kuntalain 78 §:n
mukaan jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Lasten ja nuorten lautakuntaan valittava uusi jäsen pitää tasa-arvolain mukaan
olla naispuolinen.
Kuntalain 70 §:n 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain
henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on valinnan
edellytys, joten se on annettava ennen valintaa. Laissa ei säädetä suostumuksen
muodosta, mutta se suositellaan annettavan kirjallisena.
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarPtk tark.
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koitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenen [ja varajäsenen], valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Ilmoitus tulee tehdä johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan
sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat
tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.
Lasten ja nuorten lautakuntaan on toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 valittu
seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Jäsen
Kari Viherkanto (pj)
Janne Ripatti (vpj)
Heidi Seppälä
Simo Takanen
Matti Waara
Suvi Nuotio
Jari Toivanen
Satu Mali
Tuija Hyvönen
Niina Jokinen
Päivi Åhlgren

Varajäsen
Paavo Muranen
Ilkka Mustakangas
Katriina Siirala
Jari Karjalainen
Erkki Aronen
Riina Hankaa
Jarno Örnberg
Laura Aaltonen
Annina Mäkiö
Minka Heino
Olli Pakalén

Valmistelija

Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Annina Mäkiölle lasten ja nuorten lautakunnan varajäsenen
tehtävästä ja
2) valitsee uuden varajäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

Päätös

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se
1) myöntää eron Annina Mäkiölle lasten ja nuorten lautakunnan varajäsenen
tehtävästä ja
2) valitsee uuden varajäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 31
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Kunnanvaltuusto
1) myöntää eron Annina Mäkiölle lasten ja nuorten lautakunnan varajäsenen
tehtävästä ja
2) valitsee uuden varajäsenen lasten ja nuorten lautakuntaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

Päätös

Kunnanvaltuusto
1) myönsi eron Annina Mäkiölle lasten ja nuorten lautakunnan varajäsenen
tehtävästä ja
2) valitsi lasten ja nuorten lautakuntaan varajäseneksi Toni Oksasen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

-----------------------------------
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03.06.2019

Ilmoitusasiat
Kv 03.06.2019 § 32
1) Kunnanhallituksen päätös 8.4.2019 § 51: Asemakaavamuutoksen käynnistäminen, Nummela, Linnanniittu K169, 171, 184 ja 186 T 4.
2) Allekirjoitetut kauppakirjat:
- Kunnanhallitus päätti 18.3.2019 § 40 ostaa noin 4,9156 ha suuruisen
määräalan kiinteistöstä Manor RN:o 5:159, kiinteistötunnus
927-406-5-159. Kauppahinta on 242 000 euroa.
- Kunnanhallitus päätti 19.3.2018 § 37 hyväksyä kiinteistökaupan, jolla Vihdin kunta ostaa kiinteistön Sveitsinmäki III, kiinteistötunnus
927-406-5-148. Tilan kokonaispinta-ala on noin 12,39 hehtaaria. Kauppahinta on 200 000 euroa.
3) Kunnanhallituksen päätös 20.5.2019 § 77: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen Uudellamaalla ja Länsi-Uudellamaalla.
Ehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ilmoitti järjestäytymistietonsa
seuraavasti:
puheenjohtaja Erkki Aronen
varapuheenjohtaja Anu Rajajärvi
sihteeri Janne Ripatti
Keskustan valtuustoryhmä ilmoitti järjestäytymistietonsa seuraavasti:
puheenjohtaja Kari Viherkanto
varapuheenjohtaja Pasi Saario
sihteeri Suvi Nuotio

-----------------------------------
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03.06.2019

Valtuustoaloitteet
Kv 03.06.2019 § 33
Ote Vihdin kunnan hallintosäännöstä 80 §:
Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja
valtuutetulla sekä valtuutetun sijaan tulleella varavaltuutetulla oikeus tehdä
kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite
annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta koskevan puheenvuoron pituus saa olla
enintään kaksi (2) minuuttia.
Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää kunnanhallitukselle valmisteltavaksi seuraavan
valtuustoaloitteen:
Valtuutettu Hamporin aloitteen Koillis-Vihdin rakentumisen edistämisestä, liite 7.

----------------------------------Liitteet
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07.05.2019
20.05.2019
28.05.2019
03.06.2019
03.06.2019

Talousarvion 2019 muuttaminen, perusopetuksen lisämääräraha
10/02.02.00/2018
Lanu 07.05.2019 § 32

Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 19.3. jakanut kouluille tuntikehyksen 6650,2, tuntia. Se on riittävä opetusryhmien muodostamiseen ja opetuksen järjestämiseksi. Henkilöstökyselyissä sekä henkilöstön (opettajien, ohjaajien
ja rehtoreiden) tekemissä läheltä piti -ilmoituksissa on kuitenkin tullut esille, että
pahoinvointi koulun arjessa on lisääntynyt. Kouluissa tarvitaan yhä enemmän niitä aikuisia, jotka voivat antaa lapsille ja nuorille aikaa ja tukea vaikeissa tilanteissa. Tämä on myös sitä varhaista ja ennaltaehkäisevää työtä, jolla pyritään välttämään ja jopa estämään kaikista raskaimmat lastensuojelulliset toimenpiteet.
Opettajan on mahdotonta irrottautua oppitunnilta tukemaan oppilasta, joka ei
pysty tulemaan tunnille tai keskittymään opiskeluun. Haastavat tilanteet vaativat
kouluun erilaista henkilöstöä ja resurssointia, jotta kaikkien hyvinvointia voidaan
edistää.
Perusopetukseen esitetään palkattavaksi lisämäärärahalla kaksi opettajaa, jolla
mahdollistettaisiin joustavat opetusjärjestelyt Kuoppanummen koulussa sekä 10
ohjaajaa, jolla vastattaisiin mm. läheltä piti -ilmoituksissa esille nousseisiin haastaviin tilanteisiin.
Vihdin kunnan Nuorisopalvelut on valmistellut kohdennetun moottorikerhon toteuttamista yhteistyössä Vihdin Urheiluautoilijat ry:n kanssa. Moottorikerhoa on
suunniteltu toteutettavaksi kunnan näkökulmasta palvelunostona. Lukuvuoden
2019 – 2020 ajan kestävästä kerhosta kohdistuu kunnalle 10.000€ kustannus.
Kerho kokoontuu 1 – 2 kertaa viikossa. Kerhon tavoitteena on tarjota mielekästä
harrastusmaista tekemistä mopoilusta kiinnostuneille vihtiläisille nuorille. Moottorikerhon kustannukset oli tarkoitus kattaa Aluevalvontaviraston (AVI) myöntämän harrastusryhmäavustuksen avulla. Avustus jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi. Aloite moottorikerhon toteuttamiseksi on tullut vihtiläisiltä nuorilta ja tarve sen toteuttamiseen on suuri. Moottorikerhon toteuttaminen vaatii 5.000€, jota esitetään nuorisopalveluiden lisätalousarvioon.
Liitteet

Lisätalousarvio

Valmistelija

Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239

Esittelijä

Opetuspäällikkö

Ehdotus

Lasten ja nuorten lautakunta esittää perusopetuksen henkilöstökuluihin liittyvää
lisätalousarviota kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle ja toivoo, että lisätalousarvio myönnetään 3.6.2019 olevassa kunnanvaltuuston kokouksessa, jotta
tarvittavat opettajien ja ohjaajien tehtävät voidaan täyttää ennen syksyllä alka-
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vaa lukuvuotta. Yksityiskohtainen lisätalousarvio perusteluineen on tämän pykälän liitteenä.
Lisäksi lasten ja nuorten lautakunta esittää nuorisopalveluille 5 000 euron
lisämäärärahaa moottorikerhon toteuttamiseen.
Päätös

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

----------------------------------Kh 20.05.2019 § 72
Vuoden 2019 huhtikuun ennusteen mukaan koko Vihdin kunnan tuloslaskelman
alijäämäksi on muodostumassa noin viisi miljoonaa euroa. Kasvavaan alijäämään
vaikuttavat erityisesti Kuntaliiton verokehikon verotuloennusteen jääminen talousarviosta sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen huhtikuun ennusteen mukainen talousarvion ylittäminen. Jokainen myönnetty lisämääräraha kasvattaa
alijäämää suoraan myönnetyn lisämäärärahan verran. Vaikutus kertaantuu myös
tulevissa talousarvioneuvotteluissa. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden lisätalousarvion hyväksymisestä seuraa kunnan alijäämän kasvaminen noin 162 000
eurolla vuonna 2019. Myös tulevien vuosien menot kasvavat vastaavasti.
Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 hyväksynyt perusopetuksen ja nuorisopalveluiden lisätalousarvion, jossa päätettiin esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle perusopetuksen henkilöstökuluihin lisämäärärahaa vuodelle 2019 157 000 euroa ja nuorisopalveluiden toimintaan vuodelle 2019 5 000 euroa moottorikerhon toteuttamiseen. Lasten ja nuorten lautakunnan esityksen liitteessä oli myös esitetty kustannuksia vuodelle 2020, joita
tullaan koko lukuvuotta koskevan toiminnan jatkumon kannalta esittämään talousarviokäsittelyn 2020 yhteydessä.
Perusopetuksen lisämääräraha on tarkoitus käyttää nyt akuutisti kevään aikana
ja seuraavan lukuvuoden suunnittelun jälkeen esille nousseisiin haasteisiin, jotka
liittyvät toiminnan sekä turvalliseen että sujuvaan järjestämiseen. Lisämäärärahaesityksen tarkemmat perustelut on kuvattu lautakuntakäsittelyn oheismateriaalissa.
Kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa esitettyihin määrärahalisäyksiin tulee
suhtautua kriittisesti. Lasten ja nuorten lautakunnan päätöksessä ei lisämäärärahalle ole esitetty selkeitä ja yksilöityjä perusteluita siten, kun tilanteen osalta olisi
tarkoituksenmukaista. Ilman päätöksentekoon olennaisesti vaikuttavia, selkeästi
esitettyjä tunnuslukuja mm. oppilasmäärien kehittymisestä, tuntiresurssoinnin
muuttumisesta, avustajamäärien kehittymisestä, ryhmäkoosta sekä kuvausta lisäresurssin tarkemmasta käyttötarkoituksesta ei perusteltua esitystä lisämäärärahan myöntämisestä ole kuvatussa taloudellisessa tilanteessa mahdollista tehdä.
Oheismateriaali

Perusopetuksen lisämäärärahaesitys

Valmistelija

Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5231

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
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- palauttaa asian lasten ja nuorten lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi;
- edellyttää, että ennen asian uudelleen käsittelyä lautakunta selvittää esittelytekstissä kuvatut tunnusluvut, niiden vaikutuksen opetuksen järjestämiseen
ja laatii opetuksen strategisen kehittämissuunnitelman; sekä
- kehottaa lasten ja nuorten lautakuntaa edistämään nuorisopalveluiden moottorikerhohanketta toimielimen talousarvioon varatuilla määrärahoilla.
Käsittely

Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa toista kohtaa
siten, että opetuksen strategisen kehittämissuunnitelman valmistelua jatketaan,
sekä lisätään tarkasteluun vaihtoehtoiset toteutusmallit. Kunnanhallitus hyväksyi
kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti
-

palauttaa asian lasten ja nuorten lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi;

-

edellyttää, että ennen asian uudelleen käsittelyä lautakunta selvittää esittelytekstissä kuvatut tunnusluvut, niiden vaikutuksen opetuksen järjestämiseen, vaihtoehtoiset toteutusmallit ja jatkaa opetuksen strategisen kehittämissuunnitelman valmistelua; sekä

-

kehottaa lasten ja nuorten lautakuntaa edistämään nuorisopalveluiden
moottorikerhohanketta toimielimen talousarvioon varatuilla määrärahoilla.

Kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo 19.04 - 19.17.
----------------------------------Lanu 28.05.2019 § 33

Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 19.3.2019 päättänyt koulukohtaisen tuntikehyksen jakamisesta. Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 6650,2
tuntia lukuvuoden 2019-2020 opetuksen järjestämiseen. Opetuksen järjestämisen perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaisesti lukuvuonna 2019-2020
on tuonut esille haasteita niin resurssien, tilojen kuin turvallisen oppimisympäristön suhteen. Oppilasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja opetustulojen riittämättömyys erityisesti Nummelan alueella on johtanut siihen, että Nummelan koulun
6-luokkalaiset opiskelevat Nummelanharjun koulussa siihen saakka, kunnes Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus valmistuu. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on päättänyt lasten ja nuorten lautakunnan esityksen mukaisesti sijoittaa
tilaelementtejä Kuoppanummen koulun alueelle, jotta Nummelan alueen oppilaat voidaan sijoittaa oman oppilaaksiottoalueensa kouluun.
Esi-, perus- ja lukio-opetuksen oppilasmäärät tilastoidaan vuosittain samana päivänä, joka on 20.9. Lautakunta hyväksyy vuosittain esi-, perus- ja lukio-opetuksen
toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmat. Näistä suunnitelmista laaditaan kuntatasoiset tilastotiedot, jotka ovat lautakunnan päätöksen liitemateriaalina. (Oheismateriaali 1 Taulukko oppilasmäärien kehittymisestä).
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Vihdin kunnan taloudellinen tilanne on haasteellinen: vuoden 2019 huhtikuun
ennusteen mukaan koko Vihdin kunnan tuloslaskelman alijäämäksi on muodostumassa noin viisi miljoonaa euroa. Kasvavaan alijäämään vaikuttavat erityisesti
Kuntaliiton verokehikon verotuloennusteen jääminen talousarviosta sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen huhtikuun ennusteen mukainen talousarvion ylittäminen. Kunnan alijäämän merkittävä lisääntyminen on ollut lautakunnan tiedossa, kun esitys lisätalousarviosta on tehty. Perusopetus on kunnan lakisääteinen
tehtävä, joka kunnan on järjestettävä perusopetuslain ja opetussuunnitelman
mukaisesti, lisäksi laki edellyttää sen, että oppimisympäristö on turvallinen oppilaille sekä työntekijöille. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvion ylittämiselle ei ole yhteyttä kunnan lakisääteisen tehtävän järjestämiseen. Tosin, erityisesti lastensuojelukustannusten kasvu Perusturvakuntayhtymä Karviaisesta ilmentää lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymistä, joka on havaittavissa varhaiskasvatuksessa sekä perus- ja lukio-opetuksessa.
Se, että lapset, nuoret ja perheet, voivat huonosti, ei ole ainoastaan Vihdin kunnassa ilmenevä asia, vaan laajempi ajan ilmiö. Etelä-Suomen aluehallintoviraston
(ESAVI) Sivistystoimen turvallisuutta edistävällä yhteistyöryhmässä on tullut toistuvasti esiin huoli lapsista, jotka sairautensa tai oireilunsa vuoksi eivät saa riittää
ja oikea-aikaista kasvatusta ja opetusta, johon heillä on lakien suomat oikeudet.
Lisäksi kaikilla lapsilla, nuorilla ja kasvatusympäristöissä työskentelevillä on oikeus turvalliseen kasvu-, oppimis- ja työympäristöön. Edellä mainittu työryhmän
on 10.5.2019 lähestynyt kirjeellä eri tahoja tuodakseen esille ne epäkohdat, joita
tällä hetkellä on ja lisäksi kirjeessä on painotettu sitä, että kuntien, joiden lakisääteinen tehtävä on järjestää varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, on mahdollistettava opetuksen ja kasvatuksen järjestäminen. Lainaus kirjeestä:
”Lasten ja nuorisopsykiatrian esikoissairaanhoidon hoitoyksikön mukaan lapsi voi
olla liian sairas hoidettavaksi. Saman lapsen odotetaan osallistuvan täysiä päiviä
opetukseen tai varhaiskasvatukseen, vaikka lapsella ei ole psyykkisen oireilunsa
vuoksi kykyä tähän. opetuksen- ja hoidonjärjestäjä on velvollinen järjestämään
lapselle opetusta ja kasvatusta sekä samalla ohjaamaan oireilevaa lasta ja hänen
perhettään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin. Myös sijaishuollossa
on pitkään kipuiltu siitä, että psyykkisesti oireilevat lapset kotiutetaan hoidosta
lastenkotiin kesken kuntoutumisen. Lastenkotien mahdollisuudet vastata psyykkisen hoidon tarpeisiin ovat rajalliset, sillä ne eivät ole terveydenhuollon yksiköitä- näissä tapauksissa koulu usein toteaa, ettei lapsi tai nuori ole koulukuntoinen.
Jos kaikki kunnat eivät asianmukaisesti hoida opetuksen järjestämisvelvollisuuttaan, suuri vaara on, että näin lapsi tai nuori jää vaille asianmukaista perusopetusta ja tarvitsemaansa sairaanhoidollista kuntoutusta.”
Vihdin kunnan henkilöstöraportti on kunnan valtuuston käsittelyssä kesäkuussa.
Henkilöstöraportissa seuraan henkilöstön sairauspoissaoloja, niiden syitä sekä sitä, miten ne jakautuvat eri ammattiryhmien välillä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuosina ja varhaiskasvatus on pyrkinyt löytämään erilaisia keinoja, joilla voidaan lisätä työhyvinvointia sekä sitä, että
henkilöstön poissaolot vähenevät. Eräs työhyvinvointia parantava tekijä on ollut
neljännen kasvatushenkilön lisääminen lapsiryhmään. Tällä toimenpiteellä on pyritty vastaamaan siihen kunnan järjestämisvelvollisuuteen, josta aluehallintoviraston kirjeessä mainitaan.
Vihdin kunnan henkilöstökyselyissä sekä henkilöstön, erityisesti opettajien, ohjaajien ja rehtoreidentekemissä läheltä piti -ilmoituksissa on kuitenkin tullut esilPtk tark.
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le, että pahoinvointi koulun arjessa on lisääntynyt juuri niistä syistä, joita kuvataan aluehallintoviraston kirjeessä.
Vihdin kunnan henkilöstöraportti on esitelty kunnanhallituksessa 18.3.2019/ 47
ja siinä todetaan:
”Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2018 kuusi kertaa. Kokouksissa seurattiin työyhteisöjen tilaa läpikäymällä mm. tehtyjen työpaikkakäyntien raportit suosituksineen ja niihin liittyvien työsuojelun antamat kehotukset ja työsuojelun seurantakäyntien raportit sekä läheltä piti ja turvallisuus-havainto-ilmoitukset. Ilmoituksia tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä 1533 kpl. Ilmoituksia tuli Alueelta 1
(infra- ja tukipalveluiden sekä kierrätyskeskuksen työntekijät) 23 kpl, Alueelta 2
(opettajat, kuraattorit, lastentarhanopettajat ja kunnan esimiehet) 771 kpl ja Alueelta 3 (iltapäiväkerho- ja kouluohjaajat, muu varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut,
lasten ja nuorten hyvinvointi, toimistoyöntekijät ja kunnan organisaation asiantuntijat) 739 kpl. Ilmoituksista yhteensä 85,3 % tuli opetuksesta ja 11,3 % varhaiskasvatuksesta. Tapahtumissa korostuivat väkivallan uhkatilanteet henkilöstöä
kohtaan. Aihe nousi esille myös koulujen ja päiväkotien työhyvinvointikyselyn
työyksikkökohtaisissa vastauksissa.”
Vihdin kunnan vuoden 2018 talousarviokirjassa on selostettu opetuksen järjestäjän tehtävistä sekä tekijöistä, jotka vaikutta opetuksen järjestämisen suunnitteluun. Seuraava teksti on vuoden 2018 talousarviovalmistelusta ja siinä viitataan
nimenomaan lukuvuoden 2018-2019 valmisteluun. Vastaavat haasteet toistuvat
opetuksen järjestelyn suunnittelussa alkavana lukuvuonna 2019-2020.
”Perusopetuslaissa säädetään, että kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuus-ikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Opetus järjestetään valtioneuvoston hyväksymän tuntijaon ja Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Kuntatasoinen opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016
ja se on luettavissa Vihdin kunnan nettisivuilta.
Perusopetuksen järjestämisen edellytyksenä on, että opetukseen osoitetut resurssit mahdollistavat opetus-suunnitelman mukaisen opetuksen. Koulun tehtävä
on toteuttaa opetussuunnitelmaa ja kunnan tehtävä on taata resurssit opetussuunnitelman mukaisen opetuksen järjestämiseen. Perusopetuksen järjestämistä
ohjaa perusopetuslaki, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, tuntijako
sekä paikallinen opetus-suunnitelma.
Perusopetuksen resurssi, johon sisältyy opettajien (=tuntikehys), kouluohjaajien (
=kouluohjaajaresurssi), kuraattorien sekä koulusihteerien sekä hallinnon henkilöstömenot muiden kuluerien lisäksi. Opettajien ja kouluohjaajien henkilöstömenot muuttuvat lukuvuosittain, koska opetuksen järjestämiseen vaikuttaa ope-tussuunnitelma, oppilasaines sekä opetusta varten käytettävät tilat. Opettajien henkilöstömenot, joista käytetään termiä tuntikehys, on talousarvion yhteydessä aina arvio, koska talousarviokehys määritellään kunnan kokonaistalouden kannalta
suotuisaksi ja koska tavoitteena on laatia perusopetuksen tuntikehys niin, että se
pysyy annetussa määrärahakehyksessä.
Vuoden 2018 talousarviossa määritellään lukuvuoden 2018 -2019 tuntikehys,
huomattava on, että uudet esikoululaiset ovat juuri aloittaneet opiskelunsa esiopetuksessa. Se, kuinka paljon erityistä tukea (= erityisopetusresurssia) on koulunsa aloittaville varattava, ei ole tiedossa talousarvion kehyksen tai talousarvioPtk tark.
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esi-tyksen laadintavaiheessa. Talousarviovalmistelun aikana ei myöskään ole tiedossa, onko kuntaan tulossa uusia lastensuojeluyksiköitä tai vastaavia laitoksia,
joissa on yleensä useita erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.
Perusopetuksen tuntikehys tarkentuu koulukohtaisesti vasta sen jälkeen, kun
koulukohtaisia tulevan lukuvuoden suunnitelmia aletaan laatia ja kun tulevat ensimmäisen luokan oppilaat ovat ilmoittautuneet kouluun. Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyy koulukohtaiset resurssit eli tuntikehyksen maaliskuussa.
Vihdin kunnassa noudatetaan lähikouluperiaatetta, mikä edellyttää, että jokaisella koululla on oma koulu-kohtainen tuntikehyskiintiö koulukohtaisen erityisen
tuen opetuksen järjestämiseen. Lähikouluperiaatteen mukaisesti erityistä tukea
tarvitsevin oppilaiden opetus järjestetään lapsen lähikoulussa. Kouluille on haluttu taata myös oma pedagoginen vapaus järjestää opetus koulun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.”
Lasten ja nuorten lautakunta on kokouksessaan 7.5.2019 hyväksynyt yksimielisesti perusopetuksen ja nuorisopalveluiden lisätalousarvioesityksen, jossa päätettiin esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle perusopetuksen
henkilöstökuluihin lisämäärärahaa vuodelle 2019 157 000 euroa ja nuorisopalveluiden toimintaan vuodelle 2019 5 000 euroa moottorikerhon toteuttamiseen.
Lasten ja nuorten lautakunnan esityksen liitteessä oli myös esitetty kustannuksia
vuodelle 2020, joita tullaan koko lukuvuotta koskevan toiminnan jatkumon kannalta esittämään talousarviokäsittelyn 2020 yhteydessä. Vihdin kunnanhallitus on
palauttanut asian uudelleen lautakuntavalmisteluun.
Lautakuntavalmistelussa on pyritty kuvaamaan pyydetyt tunnusluvut, joita ovat
1. oppilasmäärien kehittyminen, oheismateriaali 1 Taulukko oppilasmäärien
kehittymisestä vuosina 2010-2018, oppilasmäärien seurannassa käytetään
tilastointipäivän ( 20.9.) lukua
2. Tuntikehysresursointi, oheismateriaali 2 Tuntikehysresursointi
3. Kouluohjaajien (=avustajien tuntimäärät)
4. Ryhmäkoot ja kuvaus lisämäärärahan käytöstä sekä vaihtoehtoiset toteutusmallit
Vihdin kunnan sivistyspalveluissa valmistellaan kunnan strategian mukaisia kehittämissuunnitelmia. Tavoitteena on, että kehittämissuunnitelmat ovat kommentoitavana syksyn 2019 aikana. Varhaiskasvatuksen, opetuksen, nuorisopalveluiden sekä opiskeluhuollon kehittämissuunnitelmat esitellään lautakunnalle
11.6.2019 olevassa kokouksessa.
Oheismateriaali

1) Taulukko oppilasmäärien kehittymisestä
2) Tuntikehysresursointi
3) Kouluohjaajien (=avustajien tuntimäärät)
4) Ryhmäkoot ja kuvaus lisämäärärahan käytöstä sekä vaihtoehtoiset toteutusmallit
5) Aluehallintoviraston kirje 10.5.2019: Psyykkisesti oirehtiva lapsi – arjen haasteita varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Valmistelija

Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340
Kirsi Hyvämäki, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5239

Esittelijä

Sivistysjohtaja
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Koska oheismateriaali 4 Ryhmäkoot ja kuvaus lisämäärärahan käytöstä sekä vaihtoehtoisista toteutusmalleista osoittaa, että
- hankerahoituksella pystytään toteuttamaan ne opetusjärjestelyt, joihin hankerahaa on haettu ja johon hankeraha täytyy kohdistaa (hankerahalla toteutetut resurssilisäykset on merkitty sinisellä)
- lisämääräraha kahden opettajan ja 10 ohjaajan palkkaamiseen kohdistuu (lisämäärärahalla toteutettava opetus ja ohjaus on merkitty vihreällä)
- mikäli lisämäärärahaa ei myönnetä, merkitsee se sitä, että opetusryhmäkokoa suurennetaan ja ohjaajamäärää vähennetään taulukon mukaisesti
lautakunta esittää edelleen lisätalousarviota opetuksen järjestämiseksi lukuvuodeksi 2019-2020.
Mikäli kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto myöntävät lisämäärärahan esitettyihin
tehtäviin, kunnanhallitus myöntää myös täyttöluvat näihin tehtäviin, jotta rekrytointi saadaan välittömästi käyntiin.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Käydyn keskustelun pohjalta sivistysjohtajan tekemä muutosehdotus:
Esitetään lisätalousarviota opetuksen järjestämiseksi siten, että lisämääräraha
myönnetään yhden opettajan (klinikkaopettaja Kuoppanummelle) ja seitsemän
ohjaajan palkkaamiseksi. Kustannukset 2019 osalta ovat 102 250 euroa.
Jari Toivanen Tuija Hyvösen kannattamana olivat sivistysjohtajan alkuperäisen
ehdotuksen kannalla. Koska oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa ehdotusta
suoritettiin puheenjohtajan johdolla äänestys.
Esittelijän alkuperäinen ehdotus=jaa
Esittelijän muutettu ehdotus=ei
Jaa sai 2 ääntä (Toivanen, Hyvönen)
Ei sai 6 ääntä (Ripatti, Heino, Nuotio, Seppälä, Takanen, Viherkanto)
Äänestyksen tuloksena Lasten ja nuorten lautakunta päätti hyväksyä äänin 2 – 6
esittelijän muutosesityksen.

Päätös

Lautakunta päättää esittää lisätalousarviota opetuksen järjestämiseksi siten, että
lisämääräraha myönnetään yhden opettajan (klinikkaopettaja Kuoppanummelle)
ja seitsemän ohjaajan palkkaamiseksi. Kustannukset 2019 osalta ovat 102 250
euroa.

----------------------------------Kh 03.06.2019 § 95

Lasten ja nuorten lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusopetuksen 102 250 euron suuruista lisämäärärahaa opetuksen järjestämiseksi syyslukukaudella 2019. Koko vuoden osalta esityksen kustannusvaikutus on 265 000 euroa.

Ptk tark.

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

3/2019

72 (74)

Oheismateriaali

1) Taulukko oppilasmäärien kehittymisestä
2) Tuntikehysresursointi
3) Kouluohjaajien (=avustajien tuntimäärät)
4) Ryhmäkoot ja kuvaus lisämäärärahan käytöstä sekä vaihtoehtoiset toteutusmallit
5) Aluehallintoviraston kirje 10.5.2019: Psyykkisesti oirehtiva lapsi – arjen haasteita varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Valmistelija

Erkki Eerola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 467 5231

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se ottaa tämän asian kiireellisenä käsiteltäväkseen Kuntalain 95 §:n mukaisesti;
2) esittää kunnanvaltuustolle, että lasten ja nuorten lautakunnan määrärahoihin
tehdään lautakunnan esittämä 102 250 euron lisäys. Lasten ja nuorten lautakunnan sitova toimintakate -56 665 725 euroa, lisäys 102 250 euroa. Uusi sitova toimintakate -56 767 975 euroa;
3) myöntää ehdollisen täyttöluvan määräaikaisen erityisopettajan ja seitsemän
määräaikaisen kouluohjaajan palkkaamiseen, mikäli ehdotettu lisämääräraha
hyväksytään; ja
4) tarkastaa tämän asian kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti
1) esittää kunnanvaltuustolle, että se ottaa tämän asian kiireellisenä
käsiteltäväkseen Kuntalain 95 §:n mukaisesti;
2) esittää kunnanvaltuustolle, että lasten ja nuorten lautakunnan määrärahoihin
tehdään lautakunnan esittämä 102 250 euron lisäys. Lasten ja nuorten
lautakunnan sitova toimintakate -56 665 725 euroa, lisäys 102 250 euroa.
Uusi sitova toimintakate -56 767 975 euroa;
3) myöntää ehdollisen täyttöluvan määräaikaisen erityisopettajan ja seitsemän
määräaikaisen kouluohjaajan palkkaamiseen, mikäli ehdotettu lisämääräraha
hyväksytään; ja
4) tarkastaa tämän asian kokouksessa.

----------------------------------Kv 03.06.2019 § 34
Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää
1) ottaa tämän asian kiireellisenä käsiteltäväkseen Kuntalain 95 §:n mukaisesti;
2) että lasten ja nuorten lautakunnan määrärahoihin tehdään lautakunnan esit-
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tämä 102 250 euron lisäys. Lasten ja nuorten lautakunnan sitova toimintakate -56 665 725 euroa, lisäys 102 250 euroa. Uusi sitova toimintakate -56 767
975 euroa;

Käsittely

Valtuutettu Mattila esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa, että lasten ja nuorten lautakunnan määrärahoihin tehdään lautakunnan
alkuperäisen päätösehdotuksen mukainen 157 500 euron lisäys kahden opettajan ja 10 kouluohjaajan palkkaamiseksi.
Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus (JAA) sai
36 ääntä ja Mattilan ehdotus (EI) sai 6 ääntä. Näin ollen kunnanhallitus oli hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä 8.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti
1) ottaa tämän asian kiireellisenä käsiteltäväkseen Kuntalain 95 §:n mukaisesti;
2) että lasten ja nuorten lautakunnan määrärahoihin tehdään lautakunnan esittämä 102 250 euron lisäys. Lasten ja nuorten lautakunnan sitova toimintakate -56 665 725 euroa, lisäys 102 250 euroa. Uusi sitova toimintakate -56 767
975 euroa;

----------------------------------Liitteet
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Kunnanvaltuusto, pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
19, 21, 32, 33, 34
Hallintokäyttölaki 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta:
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Kunnallisvalitus, pykälät 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle os.
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki,
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät , valitusaika päivää, osoitetaan
Muu valitusviranomainen, pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnanjäsenen katsotaan saanen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen, jonka saa pyydettäessä Vihdin kunnan kirjaamosta , osoitteesta Vihdin
kunta, kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela (käyntiosoite: Asemantie 30), sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, puh. (09) 4258 3000.
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