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§ 17
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
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§ 18
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannu Siljander ja Hannu Heikkilä.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Siljander ja Hannu Heikkilä.
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Kunnanhallitus, § 140,10.06.2019
Yhteistyötoimikunta, § 17,13.06.2019
Valtuusto, § 37,17.06.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 60,24.06.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 61,24.06.2019
Kunnanhallitus, § 148,24.06.2019
Kunnanhallitus, § 172,02.09.2019
Yhteistyötoimikunta, § 22,11.10.2019
Yhteistyötoimikunta, § 26,07.11.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 111,18.11.2019
Kunnanhallitus, § 267,25.11.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 26,23.03.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 72,19.10.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 3,18.01.2021
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 19, 19.04.2021
§ 19
Talouden tasapaino-ohjelma/ARA-vapautushakemus
HOLDno-2019-571
Kunnanhallitus, 10.06.2019, § 140
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi, Päivi Rahkonen
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi, paivi.rahkonen@hollola.fi
talousjohtaja, kunnanjohtaja
Liitteet

1 Raamilaskelmat_062019
2 Jatkovalmistelulinjaukset
3 Alue- ja väestökehityksen tilannekuva
Kunnan toimintaympäristön muutos on nopeaa ja laajaa. Viimeisen parin vuoden
aikana on ensimmäistä kertaa tuotettu laajaa data-pohjaista väestöanalyysiä ja
nostettu sitä myös laajempaan tietoisuuteen. Tilastoanalyysit syntyvyyden
alentumisen ja muuttoliikkeen vaikutuksista ovat osoittaneet, ettei kysymys ole
väliaikaisesta, vaan pysyvämmästä ja laajemmasta ilmiöstä. Samanaikaisesti väestö
supistuu, keskittyy ja ikääntyy voimakkaasti. Liitteenä Timo Aron valtuustoseminaarin
5.6.2019 esitys aiheesta.
Tilastojen mukainen syntyvyys Hollolassa vuonna 2017 oli 184 lasta, mikä on -67 lasta
eli yli 25 % vähemmän, kuin vuonna 2010. Lukuvuonna 2018-19 1-9 lk oppilaiden
määrä on yhteensä 2619, mutta oppilasmäärän, perustuen syntyvyystilastoon,
ennustetaan lukuvuonna 2025-26 olevan enää 2108 eli lähes 500 oppilasta
vähemmän eli n. -20 %. Valtionosuudet vähenevät pelkästään tähän kehitykseen
liittyen n. -4 milj. euroa.
Väestöllisillä tekijöillä on laajat vaikutukset kunnan osalta lähes kaikkeen: palvelujen
kysyntään, työvoiman saatavuuteen, kustannusten lisäykseen sekä tulojen
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menetyksiin. Isossa kuvassa tapahtuvaan kehitykseen, kuten syntyvyyden
alenemiseen kunnalla ei ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa. Kunta voi vaikuttaa
lähinnä asukkaiden pysyvyyteen panostamalla elinvoimaa lisääviin tekijöihin.
Muuttoliikkeen osalta kehyskunnan osalta olennainen merkitys on laajemmin alueen
ja Lahden vetovoimalla.
Elinvoimapanostusten lisäksi kuntaan kohdistuu runsaasti myös uusia
tehtävävelvoitteita ja odotuksia. Toimintaympäristön muutos lisää turvallisuuteen ja
digitalisaatioon liittyviä panostustarpeita ja muuttuvat arvot panostustarpeita
ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja julkiseen liikenteeseen.
Hallitusohjelmassa on useiden satojen miljoonien lisäpalveluvelvoitteita ja
kustannuslisäyksiä kunnille. Hallitusohjelmassa on myös kirjaus: ”Kuntien tehtäviä ja
velvoitteita vähentävät, lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä kuntatalouteen
vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan nettomääräisesti muuttamalla
valtionosuuksia ja tai vastaavaa kiinteää määrärahaa 100-prosenttisesti taikka
poistamalla muita tehtäviä tai velvoitteita.” Kirjauksen konkreettinen toteutuminen on
tässä vaiheessa epäselvää; olennaista on se, miten kustannusvaikutukset lasketaan ja
miten ne kohdistuvat yksittäisille kunnille suhteessa kunnan saamaan
kompensaatioon.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne
toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Vuoden 2018 tilinpäätös oli -2,1 milj. euroa. Osavuosikatsauksessa 1-3 kk ennuste
vuoden 2019 tilinpäätöksestä oli -1,4 milj. euroa. Kunnan sote-menojen 4 kk pohjalta
tehty trendiennuste päätyy jopa 4 milj. euron ylitykseen. Mikäli kasvu jatkuisi trendin
mukaisesti, kunnan tilinpäätös vuonna 2019 päätyisi yli -5 milj. euron alijäämään.
Vuosien 2020-2023 alijäämäennusteet raamilaskelman pohjalta ovat: -3,8 milj. e;
-6 milj. euroa ja -6,2 milj. euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että taseeseen kertyneet
ylijäämät tulisi käytettyä muutamassa vuodessa. Raamilaskelma ja siihen liittyvä
vaikutukset taseeseen liitteenä.
Raamilaskelman osalta on huomioitava, että siinä ei ole pystytty huomioimaan vielä
esimerkiksi hallitusohjelman tuomia lisämenopaineita tai tuloja eikä täysimääräisesti
vuodelle 2020 tulevaa palkkaratkaisua. Valtionosuuskasvu on tämän hetkisten tietojen
mukaan merkittävä edellisiin vuosiin nähden. Tästäkään ei kuitenkaan ole vielä täyttä
varmuutta ennen hallituksen budjettiesitystä. Sote-menot sisältyvät raamiin +3 %
kasvu-uralla. Näköpiirissä ei ole mitään sellaista tekijää, mikä tasapainottaisi taloutta
ns. automaattisesti. Päinvastoin väestön vähentymisestä johtuvat paineet
valtionosuuksien ja verotulojen vähentymisen osalta voivat olla ennakoitua suurempia.
Valtuutetuille tehdyn kyselyn (huhtikuu) mukaan 54 % vastanneista oli sitä mieltä, että
kunnassa tulee ryhtyä välittömästi säästötoimenpiteisiin alijäämän pienentämiseksi ja
tilanteen ennakoimiseksi.
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Sen tulee ryhtyä
tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.
Kunnan johtoryhmä on analysoinut kunnan kustannuseriä palvelualueittain sekä
suhteessa vertailukuntiin. Kevään aikana tehdyssä valmistelussa oli löydettävissä vain
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muutaman sadantuhannen euron säästöt. Vertailutietojen pohjalta kunnan
kustannusrakenne on edelleen varsin edullinen ja tehokas. Myöskään
valtuustoryhmille tehdyn kyselyn pohjalta ei ole löytynyt sellaisia selkeitä, laajaa
kannatusta saavia toimenpidekokonaisuuksia, joiden avulla taloutta voitaisiin
merkittävämmin tasapainottaa suunnitelmavuosien aikana.
Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa sote-menoihin, järjestämisvastuun siirron jälkeen,
ovat rajalliset. Suurin paine kohdistuu näin ollen kunnan oman päätöksenteon alaisiin
palveluihin ja palveluverkkoon. Tähän analyysiin pohjautuen johtoryhmä on päätynyt
siihen, että jatkovalmistelu tulee hajauttaa vastuutoimielimille osana talousarvion
2020 ja taloussuunnitelman 2020-22 valmistelua kuitenkin siten, että valmistelulle
hyväksytään tavoitteet ja linjaukset.
Liitteenä olevien 10 -kohdan linjaustoimenpiteillä tavoitellaan yli 4 milj. euron
vuosittaisia säästöjä sekä yli 15 milj. euron kertaluonteisen rahoituksen vapauttamista
keskeisiin elinvoimapanostuksiin (investoinnit). Toimenpide-esitykset nojaavat
kuntastrategiaan. Jatkovalmistelun linjaukset liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
Hyväksytään liitteen mukaiset jatkovalmistelun linjaukset, joiden kautta tavoitellaan
kunnan taloudellisen tasapainotilan saavuttamista vuosien 2020-2023 aikana.
Keskeinen linjaus liittyy siihen, että kaikki kouluinvestoinnit keskeytetään välittömästi
(lukuunottamatta akuutteja sisäilmakorjauksia) ja hyvinvointivaliokunnalle annetaan
tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään
keväällä 2020.
Kunnanhallitus antaa tarkemmat valmisteluohjeet valiokunnille vuoden 2020
talousarvion ja vuosien 2020-2022 talouden tasapainotukseen liittyvien linjausten
jatkovalmistelusta kokouksessaan 24.6.2019.
Äänestykset
Jaa
Hannu Heikkilä
Tuula Kilpinen
Helena Maattola
Ilpo Markkola
Hannu Siljander
Eero Virta
Ei
Kristiina Vanhala-Selin
Kati Pölönen
Erkki Arvila
Päätös
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Erkki Arvila ehdotti Kati Pölösen kannattamana, että päätösehdotuksen toiseksi
viimeinen kappale muutetaan seuraavasti: "Keskeinen linjaus liittyy siihen, että kaikki
kouluinvestoinnit keskeytetään lukuunottamatta akuutteja sisäilmakorjauksia ja
Hälvälän koulun lisäosan rakentamista. Hyvinvointivaliokunnalle annetaan
tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään
keväällä 2020."
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta
poikkeava ehdotus, on asiasta äänestettävä: kunnanjohtajan ehdotus "jaa" ja Arvilan
ehdotus "ei".- Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Annetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä. Kunnanhallitus hyväksyi
kunnanjohtajan ehdotuksen.

Yhteistyötoimikunta, 13.06.2019, § 17
Liitteet

1 Raamilaskelmat_062019
2 Jatkovalmistelulinjaukset
Kunnanhallitus 10.6.2019
Kunnan toimintaympäristön muutos on nopeaa ja laajaa. Viimeisen parin vuoden
aikana on ensimmäistä kertaa tuotettu laajaa data-pohjaista väestöanalyysiä ja
nostettu sitä myös laajempaan tietoisuuteen. Tilastoanalyysit syntyvyyden
alentumisen ja muuttoliikkeen vaikutuksista ovat osoittaneet, ettei kysymys ole
väliaikaisesta, vaan pysyvämmästä ja laajemmasta ilmiöstä. Samanaikaisesti väestö
supistuu, keskittyy ja ikääntyy voimakkaasti. Liitteenä Timo Aron valtuustoseminaarin
5.6.2019 esitys aiheesta.
Tilastojen mukainen syntyvyys Hollolassa vuonna 2017 oli 184 lasta, mikä on -67 lasta
eli yli 25 % vähemmän, kuin vuonna 2010. Lukuvuonna 2018-19 1-9 lk oppilaiden
määrä on yhteensä 2619, mutta oppilasmäärän, perustuen syntyvyystilastoon,
ennustetaan lukuvuonna 2025-26 olevan enää 2108 eli lähes 500 oppilasta
vähemmän eli n. -20 %. Valtionosuudet vähenevät pelkästään tähän kehitykseen
liittyen n. -4 milj. euroa.
Väestöllisillä tekijöillä on laajat vaikutukset kunnan osalta lähes kaikkeen: palvelujen
kysyntään, työvoiman saatavuuteen, kustannusten lisäykseen sekä tulojen
menetyksiin. Isossa kuvassa tapahtuvaan kehitykseen, kuten syntyvyyden
alenemiseen kunnalla ei ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa. Kunta voi vaikuttaa
lähinnä asukkaiden pysyvyyteen panostamalla elinvoimaa lisääviin tekijöihin.
Muuttoliikkeen osalta kehyskunnan osalta olennainen merkitys on laajemmin alueen
ja Lahden vetovoimalla.
Elinvoimapanostusten lisäksi kuntaan kohdistuu runsaasti myös uusia
tehtävävelvoitteita ja odotuksia. Toimintaympäristön muutos lisää turvallisuuteen ja
digitalisaatioon liittyviä panostustarpeita ja muuttuvat arvot panostustarpeita
ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja julkiseen liikenteeseen.
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Hallitusohjelmassa on useiden satojen miljoonien lisäpalveluvelvoitteita ja
kustannuslisäyksiä kunnille. Hallitusohjelmassa on myös kirjaus: ”Kuntien tehtäviä ja
velvoitteita vähentävät, lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä kuntatalouteen
vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan nettomääräisesti muuttamalla
valtionosuuksia ja tai vastaavaa kiinteää määrärahaa 100-prosenttisesti taikka
poistamalla muita tehtäviä tai velvoitteita.” Kirjauksen konkreettinen toteutuminen on
tässä vaiheessa epäselvää; olennaista on se, miten kustannusvaikutukset lasketaan ja
miten ne kohdistuvat yksittäisille kunnille suhteessa kunnan saamaan
kompensaatioon.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne
toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Vuoden 2018 tilinpäätös oli -2,1 milj. euroa. Osavuosikatsauksessa 1-3 kk ennuste
vuoden 2019 tilinpäätöksestä oli -1,4 milj. euroa. Kunnan sote-menojen 4 kk pohjalta
tehty trendiennuste päätyy jopa 4 milj. euron ylitykseen. Mikäli kasvu jatkuisi trendin
mukaisesti, kunnan tilinpäätös vuonna 2019 päätyisi yli -5 milj. euron alijäämään.
Vuosien 2020-2023 alijäämäennusteet raamilaskelman pohjalta ovat: -3,8 milj. e;
-6 milj. euroa ja -6,2 milj. euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että taseeseen kertyneet
ylijäämät tulisi käytettyä muutamassa vuodessa. Raamilaskelma ja siihen liittyvä
vaikutukset taseeseen liitteenä.
Raamilaskelman osalta on huomioitava, että siinä ei ole pystytty huomioimaan vielä
esimerkiksi hallitusohjelman tuomia lisämenopaineita tai tuloja eikä täysimääräisesti
vuodelle 2020 tulevaa palkkaratkaisua. Valtionosuuskasvu on tämän hetkisten tietojen
mukaan merkittävä edellisiin vuosiin nähden. Tästäkään ei kuitenkaan ole vielä täyttä
varmuutta ennen hallituksen budjettiesitystä. Sote-menot sisältyvät raamiin +3 %
kasvu-uralla. Näköpiirissä ei ole mitään sellaista tekijää, mikä tasapainottaisi taloutta
ns. automaattisesti. Päinvastoin väestön vähentymisestä johtuvat paineet
valtionosuuksien ja verotulojen vähentymisen osalta voivat olla ennakoitua suurempia.
Valtuutetuille tehdyn kyselyn (huhtikuu) mukaan 54 % vastanneista oli sitä mieltä, että
kunnassa tulee ryhtyä välittömästi säästötoimenpiteisiin alijäämän pienentämiseksi ja
tilanteen ennakoimiseksi.
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Sen tulee ryhtyä
tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.
Kunnan johtoryhmä on analysoinut kunnan kustannuseriä palvelualueittain sekä
suhteessa vertailukuntiin. Kevään aikana tehdyssä valmistelussa oli löydettävissä vain
muutaman sadantuhannen euron säästöt. Vertailutietojen pohjalta kunnan
kustannusrakenne on edelleen varsin edullinen ja tehokas. Myöskään
valtuustoryhmille tehdyn kyselyn pohjalta ei ole löytynyt sellaisia selkeitä, laajaa
kannatusta saavia toimenpidekokonaisuuksia, joiden avulla taloutta voitaisiin
merkittävämmin tasapainottaa suunnitelmavuosien aikana.
Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa sote-menoihin, järjestämisvastuun siirron jälkeen,
ovat rajalliset. Suurin paine kohdistuu näin ollen kunnan oman päätöksenteon alaisiin
palveluihin ja palveluverkkoon. Tähän analyysiin pohjautuen johtoryhmä on päätynyt
siihen, että jatkovalmistelu tulee hajauttaa vastuutoimielimille osana talousarvion
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2020 ja taloussuunnitelman 2020-22 valmistelua kuitenkin siten, että valmistelulle
hyväksytään tavoitteet ja linjaukset.
Liitteenä olevien 10 -kohdan linjaustoimenpiteillä tavoitellaan yli 4 milj. euron
vuosittaisia säästöjä sekä yli 15 milj. euron kertaluonteisen rahoituksen vapauttamista
keskeisiin elinvoimapanostuksiin (investoinnit). Toimenpide-esitykset nojaavat
kuntastrategiaan. Jatkovalmistelun linjaukset liitteenä.
Ehdotus valtuustolle:
Hyväksytään liitteen mukaiset jatkovalmistelun linjaukset, joiden kautta tavoitellaan
kunnan taloudellisen tasapainotilan saavuttamista vuosien 2020-2023 aikana.
Keskeinen linjaus liittyy siihen, että kaikki kouluinvestoinnit keskeytetään välittömästi
(lukuunottamatta akuutteja sisäilmakorjauksia) ja hyvinvointivaliokunnalle annetaan
tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään
keväällä 2020.
Kunnanhallitus antaa tarkemmat valmisteluohjeet valiokunnille vuoden 2020
talousarvion ja vuosien 2020-2022 talouden tasapainotukseen liittyvien linjausten
jatkovalmistelusta kokouksessaan 24.6.2019.
----------------
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen esittelee talouden tasapainotusohjelman
yhteistyötoimikunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Yhteistyötoimikunta käy läpi tasapainotusohjelman ja merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Valtuusto, 17.06.2019, § 37
Liitteet

1 Raamilaskelmat_062019
2 Jatkovalmistelulinjaukset
3 Alue- ja väestökehityksen tilannekuva
4 Äänestysluettelo kv 17.6.2019 § 37
-
Ehdotus
Hyväksytään liitteen mukaiset jatkovalmistelun linjaukset, joiden kautta tavoitellaan
kunnan taloudellisen tasapainotilan saavuttamista vuosien 2020-2023 aikana.
Keskeinen linjaus liittyy siihen, että kaikki kouluinvestoinnit keskeytetään välittömästi
(lukuunottamatta akuutteja sisäilmakorjauksia) ja hyvinvointivaliokunnalle annetaan
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tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään
keväällä 2020.
Kunnanhallitus antaa tarkemmat valmisteluohjeet valiokunnille vuoden 2020
talousarvion ja vuosien 2020-2022 talouden tasapainotukseen liittyvien linjausten
jatkovalmistelusta kokouksessaan 24.6.2019.
Päätös
Erkki Arvila ehdotti Kati Pölösen ensimmäiseksi kannattamana, että päätösehdotuksen
toiseksi viimeinen kappale muutetaan seuraavasti: "Keskeinen linjaus liittyy siihen,
että kaikki kouluinvestoinnit keskeytetään lukuunottamatta akuutteja
sisäilmakorjauksia ja Hälvälän koulun lisäosan rakentamista. Hyvinvointivaliokunnalle
annetaan tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään
keväällä 2020."
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava ehdotus, on asiasta äänestettävä: kunnanhallituksen ehdotus "jaa" ja
Arvilan ehdotus "ei".- Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Annetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä, 2 poissa.
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 24.06.2019, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Jatkovalmistelulinjaukset
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.6.2019 hyväksynyt talouden
tasapainotusohjelman jatkovalmistelulinjaukset. Jatkovalmistelu jakautuu kunnan eri
toimielinten vastuulle niille kuuluvan vastuualuejaon mukaisesti. Kunnanhallitus antaa
tarkemman ohjeistuksen vastuutuksesta kokouksessaan 24.6.2019.
Valmisteluvastuunjaon mukaisesti konsernijaoston valmisteluvastuu kohdentuu
seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
Kunta keskittyy strategiseen omistukseen ja vaikuttavaan yhteistoimintaan
Kunta selkeyttää ja linjaa tavoitteitaan omistamisen ja yhteistoiminnan osalta
HAT:n rooli arvioidaan
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto merkitsee tiedokseen jaoston valmisteluvastuulle kuuluvat aihealueet.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 24.06.2019, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Osana kunnanvaltuuston 17.6.2019 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa ja
sen jatkotarkastelua on kirjattu: "HAT:n rooli arvioidaan".
Hollolan Asuntotalot Oy on Hollolan kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö
omistaa Hollolan Asuntotalot Oy omistaa Hollolassa 504 huoneistoa, joissa on
asukkaita 797 (31.12.2018). Asuntokannasta noin 90 prosenttia on valtion tukemia
arava- tai korkotukiasuntoja. Yhtiö on perustettu vuonna 1991.
Asunnot ovat kiinteistöissä, jotka on rakennettu vuosien 1969 - 2017 välillä; valtaosin
1980-1990 luvuilla. Pääosin asunnot ovat kerrostaloissa, mutta asuntoja on myös rivi-
ja luhtitaloissa. Asuntojen keskimääräinen koko on n. 55 m2.
Asunnot sijaitsevat eri puolilla Hollolaa: Salpakankaalla, Soramäessä, Tiilikankaalla,
Kankaantilalla, Hälvälässä ja Kalliolassa. Salpakankaalla sijaitsee 290 asuntoa 11
yhtiössä, Soramäessä 62 asuntoa, Tiilikankaalla 34 asuntoa, Hälvälässä 22,
Kankaantilalla 16 ja Kalliolassa 13 asuntoa.
Vuokra-asuntojen käyttöaste oli vuoden 2018 aikana 95,3 %. Tyhjillään on noin 10
isompaa asuntoa, kolmioita ja neliöitä. Isompien asuntojen kysyntä on laskenut.
Hollolan Asuntotalot Oyn omistamista kohteista on teetetty arvio Realia
Managementilla, raportti 6.2.2019. Raportissa kuvataan kiinteistöt ja arvioidaan niiden
kuntoa, taloudellista tuottoa ja markkina-arvoa. Markkina-arvon määrityksessä ei ole
otettu huomioon ARA-rajoituksia.
Arava-rahoituksella rakennetut vuokra-asunnot ovat valtiontukemia asuntoja, joiden
asukasvalinnassa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen asetuksia.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen
tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. joita arvioidaan hakijan
asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.
Arava-asuntojen vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan, eli vuokralla
katetaan pääasiassa vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä
kiinteistön hoitokulut. Omakustannusperiaatetta noudatetaan laina-ajan, joka on noin
35 vuotta. Tämän jälkeen vuokraan sovelletaan samoja säännöksiä kuin
vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on nostettu esiin HAT:n vuokrataso,
mitä ei ole pidetty kilpailukykyisenä.
Ehdotus
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Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto pyytää Hollolan Asuntotalot Oy:ltä seuraavat selvitykset syyskuun 2019
loppuun mennessä:
yhtiön investointiohjelma 2020-2025
yhtiön kokonaisvaltainen talousselvitys (kokonaistaloudellinen arvio yhtiön
kyvystä rahoittaa toimintaa ja tulevia investointeja)
yhtiön SWOT-analyysi
yhtiön asuintaloluettelo: valmistumisvuosi ja ARA-sääntelyn päättyminen
yhtiön selvitys asuntojen vuokrahintojen kilpailukykyisyydestä
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 24.06.2019, § 148
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Jatkovalmistelulinjaukset
2 ennakkovaikutusten arviointi
3 KH tasapainotusohjelman valmisteluvastuutus
Kunnanhallitus 10.6.2019
Kunnan toimintaympäristön muutos on nopeaa ja laajaa. Viimeisen parin vuoden
aikana on ensimmäistä kertaa tuotettu laajaa data-pohjaista väestöanalyysiä ja
nostettu sitä myös laajempaan tietoisuuteen. Tilastoanalyysit syntyvyyden
alentumisen ja muuttoliikkeen vaikutuksista ovat osoittaneet, ettei kysymys ole
väliaikaisesta, vaan pysyvämmästä ja laajemmasta ilmiöstä. Samanaikaisesti väestö
supistuu, keskittyy ja ikääntyy voimakkaasti. Liitteenä Timo Aron valtuustoseminaarin
5.6.2019 esitys aiheesta.
Tilastojen mukainen syntyvyys Hollolassa vuonna 2017 oli 184 lasta, mikä on -67 lasta
eli yli 25 % vähemmän, kuin vuonna 2010. Lukuvuonna 2018-19 1-9 lk oppilaiden
määrä on yhteensä 2619, mutta oppilasmäärän, perustuen syntyvyystilastoon,
ennustetaan lukuvuonna 2025-26 olevan enää 2108 eli lähes 500 oppilasta
vähemmän eli n. -20 %. Valtionosuudet vähenevät pelkästään tähän kehitykseen
liittyen n. -4 milj. euroa.
Väestöllisillä tekijöillä on laajat vaikutukset kunnan osalta lähes kaikkeen: palvelujen
kysyntään, työvoiman saatavuuteen, kustannusten lisäykseen sekä tulojen
menetyksiin. Isossa kuvassa tapahtuvaan kehitykseen, kuten syntyvyyden
alenemiseen kunnalla ei ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa. Kunta voi vaikuttaa
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lähinnä asukkaiden pysyvyyteen panostamalla elinvoimaa lisääviin tekijöihin.
Muuttoliikkeen osalta kehyskunnan osalta olennainen merkitys on laajemmin alueen
ja Lahden vetovoimalla.
Elinvoimapanostusten lisäksi kuntaan kohdistuu runsaasti myös uusia
tehtävävelvoitteita ja odotuksia. Toimintaympäristön muutos lisää turvallisuuteen ja
digitalisaatioon liittyviä panostustarpeita ja muuttuvat arvot panostustarpeita
ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja julkiseen liikenteeseen.
Hallitusohjelmassa on useiden satojen miljoonien lisäpalveluvelvoitteita ja
kustannuslisäyksiä kunnille. Hallitusohjelmassa on myös kirjaus: ”Kuntien tehtäviä ja
velvoitteita vähentävät, lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä kuntatalouteen
vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan nettomääräisesti muuttamalla
valtionosuuksia ja tai vastaavaa kiinteää määrärahaa 100-prosenttisesti taikka
poistamalla muita tehtäviä tai velvoitteita.” Kirjauksen konkreettinen toteutuminen on
tässä vaiheessa epäselvää; olennaista on se, miten kustannusvaikutukset lasketaan ja
miten ne kohdistuvat yksittäisille kunnille suhteessa kunnan saamaan
kompensaatioon.
Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne
toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Vuoden 2018 tilinpäätös oli -2,1 milj. euroa. Osavuosikatsauksessa 1-3 kk ennuste
vuoden 2019 tilinpäätöksestä oli -1,4 milj. euroa. Kunnan sote-menojen 4 kk pohjalta
tehty trendiennuste päätyy jopa 4 milj. euron ylitykseen. Mikäli kasvu jatkuisi trendin
mukaisesti, kunnan tilinpäätös vuonna 2019 päätyisi yli -5 milj. euron alijäämään.
Vuosien 2020-2023 alijäämäennusteet raamilaskelman pohjalta ovat: -3,8 milj. e;
-6 milj. euroa ja -6,2 milj. euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että taseeseen kertyneet
ylijäämät tulisi käytettyä muutamassa vuodessa. Raamilaskelma ja siihen liittyvä
vaikutukset taseeseen liitteenä.
Raamilaskelman osalta on huomioitava, että siinä ei ole pystytty huomioimaan vielä
esimerkiksi hallitusohjelman tuomia lisämenopaineita tai tuloja eikä täysimääräisesti
vuodelle 2020 tulevaa palkkaratkaisua. Valtionosuuskasvu on tämän hetkisten tietojen
mukaan merkittävä edellisiin vuosiin nähden. Tästäkään ei kuitenkaan ole vielä täyttä
varmuutta ennen hallituksen budjettiesitystä. Sote-menot sisältyvät raamiin +3 %
kasvu-uralla. Näköpiirissä ei ole mitään sellaista tekijää, mikä tasapainottaisi taloutta
ns. automaattisesti. Päinvastoin väestön vähentymisestä johtuvat paineet
valtionosuuksien ja verotulojen vähentymisen osalta voivat olla ennakoitua suurempia.
Valtuutetuille tehdyn kyselyn (huhtikuu) mukaan 54 % vastanneista oli sitä mieltä, että
kunnassa tulee ryhtyä välittömästi säästötoimenpiteisiin alijäämän pienentämiseksi ja
tilanteen ennakoimiseksi.
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Sen tulee ryhtyä
tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.
Kunnan johtoryhmä on analysoinut kunnan kustannuseriä palvelualueittain sekä
suhteessa vertailukuntiin. Kevään aikana tehdyssä valmistelussa oli löydettävissä vain
muutaman sadantuhannen euron säästöt. Vertailutietojen pohjalta kunnan
kustannusrakenne on edelleen varsin edullinen ja tehokas. Myöskään
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valtuustoryhmille tehdyn kyselyn pohjalta ei ole löytynyt sellaisia selkeitä, laajaa
kannatusta saavia toimenpidekokonaisuuksia, joiden avulla taloutta voitaisiin
merkittävämmin tasapainottaa suunnitelmavuosien aikana.
Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa sote-menoihin, järjestämisvastuun siirron jälkeen,
ovat rajalliset. Suurin paine kohdistuu näin ollen kunnan oman päätöksenteon alaisiin
palveluihin ja palveluverkkoon. Tähän analyysiin pohjautuen johtoryhmä on päätynyt
siihen, että jatkovalmistelu tulee hajauttaa vastuutoimielimille osana talousarvion
2020 ja taloussuunnitelman 2020-22 valmistelua kuitenkin siten, että valmistelulle
hyväksytään tavoitteet ja linjaukset.
Liitteenä olevien 10 -kohdan linjaustoimenpiteillä tavoitellaan yli 4 milj. euron
vuosittaisia säästöjä sekä yli 15 milj. euron kertaluonteisen rahoituksen vapauttamista
keskeisiin elinvoimapanostuksiin (investoinnit). Toimenpide-esitykset nojaavat
kuntastrategiaan. Jatkovalmistelun linjaukset liitteenä.
Päätösehdotus
Ehdotus valtuustolle:
Hyväksytään liitteen mukaiset jatkovalmistelun linjaukset, joiden kautta tavoitellaan
kunnan taloudellisen tasapainotilan saavuttamista vuosien 2020-2023 aikana.
Keskeinen linjaus liittyy siihen, että kaikki kouluinvestoinnit keskeytetään välittömästi
(lukuunottamatta akuutteja sisäilmakorjauksia) ja hyvinvointivaliokunnalle annetaan
tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään
keväällä 2020.
Kunnanhallitus antaa tarkemmat valmisteluohjeet valiokunnille vuoden 2020
talousarvion ja vuosien 2020-2022 talouden tasapainotukseen liittyvien linjausten
jatkovalmistelusta kokouksessaan 24.6.2019.
Päätös:
Erkki Arvila ehdotti Kati Pölösen kannattamana, että päätösehdotuksen toiseksi
viimeinen kappale muutetaan seuraavasti: "Keskeinen linjaus liittyy siihen, että kaikki
kouluinvestoinnit keskeytetään lukuunottamatta akuutteja sisäilmakorjauksia ja
Hälvälän koulun lisäosan rakentamista. Hyvinvointivaliokunnalle annetaan
tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään
keväällä 2020."
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta
poikkeava ehdotus, on asiasta äänestettävä: kunnanjohtajan ehdotus "jaa" ja Arvilan
ehdotus "ei".- Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Annetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä. Kunnanhallitus hyväksyi
kunnanjohtajan ehdotuksen.
Valtuusto 17.6.2019
Hyväksytään liitteen mukaiset jatkovalmistelun linjaukset, joiden kautta tavoitellaan
kunnan taloudellisen tasapainotilan saavuttamista vuosien 2020-2023 aikana.
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Keskeinen linjaus liittyy siihen, että kaikki kouluinvestoinnit keskeytetään välittömästi
(lukuunottamatta akuutteja sisäilmakorjauksia) ja hyvinvointivaliokunnalle annetaan
tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään
keväällä 2020.
Kunnanhallitus antaa tarkemmat valmisteluohjeet valiokunnille vuoden 2020
talousarvion ja vuosien 2020-2022 talouden tasapainotukseen liittyvien linjausten
jatkovalmistelusta kokouksessaan 24.6.2019.
Päätös:
Erkki Arvila ehdotti Kati Pölösen ensimmäiseksi kannattamana, että päätösehdotuksen
toiseksi viimeinen kappale muutetaan seuraavasti: "Keskeinen linjaus liittyy siihen,
että kaikki kouluinvestoinnit keskeytetään lukuunottamatta akuutteja
sisäilmakorjauksia ja Hälvälän koulun lisäosan rakentamista. Hyvinvointivaliokunnalle
annetaan tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen
palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään
keväällä 2020."
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava ehdotus, on asiasta äänestettävä: kunnanhallituksen ehdotus "jaa" ja
Arvilan ehdotus "ei".- Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Annetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä, 2 poissa.
Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
-----------
Kunnanhallitus 24.6.2019
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.6.2019 hyväksynyt talouden
tasapainotusohjelman jatkovalmistelulinjaukset. Jatkovalmistelu jakautuu kunnan eri
toimielinten vastuulle niille kuuluvan vastuualuejaon mukaisesti. Liitteenä
tarkennettu valmisteluvastuunjako.
Kuntalain mukaisesti kunnanhallitus vastaa mm. kunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta, kunnan henkilöstöpolitiikasta, toimintojen yhteensovittamisesta ja
omistajaohjauksesta.
Valmisteluvastuunjaon mukaisesti kunnanhallituksen valmisteluvastuu kohdentuu
seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
Kokonaisanalyysi kunnan taloudesta
Talouden tasapainotus lyhyellä tähtäimellä: analysointi, priorisointi ja karsinta
Kunta on aktiivinen toimija sote-palvelujen kulukehityksen hallinnassa
Henkilöstön osaamista (suhteessa toimintaympäristön) muutokseen arvioidaan
aktiivisesti
Konsernijaosto valmistelee kunnanhallitukselle:
Kunta keskittyy strategiseen omistukseen ja vaikuttavaan yhteistoimintaan
Kunta selkeyttää ja linjaa tavoitteitaan omistamisen ja yhteistoiminnan osalta
HAT:n rooli arvioidaan
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Kunnanhallitus osallistuu päätöksentekovastuujaon mukaisesti seuraavien asioiden
valmisteluun:
Kunta pyrkii välttämään omia kiinteistöinvestointeja vaihtoehtoisin
palvelumallein (mm. palveluseteli, investorit, vuokraus)
Kunnanviraston toimistotilat sijoittuvat pääosin olemassa oleviin kunnan tiloihin
Yhteisöllinen kirjasto muodostaa julkisten palvelujen keskeisimmän
toimipisteen; sen toimintakonseptin kautta tehostetaan kunnan palveluja ja
palveluohjausta
Jokainen täytettävä tehtävä arvioidaan suhteessa yksikön/organisaation
osaamisvajeeseen ja kriittisimpien tehtävien resurssivajeeseen
Palvelupisteiden väheneminen edellyttää henkilöstön siirtoa työyksiköiden välillä
ja eläköitymisen hyödyntämistä osana kysynnän muutoksia
Nuorten työelämävalmiuksien ja –harjoittelumahdollisuuksien lisääminen
Vaikuttava hyvinvoinnin- ja terveydenedistämistyö:
Kunta keskittyy keskeisimpiin (volyymi: määrä/eurot) haasteisiin ja etsii
niihin vaikuttavimpia, systemaattisia toimintamalleja
Yhdyspintatyö määritellään (roolit, vastuut) soten kanssa sujuvien
prosessien ja vaikuttavuuden lisäämiseksi
Kunnan organisaation muutostarpeita arvioidaan suhteessa vaikuttavan
hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tavoitetilaan 1.6.2021
valtuustokauden alkuun
Yksityisrahoitteisten investointien edistämiseen kehitetään malleja ja
kumppanuussopimuksia
Kunnanviraston kiinteistön tilalle haetaan yksityistä investointia, jonka
synnyttämisessä kunta voi olla mukana kaikkia kuntalaisia palvelevan tilan
/tilojen osalta
Nostavan seisakkeen toteuttaminen
Kunnanhallitukselle kuuluu kokonaisvastuu taloudenhoidosta. Tähän vastuuseen
liittyen kunnanhallitus kokoaa valiokunnille ja jaostoille annetut valmisteluvastuuasiat
ja arvioi lopullisesti niiden kokonaistalousvaikutuksia.
Lisäksi osana kevään tarkastelua ja myös arviointikertomuksessa on nostettu esille
kunnan pito- ja vetovoiman tarkastelutarve. Kunnan muuttoliikkeestä on tehty
ulkopuolinen selvitys (FCG) vuonna 2016. Selvityksen perusteella kuntaan muuton
keskeisimmät syyt olivat: asuminen (tontin sopivuus ja alueen rauhallisuus),
elämäntilanne ja perhe sekä työpaikka. Vastaavasti poismuuton keskeisimmät
selittävät tekijät olivat: elämäntilanne ja perhe, asuminen (muutto isompaan,
asumisen kustannukset) sekä työpaikka ja opiskelu.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus:
hyväksyy liitteenä olevan yksityiskohtaisemman valmisteluvastuunjaon koskien
talouden tasapainotusohjelman jatkovalmistelua
ohjeistaa toimielimiä käynnistämään valmistelun välittömästi; tavoitteena on
saada osaksi talousarvio ja -suunnitelmakäsittelyä mahdollisimman monta
aihekokonaisuutta (ml. tavoitteet ja mittarit)
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ohjeistaa toimielimiä laatimaan asiakokonaisuuksista ennakkovaikutusten
arviointia ml. taloudelliset vaikutukset (liite/Kuntaliiton ohjeistus)
Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun koskien kunnanhallituksen vastuualueelle
kuuluvien asiakokonaisuuksien valmistelua ja käsittelyaikataulutusta.

Päätös
Keskustelun kuluessa Ilpo Markkola ehdotti, että päätökseen lisätään seuraavaa: ”
Kaikki keinot kyläkoulujen hyödyntämiseksi tulisi selvittää palveluverkkoselvityksen
yhteydessä.” Ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.
Kunnanjohtajn ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 02.09.2019, § 172
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
Osana valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa tarkastellaan
kaikkien palvelualueiden osalta palvelualueen tulo- ja menorakennetta sekä
mahdollisia lyhyen ja pitkän tähtäimen tasapainottamiskeinoja.
Konsernipalveluiden palvelualue on kunnanhallituksen alaisuudessa, joten
kustannusrakennetarkastelu käsitellään kunnanhallituksessa. Palvelualuejohtajana
toimii talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi.
Kustannusrakennetarkastelun mukaan konsernipalveluiden toimintatulot ovat
alustavassa v. 2020 talousarvioehdotuksessa 2,3 milj. euroa ja toimintamenot 5,5 milj .
euroa.
Tarkempi tarkastelu sekä alustava ehdotus vuoden 2020 talousarvion tuloista ja
menoista esitellään kokouksessa. Lopullinen talousarvioehdotus käsitellään
kunnanhallituksessa marraskuussa.
Talousjohtaja Hanna Hurmola-Remmi esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kustannusrakennetarkastelun tiedoksi ja antaa tarvittavat
evästykset vuoden 2020 talousarvion ja tasapainottamistoimenpiteiden valmisteluun.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus antoi evästyksenään, että koska konsernipalvelut tuottaa muille
palvelualueille yhteisiä tukipalveluja ja kehittää yhteisiä palveluja, tämä hyödyntää
myös muita palvelualueita. Kustannusten lisäys voidaan tällä perusteella hyväksyä.
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Yhteistyötoimikunta, 11.10.2019, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Kh tasapainotusohjelma tilannekatsaus_9_2019
Valtuustoseminaari talouden tasapainotusohjelmaan ja vuoden 2020 talousarvioon
liittyen pidetään 10.10.2019. Seminaariin liittyvää oheismateriaalia lähetetään
yhteistyötoimikunnalle tiedoksi sähköpostilla sitä mukaa, kun sitä valmistuu.
Palvelualuejohtajat esittelevät yhteistyötoimikunnan kokouksessa ko. asioita omien
palvelualueidensa osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö
Yhteistyötoimikunta käy läpi Hollolan kunnan talouden tasapainotusohjelman ja
vuoden 2020 talousarvion valmistelun tämän hetkisen tilanteen ja merkitsee sen
tiedoksi.
Päätös
Yhteistyötoimikunta kävi läpi Hollolan kunnan talouden tasapainotusohjelman ja
vuoden 2020 talousarvion valmistelun tämän hetkisen tilanteen ja merkitsi sen
tiedoksi.

Yhteistyötoimikunta, 07.11.2019, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
.
Ehdotus
Esittelijä: Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö
Yhteistyötoimikunta käy läpi Hollolan kunnan talouden tasapainotusohjelman ja
vuoden 2020 talousarvion valmistelun tämän hetkisen tilanteen ja merkitsee sen
tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, 18.11.2019, § 111
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Selvitys vuokrahintojen kilpailukykyisyydestä
2 Pöytäkirjan ote Hollolan Asuntotalot Oy hallitus 4 2019
3 Aravakiinteistörekisteri - rajoitusajat - Hollolan Asuntotalot Oy
4 Swot-analyysi 2019 Hollolan Asuntotalot Oy
Osana kunnanvaltuuston 17.6.2019 hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa ja
sen jatkotarkastelua on kirjattu: "HAT:n rooli arvioidaan". Konsernijaosto on käsitellyt
asiaa kokouksessaan 24.6.2019.
Hollolan Asuntotalot Oy on Hollolan kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö
omistaa Hollolan Asuntotalot Oy omistaa Hollolassa 504 huoneistoa, joissa on
asukkaita 797 (31.12.2018). Asuntokannasta noin 90 prosenttia on valtion tukemia
arava- tai korkotukiasuntoja. Yhtiö on perustettu vuonna 1991.
Asunnot ovat kiinteistöissä, jotka on rakennettu vuosien 1969 - 2017 välillä; valtaosin
1980-1990 luvuilla. Pääosin asunnot ovat kerrostaloissa, mutta asuntoja on myös rivi-
ja luhtitaloissa. Asuntojen keskimääräinen koko on n. 55 m2.
Asunnot sijaitsevat eri puolilla Hollolaa: Salpakankaalla, Soramäessä, Tiilikankaalla,
Kankaantilalla, Hälvälässä ja Kalliolassa. Salpakankaalla sijaitsee 290 asuntoa 11
yhtiössä, Soramäessä 62 asuntoa, Tiilikankaalla 34 asuntoa, Hälvälässä 22,
Kankaantilalla 16 ja Kalliolassa 13 asuntoa.
Vuokra-asuntojen käyttöaste oli vuoden 2018 aikana 95,3 %. Tyhjillään on noin 10
isompaa asuntoa, kolmioita ja neliöitä. Isompien asuntojen kysyntä on laskenut.
Hollolan Asuntotalot Oyn omistamista kohteista on teetetty arvio Realia
Managementilla, raportti 6.2.2019. Raportissa kuvataan kiinteistöt ja arvioidaan niiden
kuntoa, taloudellista tuottoa ja markkina-arvoa. Markkina-arvon määrityksessä ei ole
otettu huomioon ARA-rajoituksia.
Arava-rahoituksella rakennetut vuokra-asunnot ovat valtiontukemia asuntoja, joiden
asukasvalinnassa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen asetuksia.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen
tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. joita arvioidaan hakijan
asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.
Arava-asuntojen vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan, eli vuokralla
katetaan pääasiassa vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä
kiinteistön hoitokulut. Omakustannusperiaatetta noudatetaan laina-ajan, joka on noin
35 vuotta. Tämän jälkeen vuokraan sovelletaan samoja säännöksiä kuin
vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa.
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on nostettu esiin HAT:n vuokrataso,
mitä ei ole pidetty kilpailukykyisenä
Konsernijaosto on osana talouden tasapainottamisohjelman täytäntöönpanoa
pyytänyt kokouksessaan 24.6.2019 Hollolan Asuntotalot Oy:ltä seuraavat selvitykset:
yhtiön investointiohjelma 2020-2025
yhtiön kokonaisvaltainen talousselvitys (kokonaistaloudellinen arvio yhtiön
kyvystä rahoittaa toimintaa ja tulevia investointeja)
yhtiön SWOT-analyysi
yhtiön asuintaloluettelo: valmistumisvuosi ja ARA-sääntelyn päättyminen
yhtiön selvitys asuntojen vuokrahintojen kilpailukykyisyydestä
Yhtiö on toimittanut selvitykset, jotka liitteenä. Hollolan Asuntotalot Oy:n
toimitusjohtaja Reijo Reponen ja hallituksen puheenjohtaja Tatu Söyrilä esittelevät
kokouksessa asiaa.
Yhtiön toimittamat selvitykset ovat yhtiön itsensä laatimia. Arvioinnin tueksi on
tarkoituksenmukaista tarkastella yhtiötä myös riippumattoman ulkopuolisen
asiantuntijan tekemän arvioinnin kautta.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto
1. merkitsee yhtiön laatimat selvitykset tiedoksi
2. antaa tarvittaessa evästykset yhtiölle
3. päättää antaa konsernipalveluiden tehtäväksi tilata ulkopuolinen selvitys
/arviointi osana talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvää arviointia
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Konsernijaosto päätti pyytää elinvoiman palvelualueelta
selvityksen HAT-arvioinnin yhteensovittamisesta kaavoitukseen ja asunto-ohjelmaan.
Lisäksi konsernijaosto päätti antaa konsernipalveluiden tehtäväksi tilata ulkopuolisen
arvioinnin.

Kunnanhallitus, 25.11.2019, § 267
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen, Hanna Hurmola-Remmi
paivi.rahkonen@hollola.fi, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
kunnanjohtaja, talousjohtaja
Liitteet

1 KH tasapainotusohjelman valmisteluvastuutus

Hollolan kunta
Kunnanhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja
19.04.2021

3/2021

23 (95)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 17.6.2019 linjannut talouden
tasapainotustoimenpiteitä jatkovalmistelun pohjaksi. Jatkovalmistelun tavoitteeksi on
asetettu kunnan taloudellisen tasapainotilan saavuttaminen vuosien 2020-2023
aikana.
Osana ohjeistusta on akuuttina toimenpiteenä valiokunnille ja kunnanhallitukselle
annettu tehtäväksi toimintamenoerien analysointi, priorisointi, säästöt ja tasapainotus
talousarvion 2020 osalta. Pidemmän aikajänteen tavoitteeksi asetettiin rakenteelliset
muutokset, elinvoimaan panostaminen, valmistelu/jäsentäminen taloussuunnitelman
2020-2022 osalta.
Valmistelu on tapahtunut valtuustoon linjaamalla tavalla ja valtuuston linjaamien 42
kohdan osalta pääosin kaikissa on myös edetty.
Kunnan resursseista johtuen syksyn 2019 valmistelu on keskittynyt vuoden 2020
talousarvioon sekä taloussuunnitelmavuosien ikärakenteen muutosten ennakointiin
sekä palveluverkon valmisteluun.
Valtuuston linjausten jälkeen, syksyn 2019 aikana kunnan taloudellinen tilanne on
heikentynyt kahdesta ennakoimattomasta syystä; verotulokertymä on ollut
poikkeuksellisen heikkoa ja sosiaali- ja terveysmenojen kasvu poikkeuksellisen suurta.
Näihin tekijöihin liittyen talousarviosta on vähennetty verotuloja 2,6 milj. euroa ja
lisätty sosiaali- ja terveysmenoihin 3 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätösennuste on
-4,4 milj. euroa.
Vuoden 2019 talouden heikentyminen on vaikuttanut suoraan vuoden 2020
talouspohjaan siten, että talousarvio on jäänyt alijäämäiseksi -1,1 milj. euroa ja
toteutumaan liittyvät riskit ovat kasvaneet (sote-menojen kasvuvaraus 1,1 milj. euroa).
Verotulojen osalta oletus on, että kuntien verotulokertymän lasku vuonna 2019 johtuu
pitkälti tuloverotuksen järjestelmämuutoksista (verokorttiuudistus, tulorekisteri), mikä
myöhentää verotulojen kertymistä ja aiheuttaa ensi vuodelle ”rytmihäiriön” ja
vaikeuttaa ennustettavuutta.
Toisaalta kuntien tilanne on edelleen laajasti suurten linjojen osalta pimennossa,
koska sote-uudistuksen tavoiteaikataulu ja uudistuksen keskeinen sisältö
kuntatalousvaikutuksineen on kaikin osin epäselvä ja osin ennakoimaton.
Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotusta valtuustolle 25.11.2019. Samassa
yhteydessä on syytä todeta seuraavat johtopäätelmät:
vuoden 2020 talousarvio on alijäämäinen samoin kuin kaikki suunnitelmavuodet
2020-2023
valiokuntien ja kunnanhallituksen talousarvion käsittelyssä ei ole ollut
löydettävissä sellaisia merkittävämpiä kustannuseriä, joista luopumalla
kuntataloutta olisi voitu riittävällä tavalla tasapainottaa
ilman valtuuston 17.6.2019 linjaavien toimenpiteiden lisäksi tehtäviä,
kuntataloutta nopeammin tasapainottavia toimenpiteitä kunnan kertyneet
ylijäämät tulevat ”syötyä” taloussuunnitelmavuosien aikana
Edellä esitettyyn perustuen talouden kokonaisvaltaista jatkotarkastelua on
tarkoituksenmukaista syventää ja laajentaa.
Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.
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Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntastrategian 9.4.2018. Kuntastrategia on kunnan
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoite-asiakirja. Kuntastrategian tulee
perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategia
tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Tarkistus ei vaadi strategian
uudelleen laatimista vaan toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten huomioon
ottamista kunnan pitkän aikavälin tavoitteissa.
Talouden jatkotarkasteluun on tarkoituksenmukaista kytkeä valtuuston 9.4.2018
hyväksymän kuntastrategian tarkistus, jolloin asiakirjat ovat keskenään synkronissa.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus perustaa kuntastrategia- ja taloustyöryhmän. Työryhmään nimetään:
Jarkko Niemi, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Juha Rehula, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja
Jarmo Talvitie, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja
Eero Virta, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Ilpo Markkola, kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja
Markku Pulkkanen, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja
Miikka Lönnqvist, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja
Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja
Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja
Heli Randell, elinvoimajohtaja
Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ryhmälle.
Työryhmän tehtävänä on pyrkiä laajentamaan ja syventämään kuntatalouden vuosien
2020-2023 jatkotarkastelua sekä määrittää taloustasapainon saavuttamisen vaatimia
lisätoimenpiteitä sekä päivittää vuonna 2018 hyväksytty kuntastrategia vastaamaan
toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.

Päätös
Kunnanhallitus päätti, että kuntastrategia- ja taloustyöryhmää ei perusteta.
Todettiin, että kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 23.03.2020, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi, Päivi Rahkonen
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi, paivi.rahkonen@hollola.fi
talousjohtaja, kunnanjohtaja
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Konsernijaosto on kokouksessaan 18.11.2019 (111 §) päättänyt osana talouden
tasapaino-ohjelmaa antaa konsernipalveluiden tehtäväksi tilata ulkopuolisen
selvityksen/arvioinnin. Lisäksi elinvoiman palvelualueelta päätetty pyytää selvitys HAT-
arvioinnin yhteensovittamisesta kaavoitukseen ja asunto-ohjelmaan.
Hollolan Asuntotaloja koskeva arviointi kilpailutettiin. Tarjousta pyydettiin 12.12.2019
tarjouspyynnöllä seuraavista asiakokonaisuuksista:
Talousanalyysi:
- omaisuuden arvo ja mahdollinen myyntihinta
- tulevaisuuden investointien suhde yhtiön taloudelliseen asemaan, yhtiön kyky
selviytyä
tulevista investoinneista, arvio lainamäärän kasvusta
Realisointivaihtoehdot
- omistajan kannalta taloudellisesti paras vaihtoehto mahdollisen realisoinnin osalta –
myynti
kokonaisuudessaan, myynti osina esim. ara-vapausten suhteessa,
realisointiajankohdan
analysointi
Omistuksen säilyttäminen
- säilyttämisen osalta keskeiset suunnitelmat, reunaehdot ja suositukset, millä ehdoilla
kunnan
kannattaa säilytää yhtiö omistuksessaan
Ara-rajoitusten analysointi - millaisia mahdollisuuksia on vapautua rajoituksista
Kilpailutuksen voitti Inspira Oy.
Arviointiraportti on valmistunut 19.3.2020.
Inspira on laatinut Hollolan kunnan ja HAT:n antamien lähtötietoihin perustuvan
taloudellisen mallin yhtiön taloudesta. Taloudellisen mallin avulla on tehty ennuste
yhtiön taloudesta vuosille 2020 2029. Talousennuste on sisältänyt
herkkyystarkasteluja, joilla on tarkasteltu inflaation, käyttöasteen, korkotason sekä
investointien
laajuuden ja hinnan muutosten vaikutuksia yhtiön talouteen vuosina 2020-2029.
Taloudellisella mallilla on myös tehty skenaario tarkasteluja yhtiön omaisuuden
realisointivaihtoehdoista. Yhtiön kiinteistöille, asunto-osakkeille sekä kunnan
omistamille As Oy Hollolan Tervasmiilun osakkeille on tehty arvonmääritys
tuottoarvomenetelmällä.
Inspira on analysoinut myös kunnan mahdollisuuksia saada vapautukisa ARA
rajoituksiin ja Inspira on tehnyt analysoinneista johtopäätöksiä ja laatinut raportin
Hollolan kunnan käyttöön.
Arviointiraportti liitteenä.
Kokouksessa Inspira Oy:n asiantuntijat esittelevät asiaa (etäyhteys).
Arvioinnin keskeiset johtopäätökset ovat seuraavat:
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Yhtiö tarvitsee 2,4 miljoonaa euroa lisärahoitusta ennustejaksolla 2020 - 2029,
mikäli asuntojen käyttöaste ei nouse
Omaisuuden tuottoarvo voimassa olevilla vuokratasoilla on noin 11,4 -2,8
miljoonaa euroa
ARA tekee päätöksen rajoituksista vapauttamisesta perustuen kokonaisarvioon
yhtiön ja kohteen tilanteesta
Omaisuutta realisoidessa tulee pohtia, halutaanko pitää asunto-osakkeita tai
peruskorjata suurempia kohteita
Koko yhtiöstä luopuminen johtaa kunnan päätösvallan menettämiseen
asuntopolitiikassa
ARA-rajoitteet vaikuttavat kohteiden myytävyyteen ja kauppahintaan
Kokouksessa Inspira Oy:n asiantuntijat esittelevät asiaa (etäyhteys).
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto merkitsee tiedokseen HAT:n taloudellisen arvioinnin.
HAT:n omistajapolittiset linjaukset on saatettava valtuuston arvioitavaksi.
Hollolan kunnalla on vuokra-asutoyhtiön osalta on määriteletävissä vaihtoehdot:
Pitää vuokra-asuntoyhtiö kunnan omistuksessa
Pitää vuokra-asuntokantaa nykyisessä laajuudessa peruskorjaamalla
kiinteistöjä tarpeen mukaan
Pitää vuokra-asuntokantaa nykyisessä laajuudessa; peruskorjaamalla, osin
luopumalla, osin uudisrakentamalla
Lisätä vuokra-asuntokantaa (uudistuotanto) ja peruskorjata olemassa
olevaa asuntokantaa
Luopua vuokra-asuntoyhtiöstä
Kerralla toiselle ARA-kelpoiselle
Vähitellen, kun vuokratalo vapautuu ARA-rajoituksista
Konsernijaosto suosittaa, että kunnanvaltuuston kantaa jatkovalmisteltavasta
vaihtoehdosta käsitellään seuraavassa valtuustoseminaarissa. Valttavaa vaihtoehtoa
ryhdytään senjälkeen jatkovalmistelemaan.

Päätös
Konsernijaosto merkitsee arvioinnin tiedoksi ja suosittaa omana linjauksenaan, että
kunta
Pitää vuokra-asuntoyhtiö kunnan omistuksessa peruskorjaamalla, osin
luopumalla, osin uudisrakentamalla siten, että lisärahoitustarve on
mahdollisimman pieni.
Konsernijaosto antaa asian valtuuston arvioitavaksi.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.10.2020, § 72
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Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
HAT:n linjauksia käsiteltiin valtuustoseminaarissa 5.10.2020. Alunperin linjauksia oli
tarkoitus käsitellä kesäkuun seminaarissa, mutta talouteen liittyvistä
tarkastelutarpeista ja Koronasta johtuen käsittely siirtyi.
Valtuustoryhmien yhtinen näkemys 5.10.2020 oli, että HAT:n toimintaa
jatkokehitetään1 B vaihtoehdon mukaisesti eli konsernijaoston suosittaman
vaihdoehdon mukaisesti.
Tämä tarkoittaa, että yhtiön heikoimmasta kiinteistökannasta (sijainti, korjausaste)
pyritään luopumaan (myymällä tai purkamalla), muuta rakennuskantaa korjataan ja
ylläpidetään sekä vetovoimaa lisätään ja uusien vuokra-asuntojen
rakentamista harkitaan. Yhtiö ei lähtökohtaisesti vaadi lisärahoitusta/lisätakauksia
toimintaansa. Yhtiön rahoitustarpeita tuetaan vapautetun ARA-asuntokannan
myymisellä ja yksittäisten asunto-osakkeiden myynnillä.
HAT:n hallitus on 16.4.2020 käsitellessään Inspira Oy:n selvitystä esittänyt, että yhtiölle
annettaisiin lupa myydä Koulurinteentie 1 ja 3, sekä Vanhantalontie 4.
Elinvoiman palvelualue/kaavoitus on todennut:
Kunta on luovuttanut rakennukset Koulurinteentie 1 ja 3 ja Vanhantalontie 4
korvauksetta HAT:lle (apporttiomaisuuden luovutuskirja 2009)
Tilan RN:o 24:78 maapohjan, missä rakennukset sijaitsevat, omistus on
tulkinnallinen. Kunnan näkemyksen mukaan kunta omistaa maapohjan, vaikka
maanvuokrasopimusta ei ole. Tätä tulkintaa tukee se seikka, että yhtiö ei ole
maksanut kiinteistöveroa (kunnan omistamasta maasta ei makseta
kiinteistöveroa)
Kunta voi aloittaa kaavoituksen omistamatta rakennuksia. Kunnan
kaavoitusohjelmassa tila RN:o 24:78 kuuluu alueeseen, jonka kaavoitus on
mainittu kaavoitusohjelmassa 2022 alkavissa kaavoituskohteissa
Kiinteistö sijaitsee keskusta-alueella; maapohjan omistus tulee pitää kunnalla
(ainakin siihen saakka, kunnes alue kaavoitettu)
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto toteaa, että:
Hollolan Asuntotalot Oy:n toiminta kunnan 100 % omistamana vuokra-
asuntoyhtiönä jatkuu.
Yhtiön tulee kehittää toimintaansa siten, että yhtiö ei lähtökohtaisesti
tarvitse lisärahoitusta/kunnan takausta toimintaansa. Tämä tarkoittaa, että
omistusta arvioidaan aktiviisesti ennakoiden ja kokonaisvaltaisesti. Yhtiö voi
luopua osasta rakennuskantaa myymällä tai purkamalla. Myös
uudisrakennustarvetta tulee arvioida suhteessa asuntomarkkinoihin.
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Yhtiön tulee laatia linjausta vastaavan suunnitelman 2020-2029
(peruskorjattavat, purettavat, uudisrakennettava), mikä sisältää myös
taloustarkastelun/kassavirtatarkastelun ml. kh:n ja konsernijaoston jo antamat
päätökset (mm. yksittäisten asunto-osakkeiden myyntitulon ja Harmaalepän
myyntitulon käyttö investointitarpeisiin)
Purettavien kohteiden osalta tulee hakea ARA-avustusta ja suunnitella prosessi
siten, että asukkaille on löydettävissä/osoitettavissa korvaavia asumisen
vaihtehtoja
Yhtiön tulee laatia asuntojen vetovoimaisuutta lisäävän suunnitelma (keskeiset
toimenpiteet) sekä markkinointisuunnitelma
Suunnitelmat tulee esittää konsernijaostolle vuoden 2021 kesäkuun loppuun
mennessä.
Koulurinteentie 1 ja 3, sekä Vanhantalontie 4 osalta konsernijaosto ei anna
myyntilupaa, koska kiinteistöt sijaitsevat keskusta-alueella, jonka kaavoitus on tulossa
vireille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 18.01.2021, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Konsernijaosto on kokouksessaan 19.10.2020 §72 käsitellyt HAT Oy:n toiminnallisia
linjauksia.
Konsernijaosto totesi, että:
Hollolan Asuntotalot Oy:n toiminta kunnan 100 % omistamana vuokra-
asuntoyhtiönä jatkuu.
Yhtiön tulee kehittää toimintaansa siten, että yhtiö ei lähtökohtaisesti
tarvitse lisärahoitusta/kunnan takausta toimintaansa. Tämä tarkoittaa, että
omistusta arvioidaan aktiivisesti ennakoiden ja kokonaisvaltaisesti. Yhtiö voi
luopua osasta rakennuskantaa myymällä tai purkamalla. Myös
uudisrakennustarvetta tulee arvioida suhteessa asuntomarkkinoihin.
Yhtiön tulee laatia linjausta vastaavan suunnitelman 2020-2029
(peruskorjattavat, purettavat, uudisrakennettava), mikä sisältää myös
taloustarkastelun/kassavirtatarkastelun ml. kh:n ja konsernijaoston jo antamat
päätökset (mm. yksittäisten asunto-osakkeiden myyntitulon ja Harmaalepän
myyntitulon käyttö investointitarpeisiin)
Purettavien kohteiden osalta tulee hakea ARA-avustusta ja suunnitella prosessi
siten, että asukkaille on löydettävissä/osoitettavissa korvaavia asumisen
vaihtoehtoja
Yhtiön tulee laatia asuntojen vetovoimaisuutta lisäävän suunnitelma (keskeiset
toimenpiteet) sekä markkinointisuunnitelma
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Suunnitelmat tulee esittää konsernijaostolle vuoden 2021 kesäkuun loppuun
mennessä.
Koulurinteentie 1 ja 3, sekä Vanhantalontie 4 osalta konsernijaosto ei anna
myyntilupaa, koska kiinteistöt sijaitsevat keskusta-alueella, jonka kaavoitus on tulossa
vireille.
Yhtiön hallitus on käsitellyt toimenpiteitä kokouksessaan 17.12.2020 ja päätynyt
anomaan Aralta vapautukset käyttö- ja luovutusrajoituksiin, sekä
vuokranmääritysrajoituksiin; Söyriläntie, Kansankuja 6, Kansankatu 1, Tiilijärventie
7AB, Setäläntie 1 ja Setäläntie 5 kiinteistöille.
Lisäksi yhtiö on valmistellut kiinteistöjärjestelyjä joihin liittyen yhtiö hakee
konsernijaoston linjausta kahden kiinteistön osalta.
Kokouksessa suunnitelmia esittelee yhtiön toimitusjohtaja Reijo Reponen.
Hallintosäännön mukaisesti konsernijaosto antaa kunnan ennakkokannan
konserniohjeen edellyttämissä asioissa, kuten kiinteistökauppa sekä yhtiöitä sitovien
merkittävien rahavelvoitteiden ehtojen muuttaminen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnan ennakkokantana konsernijaosto toteaa ARA-rajoitusten vapautushakemuksen
olevan annettujen omistajaohjauslinjausten mukainen, sekä hyväksyy omalta osaltaan
suunnitelman Kansankuja 6 ja Söyriläntie 1 kiinteistöjen myynnistä.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merk. Hollolan Asuntotalot Oy:n toimistusjohtaja Reijo Reponen esitteli yhtiön
kiinteistösuunnitelmia tuleville vuosille ja esittelytekstin mukaisia hankkeita.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Vetoomus kotiemme puolesta
Konsernijaosto on käsitellyt Hollolan asuntotalot Oy:n (HAT:n) talouden ja toiminnan
suunnittelua kunnanvaltuuston 17.6.2019 ja kunnanhallituksen 24.6.2019 linjausten
sekä valtuustoseminariin 5.10.2020 pohjalta kokouksessaan 19.10.2020:
Hollolan Asuntotalot Oy:n toiminta kunnan 100 % omistamana vuokra-
asuntoyhtiönä jatkuu.
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Yhtiön tulee kehittää toimintaansa siten, että yhtiö ei lähtökohtaisesti
tarvitse lisärahoitusta/kunnan takausta toimintaansa. Tämä tarkoittaa, että
omistusta arvioidaan aktiviisesti ennakoiden ja kokonaisvaltaisesti. Yhtiö voi
luopua osasta rakennuskantaa myymällä tai purkamalla. Myös
uudisrakennustarvetta tulee arvioida suhteessa asuntomarkkinoihin.
Yhtiön tulee laatia linjausta vastaavan suunnitelman 2020-2029
(peruskorjattavat, purettavat, uudisrakennettava), mikä sisältää myös
taloustarkastelun/kassavirtatarkastelun ml. kh:n ja konsernijaoston jo antamat
päätökset (mm. yksittäisten asunto-osakkeiden myyntitulon ja Harmaalepän
myyntitulon käyttö investointitarpeisiin)
Purettavien kohteiden osalta tulee hakea ARA-avustusta ja suunnitella prosessi
siten, että asukkaille on löydettävissä/osoitettavissa korvaavia asumisen
vaihtehtoja
Yhtiön tulee laatia asuntojen vetovoimaisuutta lisäävän suunnitelma (keskeiset
toimenpiteet) sekä markkinointisuunnitelma
Suunnitelmat tulee esittää konsernijaostolle vuoden 2021 kesäkuun loppuun
mennessä.
Lisäksi konsenrijaosto on kokouksessaan 18.1.2021 HAT:n hallituksen esitykseen
perustuen todennut kunnan ennakkokantana ARA-rajoitusten vapautushakemuksen
olevan annettujen omistajaohjauslinjausten mukainen, sekä hyväksyi omalta osaltaan
suunnitelman Kansankuja 6 ja Söyriläntie 1 kiinteistöjen myynnistä.
HAT on saanut vapautuksen ARA-rajoituksista ARA:n päätöksellä Kansankuja 6 ja
Söyriläntie 1 osalta ja on asettanut Söyriläntie 1:n myyntiin.
Myynnin tärkein syy HAT:n antaman kannanoton mukaan Ara-selvitys eli
kassavarannon kasvattaminen ja korjaushankkeiden vaatiman rahoituksen
toteuttaminen. Söyriläntie osalta on korjausvelkaa erityisesti lämpökeskuksen,
kattojen, salaojien ja huoneistojen osalta.
Söyriläntie 1 asukkaat ovat lähettäneet liitteen mukaisen kirjelmän kannanottona
myyntiin.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto merkitsee asukkaiden antaman kirjelmän tiedokseen ja toteaa
vastauksena kirjelmään seuraavaa:
Söyriläntie 1 vuokratalo on asetettu myyntiin osana Hollolan Asuntotalojen talouden
pitkäjänteistä suunnitelmaa. Asuinvuokrataloa myydään ensisijaisesti vastaavaan
vuokrauskäyttöön, jolloin nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät myynnin yhteydessä
uudelle omistajalle.
Päätös ja vastaus asukaskirjelmään annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.
Päätös
Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Konsernijaosto merkitsee asukkaiden antaman kirjelmän tiedokseen ja toteaa
vastauksena kirjelmään seuraavaa:
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Söyriläntie 1 vuokratalo on asetettu myyntiin osana Hollolan Asuntotalojen talouden
pitkäjänteistä suunnitelmaa. Asuinvuokrataloa myydään vastaavaan
vuokrauskäyttöön, jolloin nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät myynnin yhteydessä
uudelle omistajalle.
Päätös ja vastaus asukaskirjelmään annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

Kunnanhallituksen konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan muutetun
päätösehdotuksen.
Merk. Asiantuntijana kuultiin toimitusjohtaja Reijo Reposta.
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 11,21.01.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 68,24.06.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 80,19.08.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 102,07.10.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 16,10.02.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 31,23.03.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 5,18.01.2021
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 20, 19.04.2021
§ 20
Edustajien nimeäminen yhdistysten, osakeyhtiöiden , kuntayhtymien tmv. hallintoelimiin
HOLDno-2019-99
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 21.01.2019, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi, Päivi Rahkonen
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi, paivi.rahkonen@hollola.fi
talousjohtaja, kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kunnan edustajat yhtiö-yhtymä tms. kokouksiin_tilanne17012019
Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on nimetä yhtiökokousedustajat
sekä edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin. Konsernijaosto valitsee edustajat myös
kuntayhtymäkokouksiin sekä säätiöihin.
Konsernijaoston tehtävänä on antaa myös omistajaohjaukseen liittyviä toimintaohjeita
edustajille.
Konsernijaosto on vuonna 2017 valinnut edustajat eri yhteisöjen kokouksiin
valtuustokauden loppuun. Luetteloa edustajista on päivitetty viimeksi
konsernijaostossa v. 2018 ja se on syytä päivittää. Viimeisin taulukko valituista
edustajista liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto valitsee edustajat eri yhteisöjen kokouksiin vuodelle 2019 oheisen
luettelon mukaisesti. Kuntayhtymäkokousedustajista päätetään ennen kutakin
yhtymäkokousta erikseen, mutta alustavat nimeämiset oheisen luettelon mukaan.
Päätös
Tehtiin seuraavat muutokset edustajiin: Kuntien Tiera Oyj:n yhtiökokousedustajaksi
valittiin tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen ja Ladec Oy:n yhtiökokousedustajaksi
Kristiina Hämäläinen.
Ehdotus hyväksyttiin muutoksin.
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, 24.06.2019, § 68
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 HAT Yhtiökokouksen esityslista 2 2019.doc
Hollolan asuntotalot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.7.2019.
Kokouksessa tulee nimetä yhtiön hallituksesta eronneiden Eero Virran ja Kristiina
Vahala-Selinin tilalle uudet hallitusjäsenet.
Kokouksen esityslista liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto niemää Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitukseen uudet jäsenet (2)
eronneiden tilalle.
Päätös
Konsernijaosto nimeää hallitukseen jäseniksi Helena Maattolan ja Tuija Braxin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.08.2019, § 80
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
konsernijaosto on 19.6. kokouksessaan tehnyt päätöksen HAT:n hallituksen jäsenistä.
Päätöstä on tarpeen päivittää.
Hollolan asuntotalot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 22.8.2019.
Yhtiökokousedustajana toimii Hannu Siljander.
Kokouksessa päivitetään yhtiön hallituksen jäsenet.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto niemää Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitukseen Helena Maattolan
sijasta Heikki Mantereen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, 07.10.2019, § 102
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Edustajien nimeäminen vuodelle 2020-21 Hollola-Vesijärvisäätiö
Hollolan kunta on yksi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön perustajakunnista (Lahden ja
Asikkalan lisäksi).
Liitteenä pyyntö Hollolan kunnan edustajan nimeämiseksi Päijät-Hämeen
Vesijärvisäätiön hallitukseen sekä edustajien ja varaedustajien nimeämiseksi
valtuuskuntaan vuosille 2020-21.
Hollolan kunnan edustus hallituksessa vuorottelee Asikkalan kunnan kanssa. Vuosina
2018-19 hallituksessa on Asikkalan kunnan edustaja.
Hollolan kunnan edustajat valtuuskunnassa vv. 2018-19:
Johtaja Pekka Kotiaho (varalla Helena Maattola)
MJD, opettaja/kouluttaja, kansanedustajan avustaja Tuija Brax (varalla Klaus
Jansson)
Filosofian lisensiaatti, opettaja Juhani Sirkiä (varalla Aki Markkola)
BBA / IT-tradenomi (amk) Janne Bröijer (varalla Pasi Pälsi)
Kunnan hallintosäännön mukaan konsernijaosto valitsee edustaja(t) säätiön
toimielimiin.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto valitsee Holllan kunnan edustajan Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön
hallitukseen sekä edustajat ja varaedustajat valtuuskuntaan vuosille 2020-21
Päätös
Konsernijaosto valitsee Hollolan kunnan edustajaksi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön
hallitukseen Pekka Kotiahon ja valtuuskuntaan vuosille 2020-2021 edustajat
seuraavasti: Kati Pölönen, varaedustajaksi Helena Maattolan, Tuija Brax,
varaedustajaksi Klaus Jansson Jr., Juhani Sirkiä, varaedustajaksi Aki Markkola, Janne
Bröjer, varaedustajaksi Pasi Pälsi.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 10.02.2020, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
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talousjohtaja
Liitteet

1 Kunnan edustajat yhteisöjen, yhtymien, yhtiöiden tms. kokouksiin - khjao 10.2.2020
Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on päättää kunnan:
• Yhtiökokousedustajat
• Yhtymäkokousedustajat (lukuun ottamatta hyvinvointikuntayhtymän
yhtymäkokousedustajaa)
• Edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin
• Ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
• Edustaja(t) säätiön toimielimiin
Konsernijaoston tehtävänä on antaa myös omistajaohjaukseen liittyviä toimintaohjeita
edustajille.
Luetteloa edustajista on päivitetty viimeksi konsernijaostossa v. 2019 ja se on syytä
päivittää. Viimeisin taulukko valituista edustajista liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Konsernijaosto valitsee edustajat eri yhteisöjen kokouksiin vuodelle 2020 oheisen
luettelon mukaisesti. Kuntayhtymäkokousedustajista päätetään ennen kutakin
yhtymäkokousta erikseen, mutta alustavat nimeämiset oheisen luettelon mukaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Konsernijaosto päivitti luetteloa edustajista. Päivitetty lista
liitteenä.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 23.03.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Kunnan edustajat yhteisöjen, yhtymien, yhtiöiden tms. kokouksiin - khjao 10.2.2020
Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on päättää kunnan:
• Yhtiökokousedustajat
• Yhtymäkokousedustajat (lukuun ottamatta hyvinvointikuntayhtymän
yhtymäkokousedustajaa)
• Edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin
• Ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
• Edustaja(t) säätiön toimielimiin
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Konsernijaoston tehtävänä on antaa myös omistajaohjaukseen liittyviä toimintaohjeita
edustajille.
Konsernijaosto on käsitellyt edustajien nimeämistä kokouksessaan 10.2.2020 jolloin
luetteloa on päivitetty. Päivitetty luettelo liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto täsmentää oheista edustajaluetteloa tarvittaessa.
Päätös
Konsernijaostoa täsmennettiin Lahden Työn paikan osalta, yhtiö poistettiin listalta,
koska kunta ei enää omista yhtiötä.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 18.01.2021, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Edustajat yhteisöissä 18012021
Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on päättää kunnan:
Yhtiökokousedustajat
• Yhtymäkokousedustajat (lukuun ottamatta hyvinvointikuntayhtymän
yhtymäkokousedustajaa)
• Edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin
• Ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
• Edustaja(t) säätiön toimielimiin
• Konserniyhtiöiden kokouspalkkioista
Konsernijaoston tehtävänä on antaa myös omistajaohjaukseen liittyviä toimintaohjeita
edustajille.
Luetteloa edustajista on päivitetty viimeksi konsernijaostossa v. 2020 ja se on syytä
päivittää. Viimeisin taulukko valituista edustajista liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto valitsee edustajat eri yhteisöjen kokouksiin ajalle 1.1.-31.5.2021
oheisen luettelon mukaisesti. Kuntayhtymäkokousedustajista päätetään ennen
kutakin yhtymäkokousta erikseen, mutta alustavat nimeämiset oheisen luettelon
mukaan.

Hollolan kunta
Kunnanhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja
19.04.2021

3/2021

37 (95)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Mikäli aikataulullisista syistä johtuen nimeämisiä ja ohjeistusta ei ehditä käsittelemään
konsernijaostossa, kunnanjohtaja nimeää ja ohjeistaa edustajan tai edustajat.
Nimeäminen noudattaa liitteen mukaista luetteloa.
Päätös
Konsernijaosto valitsi edustajat eri yhteisöjen kokouksiin ajalle 1.1.-31.5.2021 oheisen
luettelon mukaisesti. Kuntayhtymäkokousedustajista päätetään ennen kutakin
yhtymäkokousta erikseen, mutta alustavat nimeämiset oheisen luettelon mukaan.
Mikäli aikataulullisista syistä johtuen nimeämisiä ja ohjeistusta ei ehditä käsittelemään
konsernijaostossa, kunnanjohtaja nimeää ja ohjeistaa edustajan tai edustajat.
Nimeäminen noudattaa liitteen mukaista luetteloa.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 20
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Edustajat yhteisöissä 19042021 Kjaosto
Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on päättää kunnan:
• Yhtymäkokousedustajat (lukuun ottamatta hyvinvointikuntayhtymän
yhtymäkokousedustajaa)
• Edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin
• Ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
• Edustaja(t) säätiön toimielimiin
• Konserniyhtiöiden kokouspalkkioista
Konsernijaoston tehtävänä on antaa myös omistajaohjaukseen liittyviä toimintaohjeita
edustajille.
Luetteloa edustajista on päivitetty viimeksi konsernijaostossa 18.1.2021. Tämän
jälkeen on ilmennyt joitakin muutoksia, jonka vuoksi luetteloa on syytä päivittää.
Ehdotus päivitetystä edustajaluettelosta on tämän esityslistan liitteen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto valitsee edustajat eri yhteisöjen kokouksiin ajalle 20.4.-31.7.2021
oheisen luettelon mukaisesti. Kuntayhtymäkokousedustajista päätetään ennen
kutakin yhtymäkokousta erikseen, mutta alustavat nimeämiset oheisen luettelon
mukaan.
Mikäli aikataulullisista syistä johtuen nimeämisiä ja ohjeistusta ei ehditä käsittelemään
konsernijaostossa, kunnanjohtaja nimeää ja ohjeistaa edustajan tai edustajat.
Nimeäminen noudattaa liitteen mukaista luetteloa.
Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että Päijät-Hämeen
kesäyliopistoyhdistys ry:n kokouksiin varsinaiseksi edustajaksi nimettiin
Tuula Kilipinen ja varaedustajaksi Kristiina Vanhala-Selin.
Merk. Päätöksen mukainen luettelo edustajista eri yhteisöjen kokouksiin on tämän
pöytäkirjan liitteenä.
Tiedoksi
Tuula Kilpinen
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 39,08.04.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 78,19.08.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 99,07.10.2019
Kunnanhallitus, § 19,10.02.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 45,20.04.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 83,07.12.2020
Kunnanhallitus, § 262,14.12.2020
Kunnanhallitus, § 79,29.03.2021
Valtuusto, § 18,12.04.2021
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 21, 19.04.2021
§ 21
KOY Harmaaleppä, yhtiökokous
HOLDno-2019-345
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 08.04.2019, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Kiinteistö Oy Harmaalepän yhtiökokous on 8.4.2019.
Oheismatriaalina yhtiökokouskutsu.
Konsernijaosto ei aikataulunsa puitteissa ole voinut käsitellä ohjeistusta
yhtiökokousedustajalle.
KOy Harmaalepän vuoden 2018 tulos oli 1,60 euroa. Yhtiön tuotot jäivät asuntojen
vajaakäytöstä johtuen yli 21 000 euroa arvioitua pienemmiksi.
Harmaalepän hallitus on kokouksessaan 12.3.2019 todennut seuraavaa:
"KOy Harmaalepän asukkailta on tullut useita yhteydenottoja asuntojen myyntiin.
Talot ovat aikoinaan rakennettu Hollolan yritysten työntekijöille. Yritykset ovat
osakkaina kiitneistöyhtiössä, mutta heidän työntekijöitä ei tänä päivänä asu
taloyhtiössä. Asukasvalinna hoitaa Hollolan Asuntotalot Oy. Esitys on, että teetetään
asiantuntijalla selvitystyö aravarajoitteiden vapauttamisesta ja uuden
yhtiöjärjestyksen tekeminen. Toimitusjohtaja selvittää, onko ARA:n määräykest
muuttuneet 2015 jälkeen, kun viimeksi ARA:aan on oltu yhteydessä aravarajoitteiden
vapautuksista. Selvitykset toimitetaan Hollolan kunnalle ja Hollolan Asuntotaloille ja
tiedustellaan, onko Hollolan kunnalla ja Hollolan asuntotaloilla halukkuutta jatkaa
asian selvittämistä Harmaalepän osakkeiden lunastukseen liittyen."
ARA:lta on tullut vastaus kyselyyn: "Alkuperäiset aravarajoitukset ovat voimassa
28.3.2040 saakka. Rajoituksista vapauttamisen tulee edistää asuntomarkkinoiden
toimivuutta tai ehkäistä asuntojen tyhjillään olemista tai siihen on olemassa muu
erityinen syy http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Tukien_ehdot_ja_suositukset
/Kaytto_ja_luovutusrajoitukset/Rajoituksista_vapauttaminen. Kohteen myyminen
aravarajoitussäännösten puitteissa on mahdollista hakemalla ARAlta
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luovutuksensaajan nimeämistä http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus
/Tukien_ehdot_ja_suositukset/Kaytto_ja_luovutusrajoitukset
/Luovutuksensaajan_nimeaminen , jolloin ARA määrää samalla
enimmäisluovutushinnan, jota ei saa ylittää. Luovutuksensaajana voivat olla esim.
kunta tai yleishyödyllinen yhteisö, jolle voitaisiin myöntää aravalaina. "
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto:
merkitsee tiedokseen Harmaalepän tilinpäätöksen 2018 ja yhtökokousasiakirjat
pyytää Hollolan Asuntotalot Oy:ltä kirjallista ja perusteltua kannanottoa koskien
KOY Harmaalepän mahdollista ostoa aravarajoitussäännösten puitteissa
Hollolan Asuntotalot Oy:lle (mikäli ARA myöntäisi myynti/ostoluvan).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.08.2019, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
KOy Harmaalepän Hollolan kunnan omistusosuus on 61,4 %. Yhtiön muut osakkaat
ovat ilmaisseet halukkuuden luopua omistuksestaan. Yhtiön keskeinen investointi on
v. 2021 LVIS-saneeraus kaikissa asunnoissa.
KOy Harmaalepän hallitus on tilannut ulkopuoliselta kiinteistön kuntoarvion (Berater
Oy), markkina-arvion (Realia Management) sekä omistaja-arvion (Vt Timo Salonen).
Selvitykset oheismateriaalina.
KOY on saanut ARA-rahoitusta ja siihen kohdistuu rahoituksen mukaiset
luovutusrajoitukset vuoteen 2040 saakka. Luovutusrajoituksista voidaan hakea
vapautusta.Vapauttamisen edellytyksenä on, että toimenpide edistää alueen
asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä ja siitä
aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tai siihen on muu erityinen syy.
Vaihtoehtona etenemisen osalta on:
Vaihtoehto

Vaikutukset

1. Osakkaiden yhteinen
hakemus ARA-rajoitusten
poistosta ja yhtiön myynti

Koko yhtiön myyminen ARA-rajoitusten
poistuttua, kustannusten, hyödyt ja
riskit jaettuja

2. Kunta myy osuutensa muille Kunta siirtää kustannukset, hyödyt ja
osakkaille
riskit muille osakkaille
3. Kaikki osakkaat myyvät
osuutensa ARA-kelpoiselle

Koko yhtiön myyminen ARA-rajoitusten
mukaiselle toimijalle, kustannukset,
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toimijalle

hyödyt ja riskit jaettuja

4. Kunta ostaa muiden
osakkaiden osuudet

Koko yhtiön myyminen ARA-rajoitusten
poistuttua, kustannukset, hyödyt ja
riskit kunnalle

ARA voi myöntää hakemuksesta vapautuksen ARA-vuokra-asuntoja koskevista
rajoituksista. Vapauttamisen edellytyksenä on, että se edistää alueen
asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä ja siitä
aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tai siihen on muu erityinen syy. Vapautus voidaan
myöntää kaikista tai osasta rajoituksia ja sille voidaan asettaa ehtoja.
Rajoituksista vapautuminen edellyttää valtion asunto- tai aravalainan
takaisinmaksamista. Korkotukilaina on myös maksettava takaisin tai valtio on
vapautettava lainaa koskevasta takausvastuusta.
Valtiokonttori ilmoittaa maanmittaustoimistolle tarvittaessa rajoitusmerkintöjen
siirtämisestä, muuttamisesta tai poistamisesta.
Yleisimpänä syynä vapauttamisen hakemiselle ja myöntämiselle on asuntojen
tyhjillään olo, minkä ei arvioida muuttuvan. Sen sijaan kasvukeskusalueilla ja muilla
sellaisilla paikkakunnilla, joilla vuokra-asunnoille on kysyntää, vapauttaminen on
mahdollista vain erityisestä syystä.
Ympäristöministeriön 17.12.2015 ARAlle antaman ohjauskirjeen mukaan ARAn on
tulkittava aravarajoituslain 16 §:ää ja korkotukilain 18 §:ää siten, että vapauttamisen
myöntämisen perusteena mainittu erityinen syy voi olla myös se, että vapautuva
pääoma käytetään valtion korkotukemien asuntojen uudistuotantoon tai valtion
tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.
Vapauttamispäätöstä harkittaessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka hakija pyrkii
turvaamaan asukkaiden aseman.
Rajoituksista vapauttamisen yhteydessä on mahdollista hakea akordia, joka vapauttaa
velallisen maksamasta osaa jäljellä olevasta lainapääomasta valtiolle. (ks.
rajoitusakordit)
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto esittää muille osakkaille yhteisen vapautushakemuksen tekemistä ARA:
lle. Hollolan kunta perustelee vapautusanomusta tavoitteena vapauttaa pääomaa
käytettäväksi valtion korkotukemien asuntokannan peruskoraamiseen ja
mahdolliseen uudistuotantoon.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 07.10.2019, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
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kunnanjohtaja
Liitteet

1 Ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2019 kutsu
2 Ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2019 esityslista
KOy Harmaalepän hallitus on päättänyt kutsua ylimääräiseen yhtiökokouksen koolle
14.10.2019 klo 14.00. Asialistalla on Ara-rajoitusten vapautushakemus sekä Hollolan
kunnan konserniohjeen hyväksyminen.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto:
1. valitsee KOy Harmaalepän ylimääräiseen yhtiökokoukseen 14.10.2019
yhtiökokousedustajan
2. antaa yhtiökokousedustajalle konsernijaoston 19.8.2019 päätöksen mukaisesti
ohjeeksi kannattaa Ara-rajoitusten vapautushakemuksen tekemistä sekä
hyväksyä konserniohje.
Päätös
Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajaksi Kristiina Vanhala-Selinin ja antaa
yhtiökokousedustajalle konsernijaoston 19.8.2019 päätöksen mukaisesti ohjeeksi
kannattaa Ara-rajoitusten vapautushakemuksen tekemistä sekä hyväksyä
konserniohje. Lisäksi yhtiökokousedustajalle annetaan ohjeeksi esittää hallituksen
jäseneksi Juha Sipilän tilalle Reijo Reposta.

Kunnanhallitus, 10.02.2020, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Ara-rajoitusten purkamishakemus.pdf
KOy Harmaalepän Hollolan kunnan omistusosuus on 61,4 %. KOy:llä on kolme taloa,
joissa on yhteensä 111 vuokra-asuntoa ja 6700 k-m2. Yhtiön muut osakkaat ovat
ilmaisseet halukkuuden luopua omistuksestaan. Yhtiön keskeinen investointi on v.
2021 LVIS-saneeraus kaikissa asunnoissa, minkä kustannusarvio on 3,7 milj. euroa.
KOY on saanut ARA-rahoitusta ja siihen kohdistuu rahoituksen mukaiset
luovutusrajoitukset vuoteen 2040 saakka.
Konsernijaosto on pohtinut eri vaihtoehtoja ja päätynyt esittämään
yhtiökokoukselle hakemusta ARA-rajoitusten poistamisesta. Yhtiökokous on
hyväksynyt esityksen. Yhtiön toimeksiannosta on laadittu vapautushakemus ARA:lle.
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Liitteenä:
Hakemus Aralle
HAT:n investointiohjelma 2020-2029
KOy Harmaaleppä, kuntoarvio
KOy Harmaaleppä, arviokirja
Hollolan kunnan asumisen ohjelma
ARA vapautushakemuksen liitteeksi tarvitaan:
kunnan lausunto hakemuksen johdosta
sitous käyttää mahdollisesti vapautuksen johdosta vapautuva pääoma uusiin
vuokra-asuntokohteisiin tai vanhojen vuokra-asuntokohteiden peruspääomaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Hollolan kunnanhallitus:
1. hyväksyy liitteen mukaisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA)
osoitetun hakemuksen koskien aravarajoitusten purkamisesta KOy Harmaalepän
osalta
2. antaa asiaan liittyen seuraavan lausunnon:
Hollolan kunta puoltaa luovutusrajoitusten poistamista KOy Harmaalepän osalta.
KOy Harmaalepän vuokra-asunnot on rakennettu 1970-luvun alussa kunnan ja
kunnassa toimineiden yritysten yhteiselle omistuspohjalle tavoitteena tarjota yritysten
työntekijöille vuokra-asuntoja. Yritysten tarpeet ja intressit ovat muuttuneet
vuosikymmenten saatossa- samaan aikaan kunnan yleinen vuokra-asuntokanta on
kasvanut merkittävästi. Yhteisen, eri omistajatahojen näkemyksen
löytäminen toimintaympäristön muuttuneessa tilanteessa ja isojen
investointitarpeiden edessä, on vaikeaa.
Hollolan kunnan 100 %:ssa omistuksessa on Hollolan Asuntotalot Oy. Yhtiöllä on
omistuksessa ja tarjolla 491 huoneistoa ja 36465 krm2 vuokralle Salpakankaan
alueella. Yhtiöllä on investointiohjelman mukaan (liite) 2020-luvulla n.4 milj. euron
peruskorjausinvestointitarpeet. Yhtiön osalta laaditaan parhaillaan kokonaisvaltaista
asuntokannan arviointiohjelmaa, johon liittyy pitkän aikajänteen kehittämisohjelma.
Pääosa kiinteistökannasta on laajan peruskorjaustarpeen edessä, osa kunnoltaan ja
rakenteeltaan sellaisia, että niiden purkamista joudutaan harkitsemaan.
Kuntataloudellisista haasteista johtuen kunta joutuu kohdentamaan ja
priorisoimaan rahoitustaan (käyttötalous ja investoinnit
/lainanotto) ensisijaisesti lakisääteisiin peruspalveluihin. Pääomien vapauttaminen ja
uudelleen kohdentaminen tulevaan laajamittaiseen vuokra-asumisen
kehittämisohjelmaan on ohjelman etenemisen osalta välttämätöntä.
Kunta sitoutuu käyttämään KOy Harmaalepän mahdollisesti vapautuksen johdosta
vapautuva pääoman uusiin vuokra-asuntokohteisiin tai vanhojen vuokra-
ausuntokohteiden peruspääomaksi Hollolan Asuntotalot Oy:ssä.
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Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 20.04.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 ARA Päätös aravarajoituksista vapauttaminen
Asuntorahasto Oy on tehnyt KOy Harmaaleppää koskevan ARA-rajoituksia koskevan
vapautuspäätöksen. Päätös liitteenä.
Rajoituksista vapauttamisen edellytyksenä on, että
1.valtion asuntolaina tai aravalaina erääntyneine lyhennyksineen ja korkoineen
maksetaan kokonaan takaisin vapautettavan asunnon tai talon osalta.
2.valtio vapautetaan asuntotuotantolain 13 a §:n mukaisesta vastuusta.
3.asukkaiden asema turvataan jatkossa tarjoamalla vastaavanlaista asuntoa kunnan
muista kohteista.
4.Hollolan kunta sitoutuu käyttämään Kiinteistö Oy Harmaalepän osakkeiden
rajoituksista vapauttamisesta mahdollisesti vapautuvan pääoman uuteen valtion
korkotukemaan asuntotuotantoon tai olemassa olevan valtion tukeman
asuntokannan peruskorjaamiseen.
KOy Harmaalepän sääntömääräinen kevään yhtiökokous on siirtynyt Korona-
rajoituksiin liittyen. Yhtiökokous tullaan järjestämään, kun se tilanne huomioon ottaen
on mahdollista. Yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään mm.
toimintakertomus ja tilinpäätös
tilintarkastajien ja toiminnantarkastajan kertomukset ja tilinpäätöksen
31.12.2019 vahvistaminen
päätös tuloksen kirjaamisesta
Tilikauden voitto ilman satunnaiseriä 102 948,33 euroa, voitto 3,49 euroa
tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle
talousarvion vahvistaminen vuodelle 2020
hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
tilintarkastajien ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan ja
toiminnantarkastajan sijaisen valitseminen
korjaustarve 2020-2025
Yhtiökokous oli alunperin tarkoitus pitää 25.3.2020, mutta kokous peruttiin Korona-
tilanteeseen liittyen. Uutta kokousajankohtaa ei toistaiseksi ole sovittu.
Lisäksi mahdollisesti myös ARA-rajoitusten purkaminen/päätös ja jatkotoimenpiteet
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
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Konsernijaosto:
1) merkitsee tiedokseen ARA:n KOY Harmaalepän ARA-rajoituksia koskevan päätöksen
2) valitsee yhtiökokousedustajaksi elinvoimajohtaja Heli Randell:n ja varalle
kunnanjohtaja Päivi Rahkosen.
3) antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:
hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
valita hallitukseen Tuomo Vesikko ja Reijo Reponen (Juha Sipilän sijaan)
antaa hallitukselle osaltaan valtuuden ryhtyä valmistelemaan KOY Harmaalepän
osakkeiden myyntiä sopimalla osakkaiden kesken keskeisistä ja aikataulutetuista
toimenpiteistä. Ennen tarjouspyyntömenettelyä suositellaan toteutettavaksi
markkinavuoropuhelu mm. myynnin ajoittamisen määrittelemiseksi. Myynnin
osalta tulee tarkistaa ainakin ostajien taustat (lainmukaisuus,
vastuullisuus), investointikyky (rahoitus) ja tavoitteet yhtiön kehittämisen osalta
(pitkäjänteisyys).
3) antaa yhtiökokousedustajalle tarvittaessa muut ohjeet
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 07.12.2020, § 83
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kiinteistö Oy Harmaaleppä kutsuu omistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
osakkaille suunnattuun tiedotustilaisuuteen 16.12.2020, klo 10.00. Kokouspaikka on
Ekoisännät Ky, Keskuskatu 4, 2. krs. 15870 Hollola. Edustaja voi osallistua kokoukseen
myös Teams-yhteyden kautta.
Järjestäytymisen lisäksi, kokouksessa käsitellään:
Hallituksen esitys yhtiön mahdollisesta myynnistä
Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
Kokouskutsu on tämän esityslistan liitteenä. Asiakirja on Julkisuuslain 24§ kohta 20
peruteella luokiteltu salaiseksi.
Voimassa oleva yhtiöjärjestys kokouksen oheismateriaalina.
Edellisessä yhtiökokouksessa kunnan edustajana on ollut elinvoimajohtaja Heli
Randell ja varalla kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallituksen konsernijaosto päätää:
1. valita yhtiökokousedustajaksi elinvoimajohtaja Heli Randellin ja varalle hallinto- ja
talousjohtaja Turkka Rantasen
2. ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Harmaalepän
yhtiöjärjestyksen muutoksen, yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti
Lisäksi kunnanhallituksen konsernijaosto toteaa, että hallintosäännön mukaan
arvopapereiden ja kiinteistöjen mahdollisesta myynnistä päättää kunnanhallitus.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 14.12.2020, § 262
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kiinteistö Oy Harmaaleppä kutsuu omistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
osakkaille suunnattuun tiedotustilaisuuteen 16.12.2020, klo 10.00. Kokouspaikka on
Ekoisännät Ky, Keskuskatu 4, 2. krs. 15870 Hollola. Edustaja voi osallistua kokoukseen
myös Teams-yhteyden kautta.
Järjestäytymisen lisäksi, kokouksessa käsitellään:
Hallituksen esitys yhtiön mahdollisesta myynnistä
Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
Kokouskutsu esityslistan kera on tämän esityslistan liitteenä. Asiakirja on Julkisuuslain
24§ kohta 20 perusteella luokiteltu salaiseksi.
Kunnanhallituksen konsernijaosto on kokouksessa 7.12.2020 päättänyt seuraavaa:
1. valita yhtiökokousedustajaksi elinvoimajohtaja Heli Randellin ja varalle hallinto- ja
talousjohtaja Turkka Rantasen
2. ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Harmaalepän
yhtiöjärjestyksen muutoksen, yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti
Lisäksi kunnanhallituksen konsernijaosto toteaa, että hallintosäännön mukaan
arvopapereiden ja kiinteistöjen mahdollisesta myynnistä päättää kunnanhallitus.
Kunnan kiinteistökehityksen osana kunta on linjannut vaihtoehtona myös KOY
Harmaalepän omistuksesta luopumisesta. Mahdollisesti vapautettavia varoja on
linjattu käytettäväksi muun kiinteistökannan kehittämiseen. Yhtiön hallitus on
valmistellut omistajien yhteisiä toimia omistusjärjestelyjen osalta. Esityslistan kohdan
6. mukaan kunnalta pyydetään kantaa yhtiön tai sen omaisuuden mahdolliseen
myyntiin.
Hallintosäännön mukaan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kunnanhallitus,
mikäli kauppahinta on 1,0 miljoonaa euroa tai sen alle. Mikäli luovutuksen kohteena
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on arvopapereita (kiinteistöyhtiön osakkeet), kunnanhallitus voi päättää 0,25-0,5 m
euron luovutuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Osana KOY Harmaalepän omaisuus ja omistusjärjestelyjen valmistelua kunnanhallitus
hyväksyy omalta osaltaan ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistan kohdassa 6.
esitetyt kaupan ehdot, kuitenkin niin että hallintosäännön mukaisesti varsinaisen
kauppakirjan hyväksymisestä päättää valtuusto.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen, Päivi Rahkonen
turkka.rantanen@hollola.fi, paivi.rahkonen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja, kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kuntalaisaloite Kiinteistö Harmaaleppä 10 vuokra-asuntotalojen myynti
KOy Harmaaleppä on 1970-luvun alussa rakennettu kolmen vuokratalon muodostama
kokonaisuus, joissa yhteensä on 111 vuokra-asuntoa (6700 k-m2). Yhtiössä on
yhteensä 114 osaketta ja omistajina ovat:
Hollolan kunta, 70 osaketta (61,4 %)
Paakkisen automaalaamo Oy, 9 osaketta
Pulla-Pojat Oy, 9 osaketta
Elecster Oy, 9 osaketta
Naisten pukutehdas Oy, 6 osaketta
HT-Collection Oy, 5 osaketta
Lasimies Oy, 3 osaketta
Anttila, Katariina, 3 osaketta
Harmaalepän hallitus on kokouksessaan 12.3.2019 tehnyt esityksen teettää
asiantuntijalla selvitystyö aravarajoitteiden vapauttamisesta ja uuden
yhtiöjärjestyksen tekemisestä. Esitys perustui vähemmistöosakkaiden esittämään
haluun luopua yhtiön omistuksesta, koska työntekijöillä ei enää ole tarvetta
asunnoille. Yhtiön lähivuosien korjaustarvearvio on n. 3,8 milj. euroa (LVIS,
rakennustekniikka). Asunnot on aikanaan rakennettu kunnan ja yrittäjien välisenä
yhteistyönä yritysten työntekijöiden asumistarpeita täyttämään. Kunnan vuokra-
asumisesta vastaavaa Hollolan Asuntotalo Oy:tä ei ko. ajankohtana oltu perustettu.
Konsernijaosto arvioi kokouksissaan 4.8.2019 ja 19.8.2019 vaihtoehtoja etenemisen
osalta:
Vaihtoehto

Vaikutukset
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1. Osakkaiden yhteinen
hakemus ARA-rajoitusten
poistosta ja yhtiön myynti
2. Kunta myy osuutensa muille
osakkaille
3. Kaikki osakkaat myyvät
osuutensa ARA-kelpoiselle
toimijalle

Koko yhtiön myyminen ARA-rajoitusten
poistuttua, kustannusten, hyödyt ja riskit
jaettuja
Kunta siirtää kustannukset, hyödyt ja
riskit muille osakkaille
Koko yhtiön myyminen ARA-rajoitusten
mukaiselle toimijalle, kustannukset,
hyödyt ja riskit jaettuja
Koko yhtiön myyminen ARA-rajoitusten
4. Kunta ostaa muiden
poistuttua, kustannukset, hyödyt ja riskit
osakkaiden osuudet
kunnalle
Kiinteistö Oy Harmaaleppä on kiinteistö-osakeyhtiö, mihin sovelletaan Osakeyhtiölakia
(ei Asunto-osakeyhtiölakia). Osakeomistus yhtiössä ei yhtiöjärjestyksen mukaan
oikeuta tiettyjen asuntojen hallintaan. Koy Harmaaleppä ei käytännössä voi myydä
yhtä taloa erikseen, koska suurin osa tekniikasta ja liittymistä on kaikkia taloja
palvelevia.
Tonttia tai vuokrasoikeutta ei käytännössä voi jakaa osiin. KOy Harmaalepän
osakkeiden myynti oli mahdollista vain ARA-kelpoisille ostajille, koska
yhtiöön kohdistui ARA-rajoituksen mukaiset luovutusrajoitukset vuoteen 2040 saakka.
Hollolan Asuntotalot Oy (HAT) on Hollolan kunnan 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö
omistaa Hollolassa n. 500 asuntoa, pääosin ARA-rahoitettuja. Valtuuston 17.6.2019
päätöksellä (talouden tasapainotus) kunta keskittyy strategiseen omistukseen ja
vaikuttavaan yhteistoimintaan, analysoi omistustaan (laajasti) ja arvioi HAT:n
roolin. Tähän perustuen kohdan 4 (laajempi vastuunotto ei-strategisesta yhtiöstä)
katsottiin olevan ristiriidassa valtuuston linjausten kanssa. Kohtien 2 ja 3 osalta
osakkeiden myyntiä ARA-hinnalla ei pidetty houkuttelevana kunnan tai yksityisten
omistajien taholta. Tarkastelun pohjaksi jäi vaihtoehto 1.
Konsernijaosto päätyi hyväksymään yhtiön hallituksen esitykseen ja
esittämään yhtiökokoukselle hakemusta ARA-rajoitusten poistamisesta. Yhtiökokous
hyväksyi esityksen 14.10.2019. Yhtiön toimeksiannosta laadittiin vapautushakemus
ARA:lle, johon Hollolan kunnanhallitus antoi myönteisen lausunnon kokouksessaan
10.2.2020. Lausunnossaan kunnanhallitus sitoutui mm. siihen, että asukkaiden asema
turvataan jatkossa tarjoamalla vastaavanlaista asuntoa kunnan muista kohteista ja
että Hollolan kunta sitoutuu käyttämään Kiinteistö Oy Harmaalepän osakkeiden
rajoituksista vapauttamisesta mahdollisesti vapautuvan pääoman uuteen valtion
korkotukemaan asuntotuotantoon tai olemassa olevan valtion tukeman
asuntokannan peruskorjaamiseen.
ARA myönsi KOy Harmaalepälle vapautuksen ARA-rajoitteista 24.3.2020.
Konsernijaoston kokouksessa 20.4.2020 KOy Harmaalepän hallitukselle annettiin
kunnan osalta valtuudet ryhtyä valmistelemaan KOY Harmaalepän osakkeiden
myyntiä sopimalla osakkaiden kesken keskeisistä ja aikataulutetuista toimenpiteistä.
Ennen tarjouspyyntömenettelyä suositeltiin toteutettavaksi markkinavuoropuhelu
mm. myynnin ajoittamisen määrittelemiseksi. Myynnin osalta edellytettiin
tarkistettavaksi ainakin ostajien taustat (lainmukaisuus, vastuullisuus), investointikyky
(rahoitus) ja tavoitteet yhtiön kehittämisen osalta (pitkäjänteisyys).
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HAT:n linjauksia käsiteltiin Inspira Oy:n tekemien taloudellisten laskelmien,
riskiarvioinnin ja yhtiön oman suunnitelman sekä konsernijaoston käsittelyjen
pohjalta valtuustoseminaarissa 5.10.2020. Valtuustoryhmien yhteinen näkemys
5.10.2020 oli, että HAT:n toimintaa jatkokehitetään, mutta muuttunut
toimintaympäristö (ylitarjontatilanne, konsernivelka/sote-uudistus, vetovoima)
otetaan huomioon. Tämä tarkoitti, että yhtiön heikoimmasta kiinteistökannasta
luovutaan (myymällä tai purkamalla), muuta rakennuskantaa korjataan ja ylläpidetään
sekä vetovoimaa lisätään ja uusien vuokra-asuntojen rakentamista harkitaan. Yhtiö ei
lähtökohtaisesti vaadi lisärahoitusta/lisätakauksia toimintaansa. Yhtiön
rahoitustarpeita tuetaan vapautetun ARA-asuntokannan myymisellä ja yksittäisten
asunto-osakkeiden myynnillä sekä mm. KOy Harmaalepän myyntituloilla. Linjaukset
käsiteltiin konsernijaostossa 19.10.2020.
KOy Harmaalepän hallitus on teettänyt asuntojen kuntotutkimuksen, määritellyt
omaisuuden markkina-arvon (Realia Management Oy), valtuuttanut prosessin hoidon
asiantuntijalle (VT Timo Salonen) sekä järjestänyt avoimen, julkisen tarjouskilpailun.
Yhtiön hallitus on 9.3.2021 kokouksessaan esittänyt, että kiinteistöosakeyhtiö myy
rakennukset ja tontin vuokraoikeuden sekä siirtää vuokrasopimukset korkeimman
tarjouksen tehneelle Osuusasunnot Oy:lle hintaan 3,6 milj. euroa. Myyntihinta vastaa
markkina-arvomääritystä. Kiinteistöosakeyhtiö jakaa kiinteistön varat ja yhtiö
purkautuu selvitystilan kautta. Hollolan kunnan osuus kauppahinnasta on n. 1,56 milj.
euroa. Yhtiön omaisuuden myynnistä päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
KOy Harmaalepän asukkaille on jaettu 19.2.2021 ennakoiva tiedote myyntitilanteesta.
Tähän liittyen kuntaan on saapunut 12.3.2021 liitteen mukainen kansalaisaloite, missä
esitetään, että "kunnanhallitus/kunnanvaltuusto ei hyväksy Kiinteistö OY Harmaalepän
myyntiä millekkään
yksityiselle taholle ja että kunta lunastaa jäljellä olevat yksityisten omistamat asunnot
omistukseensa sekä
tämän päätöksen jälkeen siirtää po. Yhtiön kiinteistömassan kunnan omistamaan
Hollolan
Asuintalot Oy hallintaan.". Kansalaisaloite liitteenä.
Mikäli kunta päätyisi ratkaisuun, että HAT ostaisi KOy Harmaalepän osakkeet,
tarkoittaisi se muiden osakkaiden osuuksien ostoa, yhtiöön tehtävien laajojen
saneerausten rahoitusta sekä HAT:n korjausinvestointeihin osoitettavaa
erillisrahoitusta eli yhteensä Hollolan kunnan konsernivelan kasvua n. 9-10 milj.
eurolla ja vastaavaa kunnan omavelkaista takausta HAT:lle, mitkä eivät ole
synkronissa valtuuston 17.6.2019 linjauspäätösten ja valtuustoseminaarin 19.10.2020
linjausten kanssa. Ratkaisulla ei myöskään vältyttäisi vuokrien nousulta, mikä
perustuu yhtiön laajaan LVIS-saneeraustarpeeseen.
KOy Harmaaleppä on saanut ARA-vapautuksen mm. sillä ehdolla, että Hollolan kunta
sitoutuu käyttämään Kiinteistö Oy Harmaalepän osakkeiden rajoituksista
vapauttamisesta mahdollisesti vapautuvan pääoman uuteen valtion korkotukemaan
asuntotuotantoon tai olemassa olevan valtion tukeman asuntokannan
peruskorjaamiseen. HAT on laatinut 10 vuoden suunnitelman yhtiön vuokra-
asuntotalojen korjausvelan hoitamisesta. Yhtiön lisärahoitustarve on n. 4 milj. euroa.
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Hallintosäännön 3 § kohdan 24 mukaan kunnanvaltuusto päättää: "kunnan
omaisuuden luovuttamisesta tai myynnistä, milloin luovutettavan omaisuuden arvo
tai kauppahinta ylittää 1 milj. euroa."
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
Kunnanvaltuusto antaa KOy Harmaalepän yhtiökokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä
tehty korkein tarjous KOy Harmaalepän omaisuudesta.
Lisäksi valtuusto toteaa, että kaupan kautta kunnalle vapautuvat varat osoitetaan
Hollolan Asuntotalot Oy:lle uuteen valtion korkotukemaan asuntotuotantoon tai
olemassa olevan valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.
Valtuusto merkitsee tiedokseen kansalaisaloitteen ja katsoo sen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 12.04.2021, § 18
Liitteet

1 Kuntalaisaloite Kiinteistö Harmaaleppä 10 vuokra-asuntotalojen myynti
.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto antaa KOy Harmaalepän yhtiökokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä
tehty korkein tarjous KOy Harmaalepän omaisuudesta.
Lisäksi valtuusto toteaa, että kaupan kautta kunnalle vapautuvat varat osoitetaan
Hollolan Asuntotalot Oy:lle uuteen valtion korkotukemaan asuntotuotantoon tai
olemassa olevan valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.
Valtuusto merkitsee tiedokseen kansalaisaloitteen ja katsoo sen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi

Hollolan kunta
Kunnanhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja
19.04.2021

3/2021

51 (95)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

kunnanjohtaja
KOy Harmaalepän ylimääräinen yhtiökokous pidetään 21.4.2021. Asialista liitteineen
oheismateriaalina.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan, sihteerin, kahden
pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Todetaan läsnä olevat osakkeenomistajat ja heidän edustamansa äänimäärät
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Hallituksen esitys omaisuuden myynnistä ja mahdollisista jatkotoimista
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.4.2021 osaltaan hyväksynyt KOy Harmaalepän
omaisuuden myynnistä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto:
1. Valitsee edustajan KOy Harmaalepän ylimääräiseen yhtiökokoukseen
2. Antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi kohdan 6 osalta hyväksyä yhtiön
hallituksen tekemä esitys yhtiön omaisuuden myymisestä kunnanvaltuuston
12.4.2021 asian esittelyn ja päätöksen mukaisesti.
Päätös
Edustajaksi Heli Randel ja ehdotuksen evästys.
Konsernijaosto:
1. Valitsi edustajaksi KOy Harmaalepän ylimääräiseen yhtiökokoukseen Heli
Randellin ja varaedustajaksi Päivi Rahkosen.
2. Antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi kohdan 6 osalta hyväksyä yhtiön
hallituksen tekemä esitys yhtiön omaisuuden myymisestä kunnanvaltuuston
12.4.2021 asian esittelyn ja päätöksen mukaisesti.
Tiedoksi
Valitut edustajat, KOy Harmaaleppä
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 53,20.05.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 75,19.10.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 22, 19.04.2021
§ 22
Työterveys Wellamo Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 17.6.2021
HOLDno-2019-487
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 20.05.2019, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen, Hanna Hurmola-Remmi
paivi.rahkonen@hollola.fi, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
kunnanjohtaja, talousjohtaja
Työterveys Wellamo Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 12.6.2019 klo 10.00.
Kokouskutsu aineistoineen toimitetaan 24.5.2019.
Kokouksessa päätetään mm.
1.
2.
3.
4.

tilinpäätöksen vahvistamisesta
toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten
korvausperusteista
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä
6. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
7. tilintarkastusyhteisö
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto päättää
1. määrätä Heikki Mantereen edustamaan Hollolan kuntaa Työterveys Wellamo Oy:
n yhtiökokoukseen
2. nimetä ehdolle yhtiön hallitukseen jTuula Kilpisen
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä
koskevat asiat
4. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajalle annettiin ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös,
mikäli tilintarkastuskertomus on varaukseton.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.10.2020, § 75
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
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turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Työterveys Wellamon ylimääräinen yhtiokokous 3.11.2020_kutsu
Työterveys Wellamo Oy kutsuu osakkaat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 3.11.2020 klo
13:00.
Osakeyhtiölain (2006/624) 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos
osakkeenomistaja, jolla on yhteensä kymmenesosa kaikista osakkeista, vaatii sitä
kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.
Osakeyhtiölain mukaan kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava
kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.
Lahti-konserni omistaa Työterveys Wellamon osakkeista n. 61 %. Työterveys Wellamo
on 22.9.2020 vastaanottanut Lahden kaupungin konserni- ja tilajaoston päätöksen
(21.9.2020 § 64) antaa omistajapoliittinen ohje Työterveys Wellamo Oy:lle kutsua
koolle ylimääräinen yhtiökokous hallituksen jäsenen vaihdoksen johdosta.
Yhtiökokouskutsu on postitettu osakkeenomistajille 13.10.2020.
Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu päättämään Lahden kaupungin Työterveys
Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.6.2020 nimeämän hallituksen
jäsenen vaihtamisesta.
Omistajien keskinäisessä osakassopimuksessa on sovittu hallituspaikkojen
keskinäisestä jaosta. Kukin omistaja voi oman osuutensa puitteissa päättää ja vaihtaa
hallituksen jäseniä niin halutessaan.
Lahden kaupunki haluaa ehdottaa yhden valitsemansa hallituksen
jäsenen vaihtamista.
Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön
toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen konsernijaosto:
1) valitsee yhtiökokousedustajan ylimääräiseen yhtiökokoukseen 3.11. 2020
2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä Lahden ehdokkaan
henkilövaihdos, mikäli esitetty edustaja täyttää Kuntalain edellyttämät vaatimukset.

Päätös
Kunnanhallituksen konsernijaosto:
1) valitsi yhtiökokousedustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen 3.11. 2020 Kristiina
Vanhala-Selinin
2) antoi kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä Lahden ehdokkaan
henkilövaihdos, mikäli esitetty edustaja täyttää Kuntalain edellyttämät vaatimukset.
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 22
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Työterveys Wellamon hallitus on päättänyt, että varsinainen yhtiökokous
pidetään keskiviikkona 17.6.2021 klo 10.00. Yhtiökokouskutsu tullaan
lähettämään omistajien kirjaamoiden osoitteeseen sekä yhtiökokousedustajille
sähköpostilla torstaina 20.5.2021.
Kunnanjohtaja antaa ajankohtaiskatsauksen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto merkitsee tiedokseen ajankohtaiskatsauksen yhtiöön liittyen.
Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja
myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on
varaukseton.
Päätös
Kunnan edustajaksi valittiin Heikki Mantere ja varalle Minna Hutko. Konsernijaosto
antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuullisille toimijoille
vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.
Merk. Kunnanjohtaja antoi tilannekatsauksen Wellamon tilanteesta.
Tiedoksi
Heikki Mantere, Minna Hutko, Työterveys Wellamo Oy
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 35,08.04.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 10,10.02.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 49,20.04.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 23, 19.04.2021
§ 23
Lahti Region Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 5.5.2021
HOLDno-2019-343
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 08.04.2019, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Esityslista yhtiökokous 24042019
2 Saate yhtiökokous 24042019
Kunta on saanut kutsun Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen, mikä pidetään 24.4.2019
klo 10.00 Lahden seurahuoneella.
Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
tilinpäätös 1.1-31.12.2018, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot
ja toimintakertomuksen
tilintarkastuskertomus
tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa
aihetta
vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten
korvausperusteista päättäminen
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten
valitseminen
Oheismateriaalina kokouskutsu ja asialista.
Hollolan kunta omistaa yhtiöstä 12 %.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto päättää:
1. määrää yhtiökokousedustajan Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen, mikä
pidetään 24.4.2019
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja
siihen liittyvät asiakirjat, mikäli tilintarkastajan kertomus on varaukseton
3.
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3. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Sari-Anna Vilander ja varalle
Hannu Siljander.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 10.02.2020, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
Konsernijaosto on kokouksessaan 13.1.2020 antanut konsernipalveluiden ja
elinvoiman palvelualueelle ohjeet mm. yhteistoimintasopimusten ja omistusten
arviointiin liittyen arvioida Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy ja Lahti Region Oy:n
sopimukset 30.3.2020 mennessä. Osana arviointia kuullaan myös yhtiöiden edustajia.
Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman on kutsuttu antamaan katsaus yhtiön
toiminnasta ja taloudesta.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto merkitsee tilannekatsausen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset
arviointia varten.
Päätös
Konsernijaosto merkitsi esityksen tiedoksi. Arvioinnissa tulee huomioida maksuosuus
suhteessa vaikutuksiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 20.04.2020, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Lahti Region Oy:n yhtiökokous pidetään 5.5.2020. Yhtiökokouksen asialistalla on mm.
tilinpäätös 1. 1. -31. 12. 2019, Joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden
liitetiedot ja toimintakertomuksen
tilintarkastuskertomus
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
Päätetään toimenpiteistä, Joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa
aihetta
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yhtiön voittokelpoiset varat ovat L87.919,21euroa,josta tilikauden voitto on
1.093,06 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan
voittovarat tilille ja osinkoa ei jaeta
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten
korvausperusteista päättäminen
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan seka muiden jäsenten
valitseminen
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
Oheismateriaalinen tilinpäätös.
Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä keskiviikko 15. 4.
2020 lähtien virkaaikana
klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja
tulostettavissa
yhtiön nettisivuilta www,_\/lsitlahti. fi/tilinpaatos2019.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Lahti Region Oy:n yhtiökokouksen 5.5.2020 osalta konsernijaosto:
1. valitsee yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja varaedustajaksi
elinvoimajohtaja Heli Randell:in.
2. Antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi:
tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen,
jos tilintarkastajan lausunto on varaukseton
3. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Tilinpaatos-2020-Lahti-Region
2 Region Tilintarkastuskertomus 2020
Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ke 5.5.2021 klo
13.00.
ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3.
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3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1. 1. -31. 12. 2020, joka käsittää tuloslaskelman,
taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa
aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten
valitseminen Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
13. Kokouksen päättäminen
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja
myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus.
Päätös
Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Päivi Rahkosen ja varaedustajaksi Heli
Randellin, sekä antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuullisille
toimijoille vastuuvapaus.
Tiedoksi
valittu edustaja, Lahden seutu – Lahti Region Oy
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 46,20.04.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 24, 19.04.2021
§ 24
Päijät-Hämeen Kesäyliopisto ry, kevätkokous, syyskokous, tilinpäätös
HOLDno-2019-383
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 20.04.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistyksen kevätkokous pidetään 23.4.2020.
Oheismateriaalina kokouksen asiakirjat:
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n kevätkokouksessa vahvistetaan vuoden 2019
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille. Liiteenä:
- kokouskutsu
- tilinpäätös 2019
- toimintakertomus
Kokoukseen voi osallistua teams:in kautta.
Kesäyliopistoyhdistyksen johtokunnan Hollolan nimeämänä jäsenenä on Kristiina
Vanhala-Selin (varalla Katariina Oksanen).

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto:
1) valitsee edustajansa Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistyksen kevätkokoukseen
2) antaa kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:
hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
3) antaa kokousedustajalle tarvittaessa muut ohjeet
Päätös
Konsernijaosto:
1) valitsi edustajansa Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistyksen kevätkokoukseen
Kristiina Vanhala-Selin varalle Tuula Kilpinen.
2) antoi kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:
hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.
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Konsernijaosto ei antanut muita ohjeita.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 24
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Esityslista_kevätkokous2021.pdf
2 Tilinpäätös 2020.pdf
3 Tilinpäätöserittelyt 2020.pdf
4 Toimintakertomus 2020.pdf
5 Päijät-Hämeen Kesäyliopisto ry, kevätkokous 21.4.2021
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 21.4.2021 klo 16.15 alkaen. Syyskokouksessa 2020 hyväksytyn
säätömuutoksen myötä yhdistyksen kokous voidaan järjestää etäyhteyden välityksellä
ja koronatilanteesta johtuen tämä on ensisijainen kokouksen järjestämistapa.
Yhdistyksen kevätkokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki yhdistyksen varsinaiset
jäsenet. Kokoukseen voivat osallistua Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n
jäsenkuntien nimeämät edustajat.
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n kevätkokouksessa käsitellään mm. seuraavat
asiat:
Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntöjen mukaisesti kevätkokous vahvistaa
tilinpäätöksen edelliseltä toimintakaudelta. Yhdistyksen johtokunta esittää
kevätkokoukselle 17.3.2021 pitämässään kokouksessa hyväksymänsä ja
allekirjoittamansa vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamista.
Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntöjen mukaisesti kevätkokous päättää
vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
Vuoden 2020 ylijäämän käyttäminen
Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntöjen 6§ mukaisesti yhdistyksen
kevätkokous päättää ylijäämän käytöstä. Yhdistyksen johtokunta esittää
kevätkokoukselle, että vuoden 2020 ylijäämä siirretään oman pääoman tilille
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto:
valitsee Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräiseen
kevätkokoukseen 21.4.2021 edustajan
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antaa edustajalle ohjeistuksen hyväksyä tilinpäätös ja antaa vastuuvapaudet
johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille sekä hyväksyä vuoden 2020
ylijäämän siirron pääoman tilille
Päätös
Konsernijaosto:
valitsi Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräiseen
kevätkokoukseen 21.4.2021 edustajaksi Tuula Kilpisen ja varaedustajaksi
Kristiina Vanhala-Selinin.
antoi edustajalle ohjeistuksen hyväksyä tilinpäätös, sekä antaa vastuuvapaudet
johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille sekä hyväksyä vuoden 2020
ylijäämän siirron pääoman tilille
Tiedoksi
Valittu edustaja, Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 38,08.04.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 43,20.04.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 25, 19.04.2021
§ 25
Kuntien Tiera Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 27.4.2021
HOLDno-2019-337
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 08.04.2019, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Kutsu Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24042019
2 Kuntien Tiera Oy Kokouskutsu varsinainen yhtiökokous_24042019
3 Kuntien Tiera Oy nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle 24042019
4 Kuntien Tiera Oy Tilinpäätös 2018 yhtiökokous 24042019
5 Kuntien Tiera Oy Tilintarkastuskertomus 2018 yhtiökokous 24042019
6 Kuntien Tiera Oy Esityslista varsinainen yhtiökokous_24042019
Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2019 klo 10.00 Helsingissä.
Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
Yhtiön strategiasta päättäminen yhtiökokouksen 2018 tekemien linjausten
pohjalta
Ohjeisaineistona yhtiökokousasiakirjat.
Yhtiön omistajina on 304 kuntataustaista yhteisöä, joista kuntia 222. Hollolan kunnan
omistusosuus yhtiöstä on 0,1%.
Yhtiön liikevaihto oli 26,8 miljl. e (+6,4 %). Yhtiö teki alaskirjauksia; oma pääoma oli -2,8
milj. e (-4,7 milj. e). Operatiivinen tulos 2,7 milj. e (1,9 milj. e).
Yhtiön asiakirjoissa ei ole mitään sellaista erityistä, jonka johdosta kunnalla olisi
erityinen intressi osallistua kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto merkitsee tiedokseen Kuntien Tiera Oy:n tilinpäätöksen 2018 ja
yhtiökokouksen ja toteaa, ettei yhtiökokoukseen ole tarvetta antaa ohjeistusta (tai
nimetä edustajaa).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, 20.04.2020, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Tiera Oy:n yhtiökokous on 29.4.2020.
Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
Tilinpäätös ja sen hyväksyminen vuodelta 2019
Vastuuvapauden myöntäminen
taseen osoittaman voiton käyttäminen
Kirjanpidon liikevaihdoksi kertaluonteisten kirjausten jälkeen muodostui
25,3 miljoonaa euroa ja tulokseksi 4,2 miljoonan tappio. Vuonna 2018
kirjanpidon liikevaihto oli 26,8 miljoonaa euroa ja tulos 1,8 miljoonaa
euroa. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön tappio kirjataan taseen edellisten tilikausien
voitto (tappio) -tilille.
hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmien jäsenten valinta
hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista päättäminen
Ohjeisaineistona yhtymäkokouskutsu sekä tilinpäätösasiakirjat.
Konsernijaosto on valinnut alustavasti yhtiökokousedustajaksi tietohallintopäällikkö
Vesa Huttusen.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto:
1) valitsee Tiera Oyj:n 29.4.2020 yhtymäkokousedustajaksi tietohallintopäällikkö Vesa
Huttusen.
2) antaa kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:
hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
3) antaa yhtiökokousedustajalle tarvittaessa muut ohjeet

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 25
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Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 27.4.2021 klo 10.00
poikkeusoloista johtuen Teams-etäkokouksena.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ilmenevät tämän kutsun liitteenä olevasta
kokouksen esityslistasta, joka yhdessä kutsun kanssa muodostaa varsinaisen
yhtiökokouksen kokouskutsun.
Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 20.4.2021
ja liitettävä ilmoittautumiseen valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta
koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote.
Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan torstaina 22.4.
ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten.
Koska esityslistalla ei ole sellaisia asioita, joista kunnalla olisi erityistä intressiä
kantaansa lausua. Esityksenä on, että kunta ei aseta edustajaa yhtiökokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosot päättää olla asettamatta edustajaa Kuntien Tiera Oy:n
yhtiökokoukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kuntien Tiera Oy
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 37,08.04.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 17,10.02.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 34,23.03.2020
Kunnanhallitus, § 17,25.01.2021
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 26, 19.04.2021
§ 26
Kymenlaakson Sähkö Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 17.6.2021
HOLDno-2019-271
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 08.04.2019, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
Oheismateriaali
1 yhtiökokous
2 Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu 2019
3 KSOY Tilitarkastuskertomus 2018
4 Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 2019
5 Kymenlaakson Sähkö Oy_hallituksen jäsenen nimeäminen
6 KSOY tilinpäätös ja toimintakertomus 2018
7 Hallintoneuvoston lausunto ja tilintarkastuskertomus_Kymenlaakson Sähkö
8 Hallintoneuvoston lausunto 2018
Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään Elimäellä 25.4.2019.
Hollolan kunnan omistusosuus yhtiöstä on 5,25 %.
Oheismateriaalina yhtiökokousasiakirjat. Yhtiökokouksessa hyväksytään vuoden 2018
tilinpäätös, annetaan vastuuvapaus sekä valitaan hallitusjäseniä.
Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 124,2 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,
että emoyhtiö jakaa osinkoa 50,70 euroa/osake eli yht. n. 8,5 milj. euroa ja
käyttörahastoon tilikauden voitosta siirretään 6,44 milj. euroa.
Osingonjakoesitystä voidaan pitää perusteltuna, kun otetaan huomioon vuonna 2017
tehdyt yhtiöjärjestelyt ja siihen liittyvä omavaraisuusasteen heikentyminen.
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ei osallistu asian käsittelyyn Kymenlaakson Sähkö Oy:n
hallintoneuvoston jäsenä.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja
Konsernijaosto:
1. valitsee yhtiökokousedustajaksi Heikki Mantereen
2. nimeää Mika Lampolan ehdokkaaksi yhtiön hallitukseen.
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2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä Kymenlaakso Oy:n tilinpäätös ja
siihen liittyvät esitykset ml. osingonjako.
Päätös
Yhtiökokousedustajaksi valittiin Hannu Heikkilä. Yhtiön hallitukseen ehdokkaaksi
nimettiin Mika Lampola. Muutoin ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 10.02.2020, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja

Askolan kunta on myynyt omistamansa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeet Loviisalle,
Orimattilalle ja Myrskylälle. Voimassa olevaan 24.4.2017 päivättyyn omistajien väliseen
osakassopimukseen viitaten, hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle
päättämään muutoksista Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen ja hallintoneuvoston
kokoonpanossa. Kymenlaakson Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään
perjantaina 21.2.2020 klo 12 yhtiön keskustoimipaikassa Elimäellä, os. Yhdystie 7.
Hollolan kunnan omistusosuus yhtiöstä on 5,25 %.
Oheismateriaalina yhtiökokousasiakirjat.
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen ei osallistu asian käsittelyyn Kymenlaakson Sähkö Oy:n
hallintoneuvoston jäsenä.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja
Konsernijaosto:
1. valitsee yhtiökokousedustajan
2. antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavan ohjeistuksen
Päätös
Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Heikkilän ja antoi ohjeeksi
yhtiökokoukseen, että Hollolan kunnan edustajina jatkavat varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti hallintoneuvostossa Päivi Rahkonen ja hallituksessa Mika
Lampola.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 23.03.2020, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
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Liitteet

1 Henkilövalinnat KSOYn varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020
2 Henkilöstövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa
16.4.2020
Kymenlaakson Sähkö Oy on lähettänyt kunnille muistion koskien yhtiön
henkilöstövalintoja. Henkilöstövalintoja käsitellään yhtiökokouksessa 16.4.2020.
Muistio liitteenä.
Muistion mukaan Hollolan kuntaa pyydetään ilmoittamaan ehdotuksensa hallituksen
jäseneksi sekä lisäksi muistion saatekirjeessä kunnan yhtiökokousedustaja
varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Muut omistajakunnat ovat valinneet edustajan joko ko. yhtiökokoukseen tai vuoden
2021 yhtiökokoukseen asti.
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen on yhtiön hallintoneuvoston jäsenenä esteellinen.
Ehdotus
Esittelijä: Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja
Konsernijaosto päättää
yhtiökokousedustajan valinnasta varsinaiseen yhtiökokoukseen
siitä nimetäänkö yhtiökokousedustaja vuoden 2021 yhtiökokoukseen asti
Hollolan kunnan ehdotuksesta Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäseneksi
Päätös
Konsernijaosto päättää
valita yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen ja vuoteen
2021 asti Hannu Heikkilän
valita Hollolan kunnan ehdokkaaksi Kymenlaakson Sähkön halliltuksen jäseneksi
Mika Lampolan
Päivi Rahkonen ei osallistunut asian käsittelyyn esteellisenä.

Kunnanhallitus, 25.01.2021, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Pyyntö tarjouksesta pidennetty aika
Lapinjärven kunta on vuoden 2019 tilinpäätöksen perusteella täyttänyt
konsernin alijäämän kriisikuntakriteerin ja joutunut erittäin vaikeassa taloudellisessa
asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn. Kunnanhallituksen nimeämä talouden
tasapainotusryhmä on tutustunut kokonaisvaltaisesti kunnan taloustilanteeseen ja
esittänyt oman näkemyksensä Lapinjärven kunnan taloudellisen tilanteen
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oikaisemisesta. Malli on kolmiosainen
ja sisältää:
1. verojen korotuksia,
2. Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä
3. talouden merkittävää sopeuttamista vuosien 2021-2024 aikana.
Lapinjärven kunnan konsernin kertynyt alijäämä on noin 2,9 miljoonaa euroa vuoden
2019 tilinpäätöksessä.
Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden omistus jakaantuu seuraavasti:
Osakkeenomistaja
Osakkeet (kpl) Osuus (%)
Loviisan kaupunki
35 087 20,93
Kouvolan kaupunki
34 639 20,66
Orimattilan kaupunki
30 864 18,41
Haminan kaupunki
23 262 13,88
Lapinjärven kunta
16 303
9,73
Hollolan kunta
8 750
5,22
Myrskylän kunta
5 823
3,47
Luumäen kunta
5 250
3,13
Virolahden kunta
5 000
2,98
Pukkilan kunta
2 656
1,58
Yhteensä
167 634 100,00
Lapinjärven kunnan osakkeiden tasearvo kunnan taseessa on 13 709,84 euroa, eli
noin 0,84 euroa per osake. Osakkeiden todellinen arvo on ollut huomattavasti
suurempi toteutuneissa kaupoissa viime vuosina. Osakkeista saatava myyntivoitto
parantaa kuntakonsernin tulosta. Saadulla myyntivoitolla voidaan esimerkiksi
lyhentää pitkäaikaisia lainoja, millä on myös positiivinen vaikutus kassavirtaan.
Osakkeiden myynti pienentää kunnan osinkotuloja.
Osinko on ollut vuosittain noin 50 €/osake.
Lapinjärven kunnanhallitus pyytää tarjouksia Kymenlaakson Sähkö Oy:n
omistajakunnilta Lapinjärven kunnan omistamien 2 200 osakkeen ostamisesta.
Lapinjärven kunta voi myydä koko määrän tai osan siitä. Lapinjärven kunta voi myydä
osakkeista kaikki yhdelle tarjoajalle tai osittain eri ostajille. Tarjousvertailussa voittava
tarjous on hinnaltaan suurin (per osake) mikäli tarjoukset ovat muuten
yhdenvertaisia. Tarjouksessa tulee määritellä enimmäis- ja vähimmäismäärä
ostettavalle erälle sekä ostohinta per osake.
Lapinjärven kunta pidättää oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun ja minkä
tahansa tarjouksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen tai kaikkien tarjousten
hyväksymiseen/hylkäämiseen sekä ostettavista määristä neuvottelemiseen eri
tarjoajien kesken tarjotuilla hinnoilla.
Kaupanteko tapahtuu 1.6.2021 jälkeen, mutta ennen 31.12.2021. Vuoden 2021
osinkotulo kohdistuu Lapinjärven kunnalle näin ollen myös tämän tarjouskilpailun
perusteella myytävistä osakkeista. Tarjouspyyntö perustuu Lapinjärven valtuuston
9.12.2020 tekemään päätökseen ja kaupasta tehdään vielä erillinen Lapinlahden
kunnanhallituksen päätös keväällä 2021.
Hallintosäännön 6 § kohdan 80. mukaisesti, aineettoman käyttöomaisuuden
(arvopaperit) ostosta päättää kunnanhallitus.
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Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka
on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään
yhteisöä koskevaa asiaa. Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa
tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.
Ehdotus
Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Kunnanhallitus päättää olla jättämättä tarjousta Lapinjärven kunnan omistamista
Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeista.
Äänestykset
Kymenlaakson Sähkön osakkeiden annettava tarjous. Esittelijän esitys: Kunta ei jätä
tarjousta JAA, Kristiina Vanhala-Selinin esitys: Kunta jättää tarjouksen osakkeista EI
Jaa
Kati Pölönen
Helena Maattola
Tuula Kilpinen
Pentti Lampi
Toini Louekoski-Huttunen
Eero Virta
Hannu Siljander
Ei
Hannu Heikkilä
Kristiina Vanhala-Selin
Ilpo Markkola
Päätös
Keskustelun kuluessa Kristiina Vanhala-Selin esitti Ilpo Markkolan ja Hannu
Heikkilän kannattamana, että Hollolan kunta päättää jättää tarjouksen Kymenlaakson
Sähkön osakkeista.
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan
sähköinen/nimenhuutoäänestys.
Ne, jotka kannattavat hallinto- ja talousjohtajan ehdotusta, äänestävät ”jaa”.
Ne, jotka kannattavat Kristiina Vanhala-Selinin ehdotusta, äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
ÄÄNESTYS
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä (1 poissa).
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli hyväksynyt kokouksen esittelijän
ehdotuksen.
Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallitus ei jätä tarjousta Lapinjärven kunnan
omistamista Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeista.
Merk. §17 tarkastettiin kokouksessa. Mika Lampola poistui esteellisenä asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön
hallituksen jäsen). Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen poistui esteellisenä asian käsittelyn
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ja päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön
hallintoneuvoston jäsen). Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa
tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Esittelijänä pykälän
osalta toimi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 26
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.6.2021 klo 11.
Kokouskutsun lähetettäneen touko-kesäkuun vaihteessa.
Tarvittavista henkilövalinnoista ei ole vielä tehneet omistajakunnille ohjetta.
Ennakkotietona on, että omistajilta pyydetään :
valinta yhtiökokousedustajaksi
esitys hallintoneuvostoedustajan *) valintaa varten seuraavaksi
nelivuotisjaksoksi. Nykyinen jakso päättyy yhtiökokouksemme jälkeen 17.6.
Hollolan edustajana ollut kunnanjohtaja Päivi Rahkonen
esitys hallituksen jäsenen valintaa varten. Hallituksen jäsenet*) valitaan
vuosittain, mutta hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään
vähintään kahden vuoden jaksoihin. Hollolan edustajana on ollut Mika Lampola
*) Hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt
65 vuotta.
Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka
on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään
yhteisöä koskevaa asiaa. Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa
tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.
Ehdotus
Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja
Konsernijaosto päättää
valita yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen Hannu Heikkilän
valita esitykseksi hallintoneuvostoedustajan tehtävään kunnanjohtaja Päivi
Rahkosen
valita Hollolan kunnan ehdokkaaksi Kymenlaakson Sähkön hallituksen jäseneksi
Mika Lampolan
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merk. Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, yhtiön hallintoneuvoston
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jäsen). Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen
hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Esittelijänä pykälän osalta toimi
hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.
Esteellisyys
Päivi Rahkonen
Tiedoksi
Valittu edustaja, esitetty hallintoneuvostoedustaja, esitetty hallituksen jäsen,
Kymenlaakson Sähkö Oy
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 76,19.08.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 44,20.04.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 12,15.03.2021
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 27, 19.04.2021
§ 27
Sarastia Oy yhtiökokous 19.5.2021
HOLDno-2019-377
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.08.2019, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen, Hanna Hurmola-Remmi
paivi.rahkonen@hollola.fi, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
kunnanjohtaja, talousjohtaja
Liitteet

1 Sarastia osakasluettelo 1.5.2019_osakassopimuksen liite 1
2 Sarastia osakassopimus yhtiön ak 070519
Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen.
Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. [Kunta/Kaupunki/Kuntayhtymä] on [Taitoan
/KuntaPron] omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja.
Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.
Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä
yhteishankintapalveluita. Konserniin kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme
tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire Oy). Konsernin
liikevaihto ennustetaan olemaan n 100 m€ vuonna 2019 ja henkilökuntaan kuuluu yli
850 henkilöä.
Sarastia Oy:n omistajat ovat päättäneet osakassopimuksen tekemisestä, joka korvaa
mahdollisia vanhoja vastaavia sopimuksia. Sopimusta noudatetaan näin ollen
sulautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien
vastaavien sopimusten sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisestä funktiosta on
varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö sulautumisen jälkeen.
Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin
voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat säännökset)
siltä osin kuin se sisältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa
käydään sopimuksen taustan ja tarkoituksen lisäksi myös läpi Sarastia Oy:n hallintoa
ja päätöksentekoa (hallitus, toimitusjohtaja, neuvottelukunta, nimitysvaliokunta).
Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sarastian toiminnan
tarkoituksena on, että yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka
hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että yhtiön omistus
perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa
käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat
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neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin
tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina
soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.
Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla
menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu
vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla
osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä
tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet Yhtiön
strategisessa päätöksenteossa
Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vahvistetaan lisäksi siten,
että omistajilla on vaikutusmahdollisuus Yhtiön hallituksen valintaan. Tässä
tarkoituksessa omistajat perustavat nimitysvaliokunnan.
Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan Yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Lähtökohtana on, että yhtiön kolme suurinta
osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme
yhtiön suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan.
Yhtiökokous voi kuitenkin päättää enintään kahden lisäjäsenen nimittämisestä
nimitysvaliokuntaan.
Siirtymäkauden hallinto on myös avattu tarkemmin osakassopimuksessa. Välittömästi
sulautumisen täytäntöönpanopäivän jälkeen pidetään uuden yhtiön ylimääräinen
yhtiökokous, jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen
tehtävänä on siirtymäkauden aikana toteuttaa sulautuvien yhtiöiden
osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet.
Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on Sarastian seuraavaan,
vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
sulautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien.
Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien aseman yhtiössä,
uusien omistajien liittymisen yhtiöön sekä osakkeista luopuminen.
Osakassopimus on liitteenä. Osakassopimusta noudatetaan osakkeenomistajien
välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeenomistaja on sen
allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tulee osakkeenomistajan
liittyä myös osakassopimukseen.
Osakassopimus astuu voimaan 7.5.2019 ja tämä päivämäärä samalla ensimmäinen
mahdollinen allekirjoituspäivä. Nykyomistajien tulisi allekirjoittaa sopimus viimeistään
30.8.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto hyväksyy osakassopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan
allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 20.04.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Sarastia Oy:n yhtiökokous on 28.4.2020.
Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat mm. asiat:
Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Taseen osoittaman tuloksen käsittely
Sarastia Oy:n liikevaihto kehittyi arvioidusti vuonna 2019 ollen 54 493 222
€. Tulos -169 459 € jäi kahden yhtiön fuusioitumisen kustannuksista
johtuen hei-kommaksi kuin mitä ne erillisinä yhtiöinä edelliseltä tilikaudelta
saivat aikaan.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan
edellisten tilikausien voitto/tappio -tileille. Osinkoa ei jaeta.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten toteaminen
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiön hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen toteutumisen raportointi ja
sen liitteenä olevan hallintosäännön vahvistaminen
Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen
Ohjeisaineistona yhtymäkokouskutsu sekä tilinpäätösasiakirjat.
Konsernijaosto on alustavasti valinnut Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajaksi Hannu
Siljanderin.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Sarastia Oy:n yhtiökokoksen 28.4.2020 osalta konsernijaosto:
1) valitsee yhtymäkokousedustajan
2) antaa kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:
hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
hyväksyä käsiteltävät asiat hallituksen esityksen/nimitystoimikunnan mukaisesti
3) antaa yhtiökokousedustajalle tarvittaessa muut ohjeet
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Päätös
Konsernijaosto:
1) valitsi yhtymäkokousedustajaksi Hannu Siljanderin.
2) antoi kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:
hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.
hyväksyä käsiteltävät asiat hallituksen esityksen/nimitystoimikunnan mukaisesti.
Konsernijaosto ei antanut muita ohjeita.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 15.03.2021, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Sarastia Oy Neuvottelukunta kutsu
2 Sarastia Oy neuvottelukunta asialista 20210408.pdf
Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous järjestetään torstaina 8.4.2021 klo: 9.00-11.00
etäyhteyden kautta Microsoft Teams-ohjelmalla.
Kokouksen kutsu ja asialista ovat tämän esityslistan liitteenä.
Asialistan liiteaineisto toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viikkoa ennen
kokousta.
Sarastian ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat osallistuvat
yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Tavanomaisesta osakeyhtiöstä poiketen Sarastian
johtamismallissa on neuvottelukunta, joka valmistelee hallitukselle ehdotuksia
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina
osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.
Neuvottelukunnan rooli on valmisteleva. Esityslistalla olevissa asioissa pääpaino on
asiakkaille tarjottavissa palveluissa ja siksi kunnan mahdollisen edustajan tulisi tuntea
kunnan oman palveluntuotannon toiminnan tarpeet mahdollisen ulkoisen
palveluntarjoajan suuntaan.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto nimeää kunnan edustajaksi Sarastia Oy:n neuvottelukunnan
kokoukseen 8.4.2021 hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 27
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Sarastian varsinainen yhtiökokous pidetään 19.5.2021 klo 10:00 alkaen. Varsinainen
yhtiökokouskutsu tullee 19.4. alkavalla viikolla.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja
myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on
varaukseton.
Päätös
Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja antoi ohjeeksi
hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli
tilintarkastajan lausunto on varaukseton.
Tiedoksi
Valittu edustaja, Sarastia Oy
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 33,08.04.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 42,20.04.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 58,24.08.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 28, 19.04.2021
§ 28
Salpakierto Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 24.5.2021
HOLDno-2019-341
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 08.04.2019, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Oheismateriaali
1 Kutsu Päijät-Hämeen Jätehuolto oy:n yhtiökokous 16.4.2019
2 Tilintarkastuskertomus 2018, yhtiökokous 16.4.2019
3 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018_allekirj, yhtiökokous 16.4.2019
4 PHJ yhtiökokous asialista 16.4.2019
5 Osakasluettelo 1.1.2019, yhtiökokous 16.4.2019
Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidetään 16.4.2019 klo 11.00 Lahden
Sibeliustalossa. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
toimintakertomus ja tilinpäätös
tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
päätetään toimenpiteistä, johon vahvistetun taseen mukainen tappio antaa
aihetta
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
Hollolan kunnan hallitusedustaja ei ole erovuorossa.
Yhtiön liikevainto oli 18,1 milj. euroa, joka oli 6,6 % enemmän kuin edellisenä vuotena.
Tilikauden tappio oli 0,014 milj. euroa (tilikauden 2017 tappio oli 0,330 milj.
euroa). Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio.
Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 1 500 256,36 euroa.
Voitonjakokelpoisista
varoista on vähennetty tilikauden tappio -14 227,59 euroa. Hallitus esittää
yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan voitonjakokelpoisista varoista 560,00 euroa
osakkeelle eli yhteensä 150 080,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 1
350 176,36 euroa.
Kokousaineisto oheismateriaalina.
Hollolan kunta omistaa yhtiöstä 28 osaketta 268 :sta eli 10,45 %.
Ehdotus
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Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto päättää:
1. määrätä Harri Vinnamon ja hänelle varajäsenen edustamaan Hollolan kuntaa
Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n yhtiökokoukseen, mikä pidetään 16.4.2019
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä
koskevat asiat, myöntää vastuuvapaus ja hyväksyä hallituksen osingonjakoesitys
3. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajan varajäseneksi valittiin Hannu Heikkilä.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 20.04.2020, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Päijät-Hämeen jätehuolto Oyj yhtiökokous pidetään 23.4.2020.
Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
tilinpäätös, tarkastuskertomus ja toimintakertomus
Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa
aihetta
Hallituksen esitys:
Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio.
Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 1 415 505,50 euroa.
Voitonjakokelpoisiin varoihin on lisätty tilikauden voitto 65 329,14 euroa.
Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen
tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL:n 13.2 §:ssä
tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen
määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja
vapaaseen omaan pääomaan jätetään 1 415 505,50 euroa.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
matkakustannustenkorvauksista
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten
toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kuitenkin niin, että jäsenistä eroaa
vuosittain kolme tai neljä (3-4) jäsentä, aluksi arvan mukaan ja sitten
vuorottain.
Hallituksen erovuoroisena jäsenenä on mm. Hollolan edustaja Kristiina
Vanhala-Selin
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Hollolan kunnalla on pysyvä edustus hallituksessa.
Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta
Ohjeisaineistona yhtymäkokouskutsu sekä tilinpäätösasiakirjat.
Toimitusjohtaja Johanna Rusanen on kutsuttu mukaan kokoukseen antamaan yhtiön
ajankohtaiskatsauksen.
Alustavasti konsernijaosto on valinnut yhtiökokousedustajaksi Harri Vinnamon ja
varalle Hannu Heikkilän.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedokseen.
Yhtiökokouksen 23.4.2020 osallta konsernijaosto:
1) valitsee yhtymäkokousedustajan ja -varaedustajan
2) antaa kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:
hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
tehdä esitys hallitukseen nimettävästä henkilöstä ja hänen varajäsenestään
4) antaa tarvittaessa muut ohjeet
Päätös
Konsernijaosto:
1) valitsi yhtymäkokousedustajaksi Harri Vinnamon ja varalle Hannu Heikkilän.
2) antoi kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:
hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.
tehdä esitys hallitukseen nimettävästä henkilöstä Kristiina Vanhala-Selin.
Konsernijaosto ei antanut muita ohjeita.
Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen jäsen).

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 24.08.2020, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Saate: Kutsu Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
26.8.2020 klo 13
2 PHJ ylimääräinen yhtiökokous 26.8.2020 asialista
3 PHJ ylimääräinen yhtiökokouskutsu 26.8.2020
4 Yhtiöjärjestyksen muutos 2020 toiminimen muutos
5 Osakasluettelo 1.1.2020 ylim.yhtiökokous 26.8.2020
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Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 26.8 klo 13.00.
Asialistan ainoa käsiteltävä asia on yhtiön yhtiöjärjestyken muutos koskien toiminimeä.
Yhtiöjärjestys/muutos
1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka VANHA
Yhtiön toiminimi on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja kotipaikka Lahden
kaupunki.
Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Päijät-Häme Avfallshantering Ab, englanniksi
Päijät-Häme Waste Management Ltd ja saksaksi Päijät-Häme Abfallensorgung
AG.
1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka UUSI
Yhtiön toiminimi on Salpakierto Oy ja kotipaikka Lahden kaupunki.
Yhtiön toiminimi on ruotsiksi Salpakierto Ab, englanniksi Salpakierto Ltd ja
saksaksi Salpakierto AG
Kysymys on yritysidentiteetin uudistuksesta, mikä pitää sisällään yrityksen nimen ja
graafisen ilmeen muutoksen.
Taustalla on jätehuollon laajempi muutos. Jätehuolto on muuttunut 25 vuoden aikana
loppusijoittamisesta kierrättämiseksi ja viimeisen 10-5 vuoden sisällä edelleen
kiertotaloudeksi. Nykyien nimen ei koeta enää kuvaavan muuttunutta
toimintaympäristöä, vaikka jätehuolto on perustehtävä. Toiminta on muuttunut
enemmän kierrätykseksi ja kiertotaloudeksi ja nimen halutaan tukevan muuttunutta
toimintaympäristöä. Lisäksi yhtiön omistajat eivät kaikki ole Päijät-Hämeestä.
Alustavan paikkajaon mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii Harri Vinnamo ja
varalla Hannu Heikkilä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto:
1. nimeää Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
26.8.2020 edustajan
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä yhtiöjärjestyksen
muutoksen koskien yhtiön toiminimeä (Salpakierto).
Päätös
Konsernijaosto
1. nimesi Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 26.8.2020
edustajaksi Harri Vinnamon ja varalla Hannu Heikkilä
2. antoi yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä yhtiöjärjestyksen
muutoksen koskien yhtiön toiminimeä (Salpakierto).
Merk.
Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen jäsen).
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 28
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Salpakierto Oy:n yhtiökokous järjestetään 24.5..2021 klo 12 alkaen.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös
sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto
on varaukseton.
Päätös
Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Harri Vinnamon ja antoi ohjeeksi
hyväksyä tilinpäätös sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli
tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

Merk.
Kristiina Vanhala-Selin poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(hallintolain 28 § kohta 5 yhteisöjäävi, hallituksen jäsen).
Esteellisyys
Kristiina Vanhala-Selin
Tiedoksi
Valittu edustaja, Salpakierto Oy
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§ 29
Edustajan nimeäminen, hallintoneuvosto v. 2021-2024, Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö
HOLDno-2021-206
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Edustajan nimeämispyyntö
Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö on perustettu vuonna 1971 huolehtimaan
maakunnan lentokenttätarpeista ylläpitäen ja kehittämällä Lahti-Vesivehmaan
lentokenttää. Nykyisen strategian mukaisesti lentokentästä pyritään kehittämään
nykyaikainen yleisilmailun palvelukeskus. Tämä tavoite sisältää erityisesti
ammattimaisen palveluyrittäjien kuten lentokoulujen ja lentokaluston
huoltotoimintayritysten saamista lentokentän käyttäjiksi. Tässä
tavoitteessa on huomattavasti edistytty. Lentokentän alueita ja tiloja kehitetään
edelleen monipuolisempaan ilmailutoimintaan soveltuviksi.
Lentokenttäsäätiö pyytää Hollolan kuntaa nimeämään jäsenen hallintoneuvostoon.
Hollolan kunta ei aikaisemmin ole nimennyt edustajaansa lentokenttäsäätiön
hallintoneuvostoon. Asiaa on käsitelty viimeksi konsernijaoston kokouksessa
24.8.2020.
Hallintosäännön mukaan konsernijaosto päättää kunnan
edustajat säätiöiden toimielimiin.
.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto on käsitellyt asiaa viimeksi 24.8.2020, jolloin jaosto päätti olla
nimeämättä edustajaa Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon. Jaosto
pitäytyy edelleen samassa kannassa.
Päätös
Konsernijaosto nimesi Hannu Siljanderin kunnan edustajaksi säätiön
hallintoneuvostoon.
Merk. Keskustelun kuluessa Hannu Heikkilä esitti Toini Louekoski-Huttusen ensin
kannattamana, että kunta nimeää säätiön hallintoneuvostoon kunnan edustajaksi
Hannu Siljanderin. Käydyn keskustelun pohjalta, puheenjohtaja totesi konsernijaoston
yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta. Puheenjohtaja totesi
ehdotuksen konsernijaoston päätökseksi.
Tiedoksi
Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö

Hollolan kunta
Kunnanhallituksen konsernijaosto

Pöytäkirja
19.04.2021

3/2021

83 (95)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 34,08.04.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 41,20.04.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 76,19.10.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 30, 19.04.2021
§ 30
Provincia Oy, yhtiökokous 27.5.2021
HOLDno-2019-336
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 08.04.2019, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
Provincia Oy:n yhtiökokous pidetään 24.4 2019 klo 9.00 alkaen Provincia Oy:n
toimistotiloissa.
Hollolan kunnan omistusosuus yhtiössä on 1254 osaketta/10 000 osaketta eli 12,5 %.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
päätettävä
1.
2.
3.
4.

tilinpäätöksen vahvistamisesta
toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten
korvausperusteista
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä
6. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
7. tilintarkastusyhteisö
Lisäksi kutsussa on mm. Päätös suunnatun osakeannin järjestämisestä uusille
asiakkaille.
Hallituksen jäsenten valinnasta on osakassopimuksessa sovittu seuraavaa:
Hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista enemmistöosakas nimeää kaksi (2),
Hollolan kunta yhden (1), Lahti ja
Orimattila vuorotellen 2 vuoden välein yhden (1) ja PHHYKY yhden (1). Lahden ja
Orimattilan vuorotellen
nimeämän jäsenen osalta varajäsenen nimeävät samassa tahdissa vuorotellen
Asikkala ja Kärkölä. Muuten varajäsenen nimeää se, joka nimeää varsinaisen jäsenen.
Lisäksi hallitukseen valitaan yksi ulkopuolinen asiantuntija. Osakassopimuksen
kohdan 7.1.4. mukaan enemmistöosakkaalla on oikeus nimetä hallitukseen
asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen.
Hallitukseen on Hollolan kunnan osalta nimetty 22.2.2017 alkaen Helena Maattola ja
hänen varajäsenekseen Minna Halme. Hanna Hurmola-Remmi on ollut Lahden
kaupungin nimeämän asiantuntijajäsenen Martti Tokolan varajäsenenä. Muina
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jäseninä hallituksessa ovat olleet: Jari Oivo pj, Antti Toijanaho, vpj, Venla Räty, ja Timo
Louna.
Yhtiökokousedustajana on toiminut Erkki Arvila.
Yhtiön liikevaihto v. 2018 oli 25,34 milj. euroa (kasvua +10%) ja liikevoitto 593
769,13 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voittovarat tilille ja
osinkoa ei jaeta.
Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli n. 200.
Hollolan kunnan ostot yhtiöltä vuonna 2018 olivat 542 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto:
1. valitsee yhtiökokousedustajaksi Erkki Arvilan
2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja vastuuvapaudet
sekä esittää Hollolan kunnan edustajaksi hallitukseen Helena Maattolaa
(varajäseneksi: Minna Halme)
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Konsernijaosto antaa yhtiökokousedustajalle tehtäväksi esittää
yhtiökokouksessa seuraavat, Hollolan kunnan huomiot tilinpäätöksestä:
Yhtiö on tehnyt merkittävää ylijäämää ilman, että osakkaille tavoitetta olisi
laajemmin kerrottu tai perusteltu. Yhtiön tavoitteena on lähtökohtaisesti
tuottaa omistajille kustannustehokasta palvelua, minkä tavoitteen kanssa
ristiriidassa on yhtiön ylijäämän kerryttäminen ja siitä koituvat
veroseuraamukset (155 000 e)
Avoimuuden periaatteiden pohjalta talousarviossa ja tilinpäätöksessä tulisi
raportoida selkeästi pääomistajan (Lahden) asettamat tavoitteet –
tavoitteiden toteutuminen.
Tilinpäätöksessä tulisi seurata asiakastyytyväisyyden kehitystä
(asiakaskokemuksen mittaaminen vuosittain toiminnan kehittämisen
pohjana).

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 20.04.2020, § 41
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Provincia Oy:n yhtiökokous pidetään 24.4.2020.
Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
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1.) tilinpäätöksen vahvistamisesta
2.) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
3.) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4.) hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten
korvausperusteista
5.) hallituksen jäsenten lukumäärästä
6.) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
7.) tilintarkastusyhteisön valinta
Ohjeisaineistona yhtymäkokouskutsu sekä tilinpäätösasiakirjat.
Hollolan kunnan omistusosuus yhtiöstä on 1245/10 000 osaketta. Kunta on yhtiön 2.
suurin omistaja.
Yhtiön liikevaihto väheni vuonna 2019 -44 % johtuen ICT toimintojen myynnistä Fujitsu
Finland Oy:lle. Tähän liittyy myös yhtiön tulos. Yhtiön hallitus on esittänyt, että tulos
0,9 milj. euroa siirretään yli/alijäämätilille eikä osinkoa omistajille makseta.
Kokoukseen on kutsuttu Provincia Oy:n toimitusjohtaja Ulla Kukkonen antamaan
katsauksen Provincia Oy:n toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Hollolan kunnan
edustajana yhtiön hallituksessa toimii Helena Maattola; myös hänelle on välitetty
kutsu osallistua kokoukseen.
Konsernijaosto on alustavasti valinnut yhtiökokousedustajaksi Erkki Arvilan. Hän on
ilmoittanut esteestä osallistua kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto merkitsee tiedokseen toimitusjohtajan katsauksen.
Yhtiökokouksen 24.4.2020 osalta konsernijaosto:
1) valitsee yhtiökokousedustajaksi henkilöstöpäällikkö Minna Hutkon (varalla
kunnanjotaja Päivi Rahkonen)
2) antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:
hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
valita hallitukseen Helena Maattola (varalla Minna Halme)
3) antaa yhtiökokousedustajalle tarvittaessa muut ohjeet
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajalle annettiin lisäohjeituksena, että käy
keskustelua muiden osakkaiden kanssa osinkojen saamiseksi.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.10.2020, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
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Liitteet

1 Liite 1 Provincia ylimääräinen yhtiökokous 28102020 esityslista
2 Kutsu Provincia Oy ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28102020
Provincia Oy:n hallitus kutsuu yhtiön osakkeenomistajat ylimääräiseen
yhtiökokoukseen 28.10.2020 klo 9:00.
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on päätettävä 1.) toimenpiteistä, joihin vahvistetun
taseen mukainen voitto antaa aihetta
Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallitus kutsuu lokakuulle 2020
ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään tehtyä osingonjakoehdotusta. Päätetään
osingon jakamisesta ja/tai voiton siirtämisestä tilikauden 2019 osalta voittovarat
tilille. Varsinaisessa yhtiökokouksessa Hollola esitti, että puolet ylijäämästä jaetaan
omistajille osinkona. Perusteluna esitykselle on Korona-tilanne, mikä ajaa kuntia
ahtaalle. Orimattila ja Asikkala kannattavat ehdotusta.
Ylimääräiselle yhtiökokoukselle Provincian hallitus ehdottaa, ettei osinkoa jaeta.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen konsernijaosto:
1) valitsee yhtiökokousedustajan
2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeet, koskien toimenpiteitä, joihin vahvistetun
taseen mukainen voitto antaa aihetta.
3) antaa yhtiökokousedustajalle tarvittaessa muut ohjeet
Päätös
Kunnanhallituksen konsernijaosto:
1) valitsi yhtiökokousedustajaksi Eero Virran
2) antoi kokousedustajalle toimintaohjeet, koskien toimenpiteitä, joihin vahvistetun
taseen mukainen voitto antaa aihetta.
Hollola esittää, että puolet ylijäämästä jaetaan omistajille osinkona.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.5.2021. Kokouskutsut odotetaan
saapuvaksi 12.5.2021.
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Yhtiön aikaisempien vuosien voittovaroja on pidetty yhtiössä, toiminnan tulevaa
kehittämistä varten. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä yhtiöllä oli vapaata pääomaa 3,28
miljoonaa euroa, josta ylimääräisen yhtiäkokouksen päätöksellä maksettiin osakkaille
osinkoina 0,97 miljoonaa. Aikaisemmin yhtiössä on linjattu, että voittovaroja
pidätetään yhtiössä, sen toiminan tulevaa kehittämistä varten. Talven 2020-2021
aikana yhtiön tekemän selvityksen perusteella on todettu, että projektikohtainen
rahoitus voittovaroihin perustuen ei ole mahdollista. Konsernijaostossa asiaa
taustoittaa hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto
valitsee yhtiökokousedustajan
antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuullisille toimijoille
vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton
ohjeistuksen mahdolliseen esityslistan kohtaan toimenpiteistä, joihin
vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
muut mahdolliset ohjeistukset kokousedustajalle.
Päätös
Minna Hutko edustajaksi.
Konsernijaosto
valitsi yhtiökokousedustajaksi Minna Hutkon
antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuullisille toimijoille
vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton
ohjeistuksena mahdolliseen esityslistan kohtaan toimenpiteistä, joihin
vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta: Hollolan kunta esittää
Provincia Oy:n aikaisempien tilikausien voiton täysimääräistä
maksamista omistajille osinkoina.
ei muita ohjeistuksia kokousedustajalle.
Tiedoksi
Minna Hutko, Provincia Oy
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Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 36,08.04.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 50,20.05.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 108,18.11.2019
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 52,20.04.2020
Kunnanhallituksen konsernijaosto, § 31, 19.04.2021
§ 31
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, yhtiökokous 2021
HOLDno-2019-357
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 08.04.2019, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Ladec Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous järjestetään 21.5.2019.
Yhtiökokouskutsu ei vielä ole tullut, kutsu sisältää ainakin vakiopykälät:
vuoden 2018 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus
tilintarkastuskertomus
tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
vastuuvapauden myöntäminen
hallituksen jäsenten ja tilintarkastaan palkkiosta päättäminen
hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
hallituksen jäsenten valinta
hallituksen puheenjohtajan valinta
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus n. 3 %.
Hollolan kunnan hallitusedustaja on vaihtunyt syksyn 2018 yhtiökokouksessa: Vesa
Koivumaa.
Oheismateriaalina hyväksymätön tilinpäätös sekä tavoiteseurantamittaristo.
Yhtiön liikevaihto oli 5,1 milj. e (2017: 5,9 milj. e) ja tulos -509 265,42 euroa (-5484,37 e).

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto:
1. päättää yhtiökokousedustajan yhtiökokoukseen 21.5.2019
2. käsittelee asialistan ja ohjeistuksen kokouksessaan 20.5.2019.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi valittiin Hannu Siljander ja varalle
Kristiina Hämäläinen.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 20.05.2019, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Ladec Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous järjestetään 21.5.2019.
Yhtiökokouskutsu ja kokousaineistot oheismateriaalina.
Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 2)
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat
Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus n. 3 %.
Hollolan kunnan hallitusedustaja on vaihtunut syksyn 2018 yhtiökokouksessa.
Hollolan edustajana toimii Vesa Koivumaa.
Konsernijaosto on kokouksessaan 8.4.2019 valinnut yhtiökokousedustajaksi Hannu
Siljanderin ja varalle Kristiina Hämäläisen.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto päättää:
1. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja
siihen liittyvät asiakirjat sekä nimetä hallitukseen Vesa Koivumaan.
2. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 18.11.2019, § 108
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus on päättänyt kutsua koolle LADECin
ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi torstaina 12.12.2019 klo 9.00 Lahden
Tiedepuistolla, os. Niemenkatu 73, Lahti.
Tarkempi kutsu toimiteaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti viimeistään viikkoa ennen
kokousta.
Konsernijaosto on kokouksessaan 8.4.2019 valinnut yhtiökokousedustajaksi Hannu
Siljanderin ja varalle Kristiina Hämäläisen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Päätös
Konsernijaosto antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi kiinnittää huomiota talouden
tasapainoon sekä kuntakohtaisten tavoitteiden tasoon.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 20.04.2020, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
LADECin hallitus päätti tilinpäätöskokouksessaan kutsua koolle Lahden Seudun
Kehitys LADEC Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiistaina 26.5.2020 klo 12.
Kokouskutsu materiaaleineen toimitetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti aikaisintaan 4
viikkoa – viimeistään 1 viikko ennen kokousta.
Yhtiökokouskutsu oheismateriaalina.
Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:
6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus
7 § Tilintarkastuskertomus
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
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10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat
17 § Kokouksen päättäminen
Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus n. 3 %.
Hollolan kunnan hallitusedustajana on vuonna 2019 (ja edelleen) toiminut Vesa
Koivumaa.
Konsernijaosto on valinnut alustavasti yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja
varalle Kristiina Hämäläisen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Lahden Seudun Kehitys Oy (LADEC) yhtiökokouksen 26.5.2020 osalta konsernijaosto:
1. Valitsee yhtiökokousedustajan ja varaedustajan
2. Antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi
Hyväksyä yrityksen tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaudet, mikäli tilintarkatajan
lausunto on varaukseton
esittää Hollolan kunnan edustajaksi hallitukseen Vesa Koivumaata
pidättäytyä enintään nykyisissä palkkioissa
Päätös
Konsernijaosto:
1. valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja varaedustajaksi Kristiina
Hämäläisen.
2. antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi
hyväksyä yrityksen tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaudet, mikäli tilintarkastajan
lausunto on varaukseton.
esittää Hollolan kunnan edustajaksi hallitukseen Vesa Koivumaata.
pidättäytyä enintään nykyisissä palkkioissa.

Kunnanhallituksen konsernijaosto, 19.04.2021, § 31
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinainen yhtiökokous on yhtiön hallituksen
päätöksellä kutsuttu pidettäväksi 15.6.2021 klo 12.
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Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja
myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on
varaukseton.
Päätös
Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja antoi ohjeeksi
hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli
tilintarkastajan lausunto on varaukseton.
Tiedoksi
valittu edustaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
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§ 32
Ilmoitusasiat
Konsernijaoston seuraava kokous pidetään maanantaina 31.5.2021, klo 14:00.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat
ilmoitusasiat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 33
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Päätös
Ei ajankohtaisia asioita.
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Muutoksenhakukielto
§19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).
Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

