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§ 169
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
Tiedoksi
-
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§ 170
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kati Pölönen ja Hannu Siljander.
Päätös
Valittiin.
Tiedoksi
-
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Tarkastuslautakunta, § 34,28.05.2020
Valtuusto, § 18,15.06.2020
Hyvinvointivaliokunta, § 93,09.09.2020
Kunnanhallitus, § 171, 14.09.2020
§ 171
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
HOLDno-2020-207
Tarkastuslautakunta, 28.05.2020, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT-tilintarkastaja
Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
Kuntalain 121 § :ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii
arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus
Esittelijä: Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2019 arviointikertomuksen valmiiksi sihteerin
toimittaman luonnoksen pohjalta. Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen
vuodelta 2019 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää
arviointkertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset.
Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä
pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös
tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 15.06.2020, § 18
Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
.
Ehdotus

Hollolan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
14.09.2020

14/2020

7 (41)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja
hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä
syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on
toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointivaliokunta, 09.09.2020, § 93
Valmistelijat / lisätiedot:
Matti Ruotsalainen
matti.ruotsalainen@hollola.fi
hyvinvointijohtaja
Liitteet

1 Hyvinvoinnin palvelualueen johtoryhmän vastine Tarkastuslautakunnan
arviointikertomukseen 2019.
Arviointikertomus 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen osalta
Vuoden 2019 arviointikertomuksessa todetaan, että tarkastuslautakunta esittää
valtuustolle, että se pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen
ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä
syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa ja toimittaa tämän
jälkeen myös tarkastuslautakunnalle.
Hyvinvoinnin palvelualueella on laadittu pyydetyt selvitykset tarkastuslautakunnan
arviointikertomukseen. Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta käsiteltäessä
havaittiin, että käytetyssä aineistossa ja sen käsittelyssä on tavoitteiden/mittareiden ja
toteumien sarakkeet liikkuneet aineistoa vietäessä eri järjestelmiin, jolloin on varmasti
haastavaa saada asianmukaista kuvaa tavoitteen, mittareiden ja toteutumien
johdonmukaisuudesta. Tähän liitettävä selvitykseen on mittari tavoite ja toteutuma
lukittu niihin kohtiin, joihin niiden tulisi osoittaa.

Ehdotus
Esittelijä: Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja
Hyvinvointivaliokunta merkitsee selvityksen tietoon saatetuksi ja hyväksyy sen
osaltaan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 171
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Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus2019_vastaukset
Valtuusto on kokouksessaan 15.6.2020 käsitellyt toimintavuodelta 2019 laadittua
arviointikertomusta. Valtuusto on päättänyt pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä
havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee toimittaa niin, että
ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston
kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.
Selvitykset liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus antaa liitteenä olevat vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin
havaintoihin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tarkastuslautakunta, valtuusto, talouspalvelut@hollola.fi
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Elinvoimavaliokunta, § 61,25.08.2020
Hyvinvointivaliokunta, § 85,26.08.2020
Kunnanhallitus, § 172, 14.09.2020
§ 172
Osavuosikatsaus 1-6 2020
HOLDno-2020-300
Elinvoimavaliokunta, 25.08.2020, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Leila Tupasela, Heli Randell
leila.tupasela@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi
taloussihteeri, elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Talousarvion toteutuminen 1-6 2020 Elinvoiman palvelualue
Talousarvion toteutuminen sisältää palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen
asti sekä vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutumisen. Katsauksessa on
lisäksi esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja
riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, erillisohjelmien toteutuminen sekä
osallistuvan budjetoinnin toteutuminen..
Valtuusto on hyväksynyt 15.6.2020 kokouksessaan talousarviomuutoksen elinvoiman
palvelualueen toimintamenojen lisäykseksi yhteensä -505 000 euroa, jotka
kohdistuvat liikennepalveluihin koronan takia matkustajamäärien huomattavan
supistumisen vuoksi ja liikennöintikustannusten nousun vuoksi sekä investointeihin
nettomäärärahan lisäyksen + 1 786 000 euroa sosiaali- ja terveyskeskuksen osalta.
Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 47,7 % ja toimintamenojen
toteutuma on 42,1 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 46,0 % ja
toimintamenojen toteutuma on 50,4 %
Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-kesäkuulta 2020.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Valiokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

Hyvinvointivaliokunta, 26.08.2020, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Mervi Pajula-Matiskainen
mervi.pajula-matiskainen@hollola.fi
taloussuunnittelija
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Liitteet

1 Talousarvion toteutuminen 1-6 Hyvinvoinnin palvelualue
Talousarvion toteumaraportti tammi-kesäkuulta 2020 sisältää hyvinvoinnin
palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti, vastuualueiden
toimintatuottojen ja -kulujen, toiminnallisten tavoitteiden, käyttötalouden hankkeiden,
investointien, riskien hallinnan, poikkihallinnollisten erillisohjelmien ja osallistuvan
budjetoinnin toteutumisen.
Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioon 2020 on koronavirusepidemian vaikutusten
vuoksi tehty talousarviomuutos. Varhaiskasvatuspalvelujen tuloarviota on
päivähoitomaksujen osalta alennettu 400 000 euroa ja liikuntapalveluiden tuloarviota
on palvelumaksujen osalta alennettu 90 000 euroa.
Edellä mainitut muutokset huomioiden hyvinvoinnin palvelualueen puolen vuoden
toimintatuottojen toteutuma on 45,7 % ja toimintamenojen toteuma on 48,4 %.
Toimintatuotoista puuttuvat vielä muilta kunnilta puolivuosittain tehtävä Etapin
laskutus ja tilinpäätökseen tehtävä sijoitettujen lasten laskutus. Asiointipiste Piipahlus
siirtyi 1.5.2020 konsernipalveluista hyvinvoinnin palvelualueen alaisuuteen.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja
Hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 172
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Osavuosikatsaus Q2
Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
2020. Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä,
henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta. Katsaus sisältää tiedot Hollolan
talousarvion toteutumisesta tilanteessa tammi-kesäkuu. Osavuosikatsauksen
mukaisesti kuuden kuukauden tulos on 3,985 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Vuoden toiselle vuosineljännekselle leimaa antavaa on ollut korona viruksen
aiheuttama pandemia, jonka johdosta kunnan toimintoja on jouduttu järjestelemään
uudelleen ja osin sulkemaan. Toiminnallisten muutosten vuoksi niin tuloissa kuin
menoissa on muutoksia, joiden tosin oletetaan olevan lyhytkestoisia. Pandemian
pitkäkestoiset muutokset nähtäneen vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, tai ensi
vuoden alkupuolella. Palkkaratkaisu vuodelle 2020 on odotettua edullisempi ja tämän
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tulee vaikuttamaan koko kunnan tulokseen merkittävästi. Talousarvion kesäkuussa
tehdyt verotuloleikkaukset ovat nykytiedon valossa osoittautuneet todellisia
muutoksia isommiksi. Valtionosuuden muutokset tulevat vaikuttamaan vuoden
tulokseen merkittävästi. Tulojen etupainotteisuuden vuoksi toiselle vuosipuoliskolle
odotetaan alijäämäistä tulosta ja koko vuoden tilinpäätösennuste on 0,4 miljoonaa
ylijäämäinen.
Osavuosikatsauksen esittelee hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen valtuustolle
tiedoksi.
Päätös
Kunnanhallitus merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen valtuustolle
tiedoksi.
Tiedoksi
.
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Elinvoimavaliokunta, § 62,25.08.2020
Kunnanhallitus, § 173, 14.09.2020
§ 173
Lisätalousarvio 2020
HOLDno-2020-224
Elinvoimavaliokunta, 25.08.2020, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Leila Tupasela, Heli Randell
leila.tupasela@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi
taloussihteeri, elinvoimajohtaja
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää
talousarviota. Valtuusto on 9.12.2019 § 79 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020 ja
elinvoimavaliokunta on hyväksynyt palvelualueen käyttösuunnitelman 11.2.2020 § 6.
Valtuusto on hyväksynyt aikaisemmin seuraavat talousarviomuutokset
(Kunnanvaltuusto 15.6.2020 § 21):
Käyttötalous: määrärahan lisäys 505 000 euroa liikennepalveluihin
Investoinnit: määrärahan lisäys 1 786 000 euroa talonrakennukseen
Elinvoiman palvelualueen Vuoden 2020 talousarvion muutospaineista on raportoitu
talousarvion seurantaraportin 30.6.2020 yhteydessä. Määrärahojen osalta on tarpeen
tehdä seuraavat talousarviomuutokset.
Käyttötalousosa
Määrärahan vähennys 72.000 euroa maltillisen palkkaratkaisun vuoksi.
Investointiosa
Salpakankaan koulun kentän perusparannukseen on myönnetty valtionavustusta 60
000 e
Hollolan uimahallin korjaukseen on myönnetty energiatukea 31 000 e
Investointien rahoitusosuuksiin lisäys yhteensä 91 000 e
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta hyväksyy määrärahamuutokset esitetyn mukaisesti ja esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoiman palvelualueelle
käyttötalouteen vähennystä 72 000 euroa ja investointituloihin lisäystä 91 000
voimassa olevaan talousarvioon vuodelle 2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 173
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Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Perustelut:
Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon
tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Vuoden 2020
alkuperäinen talousarvio oli 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Valtuusto muutti
talousarviota kesäkuun 15. 2020 ja tehtyjen muutosten jälkeen kunnan talousarvio oli
4,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kesän aikana on tunnistettu käyttötalouden sekä
tuloslaskelmaosien ja investointien eriä koskien.
Käyttötalous:
Konsernipalvelut, toimintakate vahvistuu 79 500 euroa
• Palkkaratkaisu, säästöt henkilöstömenoissa 32 000 euroa
• Piipahluksen siirto Hyvinvoinnin palvelualueelle 47 500 (netto)
Hyvinvoinnin palvelualue, toimintakate vahvistuu 359 500 euroa
• Palkkaratkaisu, säästöt henkilöstömenoissa 407 000 euroa
• Piipahluksen siirto - 47 500 (netto)
Elinvoiman palvelualue, toimintakate vahvistuu 372 000 euroa
• Palkkaratkaisu, säästöt henkilöstömenoissa 72 000 euroa
• Kiinteistöpalveluiden menot alittuvat 300 000 euroa
• Rakennusvalvonnan menot alittuvat 20 000 euroa ja tulot alittuvat 20 000 euroa
• Työllisyyspalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän 200 000
euroa. Vastaava säästö syntyy kuitenkin työllistämistoiminnassa.
Vesihuoltolaitos, tulos heikkenee 200 000 euroa
•Veden kulutuksen laskusta johtuva tulojen lasku.

Tuloslaskelmaosa:
Keväällä laaditun verotuloennusteen tulovähennykset ovat osoittautuneet arvioitua
pienemmiksi. Viimeisimpien veroennusteiden mukaisesti tuloihin esitetään seuraavia
lisäyksiä:
• Kunnallisvero, +1 600 000 euroa
• Kiinteistövero, +600 000 euroa
• Yhteisövero, +400 000 euroa
Valtionvarainministeriön muutospäätös VN/14481/2019 7.8.2020 täsmentää kunnille
annettavaa vuoden 2020 valtionosuutta. Muutoksen taustalla on korona-pandemiasta
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kunnille aiheutuneiden lisäkustannusten kattaminen valtion varoista. Hollolan
kunnalle tämä tarkoitta noin 3,4 miljoonan euron korotusta peruspalveluiden
valtionosuuksissa. Syyskuussa annetussa lisätalousarvioesityksessä on huomioitu
odotettua positiivisempi verotulokehitys. Esityksen mukaan valtionosuuden
sisältämää korona verokompensaatiota leikataan. Hollolalle tämä tarkoittaa noin 1,7
miljoonan euron vähennystä valtionosuuteen.
• Valtionosuudet, +1 700 000 euroa

Käyttötalous + tuloslaskelmaosa (tulosvaikutus) yhteensä 4 911 000 euroa vahvistava.
Muuotsten jälkeen talousarvio vuodelle 2020 on ylijäämäinen 0,4 miljoonaa euroa.
Investointiosa:
Talonrakennus, perusparannukset, rahoitusosuudet (valtionavustuksen ja energiatuen
lisäys) + 91 000 euroa
Vesihuoltolaitos, + 800 000 euroa
Rahoitusosa:
Vesihuoltolaitos, pitkäaikaisen lainan nosto + 1 000 000 euroa

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnahallitus ehdottaa valtuustolle, että:
Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:
Käyttötalous:
Konsernipalvelut, nettositovaa määrärahaa vähennetään 79 500 euroa.
Hyvinvoinnin palvelualue, nettositovaa määrärahaa vähennetään 359 500 euroa.
Elinvoiman palvelualue, nettositovaa määrärahaa vähennetään 372 000 euroa.
Vesihuoltolaitoksen sitovaan alijäämään listään 200 000 euroa
Tuloslaskelmaosa:
Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 1 600 000 euroa
Kiinteistöveron tuottoarviota lisätään 600 000 euroa
Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 400 000 euroa
Valtionosuuksia lisätään 1 700 000 euroa
Investointiosa
Talonrakennus, perusparannukset, rahoitusosuudet lisätään 91 000 euroa.
Vesihuoltolaitoksen nettomäärärahaa lisätään 800 000 euroa
Rahoitusosa:
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Vesihuoltolaitos, pitkäaikaisen lainan nosto + 1 000 000 euroa
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
laskentapäällikkö, palvelualuejohtajat, talouspalvelut@hollola.fi
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Kunnanhallitus, § 125,22.06.2020
Kunnanhallitus, § 174, 14.09.2020
§ 174
Vuoden 2021 talousarvioraamin täsmennys
HOLDno-2020-390
Kunnanhallitus, 22.06.2020, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2022-2025.
Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen
tasapainovaatimuksesta. Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan
suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus.
Hollolan kunnan suunnitelmavuosien taloustasapainoon liittyvät haasteet ovat
nousseet esille jo vuosina 2018-2019. Paineisiin liittyen valtuusto hyväksyi
tasapainotusohjelmalinjaukset 17.6.20219, joiden tavoitteen mukainen
kokonaisvaikutus oli n. 4 milj. euroa vuoteen 2023.
Kevään 2020 Koronaan liittyvä nopea talouden pysähdys on romahduttanut kunnan
tulopohjan eivätkä vuonna 2019 tehdyt tasapainotustoimenpiteet ole riittäviä uudessa
tilanteessa. Haastetta lisää arvio talouskehityksen pitkäaikaisista negatiivisista
vaikutuksista. Ongelmien keston vuoksi olisi etsittävä pitkävaikutteisia
lisäsäästöjä. Tilannekuvan muodostamiseksi järjestettiin talousseminaari valtuustolle
11.6.2020.
Kuntatalouden kokonaiskuva on edelleen osin epäselvä. Koronan kokonaisvaikutuksia
arvioidaan edelleen. Vuoden 2020 osalta kunnille on määritelty erillinen valtion
lisätuki, mutta tietoa pidemmälle jatkuvista valtion tukitoimenpiteistä ei tässä
vaiheessa ole. Sen sijaan valmisteilla on uusia palveluvelvoitteita kunnille. Tilanteesta
johtuen on päädytty ns. kaksivaiheiseen talousarvioraamitukseen.
Raami I ja siihen liittyvä ohjeistus annetaan tässä vaiheessa siten, että kohtuullinen
tasapainotavoite kyetään saavuttamaan. Menopainelaskelman mukainen
tuloslaskelma päätyy -5,8 milj. euron alijäämäiseen tulokseen, asetettava raami -1,7
milj. euroon. Koska kokonaistilanne huomioon ottaen tasapaino edellyttää merkittäviä
karsinta- ja sopeutustoimenpiteitä palvelualueilla, valmistelua tukee kuntatalouden
tasapainottamisohjelmiin erikoistunut FCG-Perlacon.
Raamitavoitteen saavuttamisen edellyttämät karsinnat vaikuttavat toteutuessaan
merkittävästi kunnan palveluihin ja ne sisältävät arvovalintoja. Tähän liittyen
poliittinen arviointi tulee kytkeä sekä prosessiin että sen pohjalta
tehtäviin johtopäätöksiin. Johtopäätöksiä arvioidaan valtuustoseminaarissa 7.9.2020,
jonka jälkeen kunnanhalllitus kokouksessaan 14.9.2020 asettaa raami II eli vahvistaa
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talousarvion lopullisen raamin ja täsmennetyt toimenpiteet tasapainon
saavuttamiseksi.
Parhaillaan käynnissä on kuntastrategian päivitystyö. Kuntastrategia tulisi saattaa
synkroniin kunnan taloudellisten panostusmahdollisuuksien kanssa. Strategian
päivitystä tavoitellaan käsiteltäväksi myös valtuustoseminaarissa 7.9.2020.
Linjattavaa I-vaiheen talousarvioraamia sekä aikataulua on kuvattu tarkemmin
liitteen laadintaohjeessa.
Talousarvion lähtökohdaksi esitetään kunnan tasolla toimintakatetta, joka vastaa
vuoden 2020 alkuperäistä talousarviota. Taloustilanteen korjaamisen ehdottomana
edellytyksenä on päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden saumaton yhteistyö
prosessin kaikissa vaiheissa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää:
1. hyväksyä liitteenä olevan raami I laadintaohjeen. Täsmennetty raami II laadintaohje
annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 14.9.2020.
Palvelualueilla tulee valmistella vuoden 2021 talousarviota sekä suunnitelmavuosia
2022-2025 ratkaisuhakuisesti hyväksytyn laadintaohjeen pohjalta painottaen pysyviä
/pitkävaikutteisia menosäästöjä.
2. asettaa talousarvion laadintaan liittyvän talouden tasapanottamistyön
ohjausryhmän, joka tekee esityksen valtuustoseminaariin 7.9.2020
tasapainotustoimenpiteistä.
3. nimeää tasapainottamistyön ohjausryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja
Eero Virran (pj), valtuuston puheenjohtaja Jarkko Niemen, kunnanjohtaja Päivi
Rahkosen sekä yhden edustajan kustakin seuraavasta ryhmästä: keskusta,
perussuomalaiset ja pienryhmät. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hallinto- ja
talousjohtaja Turkka Rantanen. Ohjausryhmässä kunnan johtoryhmän jäsenillä on
puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä valmisteluvastuu.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Ohjausryhmään nimettiin päätösehdotuksessa mainittujen lisäksi Kati Pölönen KESK,
Kristiina Vanhala-Selin pienryhmät. PS ilmoittaa edustajansa seuraavassa
kunnanhallituksen kokouksessa.

Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 174
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
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Liitteet

1 Talousarvio 2021 raamitarkennus 14092020
2 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2022-2025.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion
laadintaa ohjaavan raamin. Samassa yhteydessä kunnanhallitus
asetti talousarvion laadintaan liittyvän talouden tasapainottamistyön ohjausryhmän,
joka teki arviointia tasapainotustoimenpiteistä. Työn tukena oli FCG, jonka
vertailuarvioinneissa tuotiin esille se, että Hollolan kunta tuottaa palveluja jo nyt
pääosin edullisimmassa kvartaalissa eikä säästöjen osalta ole käytettävissä mitään
sellaista keinoa, mikä ei suoraan näkyisi palvelujen tasossa tai laadussa.
Valtuusto tarkasteli talouden tasapainotuskeinoja talousseminaarissa 7.9.2020
vuoden 2021 osalta siten, että lain vaatima talouden tasapaino saadaan toteutettua.
Laajimman kannatuksen tasapainotuskeinoista saivat maltillinen kunnallis- ja
kiinteistöveronkorotus, henkilöstömäärän alentaminen pääosin luonnollista
poistumaan hyödyntäen, kirjastotoimintojen uudelleenorganisointi sekä
joukkoliikenteen tason arviointi. Liitteenä näiden pohjalta jatkovalmisteltu
talousarvion laadintaohje.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää täsmentää vuoden 2021 talousarvioraamia liitteen
mukaisesesti.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Palvelualuejohtajat, laskentapäällikkö, palvelualueiden taloussuunnittelijat
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Kunnanhallitus, § 7,20.01.2020
Kunnanhallitus, § 21,10.02.2020
Kunnanhallitus, § 175, 14.09.2020
§ 175
Kuntastrategian päivitys
HOLDno-2019-227
Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Hollolan kuntastrategia on hyväksytty valtuustossa 9.4.2018. Kuntalain 37 §:n mukaan:
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja
tlaouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastratgiassa tulee ottaa huomioon:
1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4. omistajapolitiikka;
5. henkilöstöpolitiikka;
6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7. elinympäristön ja laueen elinvoiman kehittäminen
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunan nykytilanteesta sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja
seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman
laatimessa säädetään Kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään
kerran valtuuston toimikaudessa.
- -
Kunnan toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia (syntyvyyden
alentuminen, muuttoliike, väestöennusteet). Kunnassa on tarpeen arvioida
toimintaympäristön muutoksen vaikutuksia kuntastrategiaan sekä kunnan
organisaatioon ja organisointiin 1.6.2021 alkaen.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää kuntastrategia-toimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on tehdä
esitys kuntastrategian päivityksestä sekä kunnan organisaatiosta, toimielin- ja
luottamushenkilörakenteesta ja toimintamallista 1.6.2021 alkaen. Esityksen tulee olla
valmis 31.12.2020.
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Toimikuntaan nimetään 5-8 jäsentä.
Toimikuntaan kuuluu lisäksi kunnan johtoryhmän jäsenet (kunnanjohtaja,
talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, elinvoimajohtaja, henkilöstöpäällikkö).
Päätös
Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn 10.2.2020 kokoukseen.

Kunnanhallitus, 10.02.2020, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
-
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus nimeää kuntastrategia-toimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on tehdä
esitys kuntastrategian päivityksestä sekä kunnan organisaatiosta, toimielin- ja
luottamushenkilörakenteesta ja toimintamallista 1.6.2021 alkaen. Esityksen tulee olla
valmis 31.12.2020.
Toimikuntaan nimetään 5-8 jäsentä.
Toimikuntaan kuuluu lisäksi kunnan johtoryhmän jäsenet (kunnanjohtaja,
talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, elinvoimajohtaja, henkilöstöpäällikkö).
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Toimikuntaan nimettiin (suluissa varajäsen):
Markku Pulkkanen (Helena Maattola)
Pia Salo (Ilpo Markkola)
Mari Kurisjärvi (Jarkko Niemi)
Hannu Heikkilä (Kati Pölönen)
Kristiina Vanhala-Selin( Jaakko Lahti)
Pasi Pälsi (Jasmin Kauko)
Jarmo Talvitie ( Jaana Rantanen)
Anne Louhelainen (-)

Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 175
Valmistelija / lisätiedot:
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Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 StrategiaValtuustoon
Kuntastrategiatoimikunta on tehnyt kokouksessaan 12.8.2020 pohjaehdotuksen
kuntastrategian päivityksen osalta. Esitys liitteenä. Esitys on esitelty
valtuustoseminaarissa 7.9.2020 ja siihen on voinut antaa palautetta mahdollista
jatkovalmistelua varten. Laajempaa palautetta esitykseen ei ole annettu.
Strategiatoimikunnan pohjaesityksessä muutokset suhteessa nykyiseen
kuntastrategiaan:
visio ja strateginen asu on vaihdettu kuntabrändin mukaiseksi
painotukset ovat säilyneet, mutta niitä on tiivistetty ja muotoiltu uudelleen
toiminnan mahdollistajaksi on nostettu myös pitkäjänteinen päätöksenteko
strategia ei enää sisällä yksityiskohtaisempia tavoitteita vaan ne siirtyvät osaksi
talousarviokäsittelyä. Tämä mahdollistaa paremmin sen, että tavoitteet ovat
paremmin tasapainossa taloudellisten resurssien kanssa.
Kesäkuussa 2021 toimintansa aloittava uusi valtuusto käsittelee uutta
valtuustostrategiaa ensimmäisen toimintavuotensa aikana.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
Hyväksytään liitteenä oleva päivitetty valtuustostrategia.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin, täsmennyksellä että kunnan visioksi kirjataan: Hollolasta on
moneksi.
Tiedoksi
.
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§ 176
Kiinteistön ostaminen 98-435-22-33, Nostava
HOLDno-2020-508
Valmistelija / lisätiedot:
Janne Viljanen
janne.viljanen@hollola.fi
maankäyttöinsinööri
Liitteet

1 kartta
2 kaupan kohde maanomistuskartalla
3 kaupan kohde strategisessa yleiskaavassa
4 luonnos_kauppakirja
Kunta on neuvotellut maanomistajan kanssa kiinteistön Närepuro 98-435-22-33
ostamisesta. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 24,99 ha. Kiinteistö
rajoittuu etelässä kunnan omistamaan maahan. Tila sijaitsee strategisen yleiskaavan
mukaan oleellisesti muuttuvalla alueella, jossa maankäytön muutokset tulee perustua
asemakaavoitukseen (pientalotaajama, viheralue).
Hankinta edistää Nostavan alueen kehittämistä. Kiinteistöön kuuluu noin 3800 m2
suuruinen erillinen rantaniittypalsta Luhdanjoen rannalla. Kiinteistön kauppahinnaksi
on neuvoteltu 585 879 euroa (2,34 €/m²). Kiinteistön sijainti, kauppahinta ym. asiaan
vaikuttavat seikat huomioiden kiinteistön ostaminen kunnalle on
tarkoituksenmukaista. Kauppakirjaluonnos on liitteenä.
Maa-alueiden ostoon on varattu talousarviossa 1,4 milj. euroa vuodelle 2020.
Hallintosäännön 6 § kohdan 55 mukaan kunnanhallitus päättää maankäytön osalta:
kiinteän omaisuuden hankkimisesta talousarvion puitteissa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää ostaa noin 24,99 ha suuruisen kiinteistön 98-435-22-33
Närepuro 585 879 euron kauppahinnalla ja liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen
mukaisin ehdoin. Kauppakirjaan voidaan tarvittaessa tehdä teknisluontoisia
tarkistuksia ja täydennyksiä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiaa esittelivät maankäyttöinsinööri Janne Viljanen, sekä elinvoimajohtaja Heli
Randell.
Tiedoksi
ote asianosainen, maankäyttöinsinööri, kehitys- ja kaavoituspäällikkö,
talouspalvelut@hollola.fi, Tweb
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Kunnanhallitus, § 136,02.07.2020
Kunnanhallitus, § 177, 14.09.2020
§ 177
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus, maakuntien perustaminen
HOLDno-2020-395
Kunnanhallitus, 02.07.2020, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Eri tahoilta,
myös kunnilta, pyydetään lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen
esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Lausunto tulee antaa viimeistään 25.9.2020.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat.
Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja
terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata
ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan
tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen
saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on
kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta.
Uudistuksella vastataan pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan
valtakunnallisia voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä
tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa myös, että
maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko
maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon
palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.
Lausunnossa pyydetään arvioimaan em. tavoitteiden toteutumista ehdotetuilla
säännöksillä.
Uudistuksen tavoitteet
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Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin
säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait,
joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki
pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien
rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön,
verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä
eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille
maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisestä.
Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu
pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella
lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka
rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden
lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista
rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.
Linkit
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019 - Hallituksen esitys ja taustamateriaalit
valtioneuvoston hankeikkunassa.
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020 - Materiaalit soteuudistus.fi -sivustolla.
- -
Uudistuksen keskeinen sisältö
Maakuntien hallinto:
Sote-maakuntien toimintaa, hallintoa ja taloutta koskevista asioista säädetään
maakuntalaissa.
Sote-maakunnan ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava valtuusto ja
maakuntalaissa on säännökset asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista.
Keskeisimmät muutokset edellisen kauden lakiehdotukseen verrattuna:
Sote-maakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoiminen järjestäminen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjän ja tuottajan lakisääteistä erottelua ei ole.
Maakuntayhtymä on mahdollinen eräissä tukipalveluissa.
Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ei sisällytetä maakunnan tehtäviin.
Henkilöstöä koskevat linjaukset:
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy
kokonaisuudessaan sote-maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen
periaattein.
Myös opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät sote-maakuntien
palvelukseen.
Tukipalvelujen henkilöstö siirtyy sote-maakuntien palvelukseen, jos tehtävistä
vähintään puolet kohdistuu siirtyviin tehtäviin.
Perustetaan uusi itsenäinen kuntien ja sote-maakuntien työnantajaorganisaatio
Koulupsykolgi ja -kuraattoripalvelut
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Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut järjestetään tulevissa
maakunnissa, mutta toteutetaan lähipalveluina kuten nykyäänkin.
Lähipalveluperiaate turvataan lainsäädännöllä.
Sivistystoimen ja maakuntien kiinteä yhteistyö varmistetaan luomalla tarvittavat
yhteistyörakenteet.
Opiskeluhuollon palveluja vahvistetaan ja työhön laaditaan sitovat mitoitukset.
Kuntien rahoitus
Kuntien kustannuksia ja tuloja siirretään maakuntien toiminnan rahoittamiseksi
arviolta noin 19,1 mrd. euroa vuoden 2020 tasolla.
Kustannuksia ja tuloja siirtyy koko maan tasolla yhtä paljon, mutta
kuntakohtaisesti siirtymät voivat poiketa merkittävästi.
Kuntakohtaisia muutoksia rajoitetaan 5 vuoden porrastetulla siirtymätasauksella
ja toistaiseksi pysyvällä +/- 100 euron asukaskohtaisella
enimmäismuutosrajoittimella.
Vuonna 2023 tasapainon (vuosikate poistojen jälkeen) muutos rajataan nollaksi
suhteessa
Sote-maakuntien rahoitus
Sote-maakuntien rahoitus perustuu suurelta osin valtion rahoitukseen sekä osin
asiakas- ja käyttömaksuihin.
Ensi vaiheessa sote-maakunnilla ei ole verotusoikeutta.
Rahoituspohjaa korotetaan vuosittain arvioidulla palvelutarpeen ja
kustannustason kasvulla.
Rahoitus tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan toteutuneita kustannuksia koko
maan tasolla.
Sote-maakuntien yleiskatteinen rahoitus määräytyy suurelta osin palvelutarvetta
ja olosuhdetekijöitä kuvaavien tekijöiden kautta. Lisäksi osa rahoituksesta
määräytyy asukasperusteisesti sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kriteerin kautta.
Sote-maakunnalla on oikeus lisärahoitukseen, jos myönnetyn rahoituksen taso
vaarantaisi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen
järjestämisen.
Sote-maakuntien siirtymistä laskennalliseen rahoitusmalliin helpotetaan
siirtymäkauden rahoituksella.
Siirtymäkausi on seitsemän vuoden mittainen, jonka jälkeen yli 150 euron
asukasta kohden laskettu muutos laskennallisen ja siirtyvän rahoituksen välillä
tasataan toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauksella.
Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen
lausuntopalautteen perusteella edellisen vuoden tilanteeseen.
Sote-rahoitukseen liittyvät veromuutokset
Verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen
kiristymistä.
Kuntien verotuloja siirretään valtiolle sote-maakuntien toiminnan
rahoittamiseksi.
Verotuksen kautta siirretään noin 12,7 mrd. euroa (ansiotuloverotuksesta 12,1
mrd. euroa, yhteisöveroa 0,6 mrd. eroa).
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Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja
valtion osuutta kasvatetaan vastaavasti.
Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,63 %-yksikköä
(nykyarvio) ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti.
Sote-maakuntien verotuksellinen asema tuloverotuksessa vastaa muiden
julkisyhteisöjen verotuksellista asemaa.
Hankintaneutraalisuuden parantamiseksi sote-maakunnalla olisi oikeus saada
palautuksena verollisiin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon verottomiin hankintoihin sisältyvä laskennallinen vero.
Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä
vähennyksiä sekä valtion ja kuntien veroprosentteja muuttamalla. Samalla
valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään.
Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan siten, että niillä on
mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon.
Ansiotulojen verotusta on kevennettävä tämän hetken arvion mukaan n. 185
milj. eurolla, jotta ansiotuloverotus ei kiristyisi.
Omaisuusjärjestelyt
Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät siirtyvät sote-
maakunnille varoineen ja velkoineen.
Kuntien ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen sekä
pelastustoimen käytössä oleva irtain omaisuus, sopimukset sekä siirtyvän
henkilöstön lomapalkkavelka siirtyvät maakunnille.
Kunnat voivat saada korvausta omaisuusjärjestelyistä aiheutuvista,
todennettavissa olevista välittömistä kustannuksista tilanteissa, joissa kunnan
taloudellinen itsehallinto omaisuusjärjestelyiden seurauksena vaarantuu.
Sote-maakunta vuokraa kunnilta niiden omistukseen jäävät sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat siirtymäajaksi (vähintään 3
vuotta ja 1 vuoden optio).
Mahdollisuus sopia toisin esimerkiksi kunnilta siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta sekä toimitilojen vuokra-ajasta.
Sote-maakuntien rahoitus ei sisällä erillistä investointirahoitusta.
Sote-maakunnilla ei ole itsenäistä oikeutta pitkäaikaisen lainanottoon.
Uudellemaalle erillisratkaisu
Uudellamaalla sovelletaan sote-maakuntiin pohjautuvaa perusratkaisua lukuun
ottamatta Helsinkiä, joka kaupunkina vastaisi soten ja pelastustoimen
järjestämisestä, ja HUS-maakuntayhtymää, jolla olisi laissa säädettyjä tehtäviä –
erityislaki täydentää yleissääntelyä.
Sote-tehtävien rahoitus noudattaisi alueella valtakunnallista mallia ja HUS-
maakuntayhtymä saisi rahoituksen sote-maakunnilta perussopimuksessa
sovituilla perusteilla.
Uudenmaan sote-maakunnilla ja Helsingin kaupungilla ensisijainen
järjestämisvastuu.
HUSin lailla säädetty järjestämisvastuu koskisi mm. vaativaa ja
yliopistosairaalatehtävän edellyttämää erikoissairaanhoitoa ja sen
järjestämiseksi tarpeellista muuta erikoissairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa
ja eräitä muita tehtäviä (esim. ensihoito, varautuminen) sekä sitä
erikoissairaanhoitoa, jota näiden ylläpitämiseksi tarvitaan.
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Lisäksi Uudenmaan sote-maakunnat ja Helsinki ja HUS laatisivat
järjestämissopimuksen niiden sotepalvelujen järjestämisestä, joita ei erikseen
lainsäädännöllä osoiteta HUSille.
Uusimaa sote-järjestämislaissa säädettäisiin Helsingin kaupungin talouden
eriyttämisestä soten ja pelastustoimen osalta.
Sote-maakunna järjestämisvastuu
Maakunnalla on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sen on huolehdittava
asukkaidensa palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen
saatavuudesta kaikissa tilanteissa.
Sote-maakunnalla on oltava palveluksessaan toiminnan edellyttämä sosiaalija
terveydenhuollon ammattihenkilöstö ja muu henkilöstö sekä hallinnassaan
asianmukaiset toimitilat, toimintavälineet ja muut tarvittavat
toimintaedellytykset.
Lisäksi sote-maakunnalla on oltava järjestämisvastuunsa toteuttamisen
edellyttämä riittävä oma palveluntuotanto.
Ostopalvelua koskevat vaatimukset
Ostopalvelutuottajan ja tämän alihankkijan on täytettävä yksityisestä
terveydenhuollosta annetussa laissa ja yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa
laissa säädetyt edellytykset.
Palveluntuottajalla on oltava maakunnan hankkimien palvelujen sisältöön ja
laajuuteen nähden riittävät edellytykset hoitaa tehtäväänsä (riittävä osaaminen,
henkilöstö, vastuuhenkilöt, taloudellinen kantokyky jne.).
Yksityisen palveluntuottajan on noudatettava vastaavia lakisääteisiä palvelujen
sisältö- ja laatuvaatimuksia kuin sote-maakunnan, sote-maakunnan
palvelustrategiaa ja sen määrittelemiä palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja.
Palvelujen hankkiminen yksityiseltä palvelutuottajalta
Sote-maakunta voi hankkia sosiaali- ja terveyspalveluja yksityiseltä
palveluntuottajalta, jos palvelujen hankkiminen on tarpeen riittävien ja
yhdenvertaisten palvelujen järjestämiseksi sekä tehtävien
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.
Ostopalveluina ei saisi hankkia:
Järjestämisvastuun toteuttamiseen liittyvät tehtävät ja julkisen vallan käyttö
Sosiaalipäivystys ja terveydenhuollon ympärivuorokautinen yhteispäivystys
Ensihoidon järjestämistehtävät (myös ensihoidon vastuulääkärin ja
kenttäjohtajan olisi oltava virkasuhteessa).
Yksityinen palveluntuottaja voi kuitenkin hoitaa julkista valtaa sisältävää
tehtävää, jos siitä säädetään erikseen muussa laissa.
Voimassaolevien lainvastaisten ulkoistussopimusten mitättömyys lain nojalla
Osa nykyisistä ulkoistussopimuksista ei täytä valmisteltavan ja jatkossa voimaan
tulevan lainsäädännön kriteereitä (maakunnan järjestämisvastuuta koskevat
edellytykset eivät toteudu).
Säädetään näiden sopimuksien mitättömyydestä lain nojalla, jos sopimus ei
turvaa maakunnan järjestämisvastuun toteutumista lailla säädetyllä tavalla eikä
sopimusta ole mahdollista muuttaa lainmukaiseksi ilman uutta tarjouskilpailua
Säädetään 2 vuoden siirtymäajasta
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Säädettään, että sote-maakunnalla ei ole velvollisuutta maksaa
sopimukseen liittyviä sopimussakkoja
Säädetään tuottajan oikeudesta saada korvausta investoinneista, jotka
tulevat hyödyttömäksi ja johon tilanteeseen ostopalvelutuottaja ei ole
voinut varautua.
Maakuntien ohjauksen linjaukset
VN vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen valtakunnalliset
ja finanssipoliittiset strategiset tavoitteet nelivuotiskaudeksi
Ministeriöt neuvottelevat vuosittain maakuntien kanssa, STM koordinoi
neuvottelujen järjestämisen
Mahdolliset maakunnan lisärahoitus ja arviointimenettely omia prosessejaan
Ministeriöiden yhteyteen perustetaan uudet sosiaali- ja terveydenhuollon (STM),
pelastustoimen (SM) sekä maakuntatalouden ja –hallinnon (VM)
neuvottelukunnat, joihin osallistuvat kaikki maakunnat ja ohjaavat ministeriöt
Ohjauksen yhteismitallinen tietopohja maakunnan toiminnasta ja taloudesta,
THL:n ja SM:n asiantuntija-arviot, muut asiantuntijatiedot
Maakuntien kehittämistoiminta osa järjestämisvastuuta
YTA-sopimus sote-tehtävistä, vuosittainen neuvottelu STM:n johdolla
Perustamisvaiheen väliaikaishallinto
Maakuntien perustamisen jälkeen mutta ennen maakuntavaltuuston
toimikauden alkamista ja maakuntahallituksen asettamista tarvitaan toimielin,
joka vastaa toiminnan käynnistämisen valmistelusta.
Väliaikainen valmistelutoimielin kootaan maakunnalle siirtyviä tehtäviä nykyisin
hoitavien viranomaisten edustajista.
Toimielimen asettamisesta ja organisoinnista vastaisi kunta tai kuntayhtymä,
josta alueen kunnat olisivat yksimielisesti päättäneet.
Valtioneuvostolla olisi toimivalta nimittää väliaikainen valmistelutoimielin, mikäli
sitä ei muutoin saataisi määräaikaan mennessä nimetyksi.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee lausuntopyynnön tiedokseen. Kunnan lausuntoa käsitellään
syyskuussa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 177
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet
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1 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
2 Hollolan sotelausunto
Päijät-Hämeen maakunnan kunnat ovat päätyneet yhteisen avoimen kannanoton
antamiseen sote- ja maakuntauudistuksesta. Tällä tavoitellaan vaikuttavuuden
lisäämistä (kannanottojen yksisuuntaisuus) sekä välttämään kyselylomakkeen
ohjaavaa vaikutusta (osin toisarvoisiin kysymyksiin).
Hollolan kunta kannattaa uudistukselle asetettuja tavoitteita. Keskeistä on siirtää
nopeasti, ikääntymisen kysynnän kasvusta johtuen kuntien tulopohjaa nopeammin
kasvavien sote-menojen rahoitusvastuuta taholle, missä kysyntä ja rahoitus on
paremmin hallittavissa ja kansalaisten yhdenvertaisuus turvattu.
Uudistukseen liittyy kuitenkin tasapuolisen ja oikeudenmukaisen toteutuksen
näkökulmasta ongelmallisia kirjauksia:
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuolto on vuodesta toiseen ollut
kansallisissa vertailuissa edullisin tai vähintään kolmen edullisimman joukossa.
Alueen väestön palvelutarpeet ovat kuitenkin noin 9 % keskimääräistä
suuremmat. Jos sote-maakunnan rahoituslain uudistuksen myötä nykyisestä
rahoitusjärjestelmästä siirryttäisiin suoraan tarveperusteiseen rahoitukseen,
Päijät-Hämeen sote-maakunnan rahoitus kasvaisi 65 miljoona euroa, joka
tarkoittaisi 313 euroa/asukas. Lakiesitykseen sisältyvä siirtymäsäännös
heikentää edullisesti toteutetun palvelutuotannon asemaa. Päijät-Hämeessä
rahoitus uhkaa jäädä seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen vuositasolla
34 miljoonaa euroa väestön laskennallista palvelujen tarvetta
pienemmäksi, koska sote-palvelut on maakunnassa järjestetty muuta
maata edullisemmin. Uudistus uhkaa betonoida kansalaisten eriarvoisen
aseman sote-palvelujen saatavuudessa.
Heikentynyt kuntatalous ja koronavirusepidemia vaikuttavat myös uudistuksen
laskelmiin. Koronaepidemia vaikuttaa kuntien tuloihin ja menoihin vuosina 2020–
2022. Kuntien valtionosuuden pysyvä pohja uhkaa määrittyä poikkeusvuosien
pohjalta.
Omaisuuden tyhjäksi jäävien kiinteistöjen alaskirjaukset kompensoidaan kunnille
osin. Ehdotettu kunnille maksettavan kompensaation laukaiseva taloudellisten
menetysten raja-arvo (0,7 prosenttiyksikköä laskennallisesta kunnallisveron
korotustarpeesta). Kompensaatiota ei myöskään luvata kaikista
omaisuuslajeista. Korvauksia ei ole luvassa maakunnille siirtyvistä
kuntayhtymien peruspääomista kunnille eikä myöskään irtamiston siirtymisestä.
Esitys ei ota huomioon sote-muutoskustannusten kompensointia alueille, missä
integraatio on jo totettu ja integraation merkittävät kustannukset toteutettu
kuntien rahoituksella
Uudistusta koskeva koko materiaali löytyy:www.soteuudistus.fi sivustolta.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
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Kunnanhallitus hyväksyy lliitteenä olevan lausunnon Hollolan kunnan lausuntona
hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntöesityksiin.
Lausuntopohja on valmisteltu yhteisesti maakunnan kuntien ja Päijät-Hämeen
maakuntaliiton kanssa. Lausunnossa on kiinnitetty huomiota olennaisimpiin
kysymyksiin, mihin liittyen kunta ei erikseen lausu lakiesitystä koskevaan kyselyyn.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
lausuntopalvelu,fi, P-H liitto
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§ 178
Keskusta-alueen korttelin kehittäminen / kiinteistön osto
HOLDno-2020-511
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Luonnos Kiinteistön kauppakirja, Virastotie 1 Hollola
Kuntastrategian ”asumisen Hollola” keskeiseksi painopisteeksi on kirjattu keskusta-
alueen kehittäminen. Viime vuosina keskusta-alueen torialuetta on kehitetty,
toimintapuisto ja skeittipuisto sekä kuntoportaat ovat rakentuneet. Parhaillaan
keskusta-alueelle rakentuu sote-keskus. Yhteisöllinen kirjasto on aloittanut
toimintansa. Seniorikeskuksen toimintaa ja tiloja suunnitellaan Attendo Oy:n toimesta.
YIT on varannut Terveystien kolme kerrostalotonttia.
Kunnanviraston osalta on tehty kaksi linjausta. Valtuusto 9.4.2018 on päättänyt ettei
kunnanvirastoa peruskorjata sen merkittävästä korjausasteesta,
korjauskustannuksista sekä tilatarpeen vähennyksestä johtuen. Samalla linjattiin,
että virastolle etsitään pitkäaikaista pysyvää sijoituspaikkaa, mikä samalla edistää
keskustan uudelleenrakentumista. Sen jälkeen valtuusto on 17.6.2019 linjannut
osana säästötoimenpiteitä, että kunnanviraston tilat sijoittuvat pääosin olemassa
oleviin kunnan tiloihin.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Hollolan peruspalveluista vastaava
henkilöstö on vuodesta 2018 sijoittunut remontoituihin, entisen päiväkoti Viirikukon
tiloihin. Tämän jälkeen virastolta on siirtynyt pois myös mm. työllisyyspalvelujen-,
talouspalvelujen- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstöä. Koronan myötä etätyö on
merkittävästi ja oletettavasti myös pysyvästi lisääntynyt. Kun PHHYKY:n henkilöstö
vuoden 2021 lopussa siirtyy uusiin sote-keskuksen tiloihin kunnanviraston henkilöstö
sijoittuu Viirikukon tiloihin. Suurimmat haasteet liittyvät kokoustiloihin. Valtuuston
kokoukset on mahdollista siirtää yhteisöllisen kirjaston tiloihin, mutta muiden
toimielinten kokousten osalta järjetelyjä joudutaan vielä pohtimaan.
Vuonna 2022 tyhjentyvän kunnanviraston osalta lähtökohtana on purkuluvan
hakeminen. Purkukustannusarvio on n. 0,5 milj. euroa. Tontin rajoittuminen
torialueen reunaan, ilman suoraa katuyhteyttä luo jatkokäytölle haasteita. Tämän
vuoksi keskusteluihin on nostettu kunnanviraston eteläpuolisen, vakuutusyhtiö
Varman omistama kiinteistö, mikä on ollut jo vuosia tyhjillään ja purkukuntoinen.
Varman tontin yhdistäminen kunnanviraston tonttiin muodostaisi keskeisen
keskustakorttelin luoden uudiskäytön suunnittelulle kokonaisvaltaisemmat
edellytykset.
Varman kanssa neuvoteltu kauppahinta tontista on 550 000 euroa.
Kauppakirjaluonnos liitteenä. Hollolan kunta on vastaanottanut vuonna 2019
Varmalta kaavoitusmaksua 387 000 euroa. Kiinteistöä koskee 20.3.2013 voimaan tullut
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asemakaava nro 01-227-, jossa alueen käyttötarkoitus on "AL, Asuin,- liike- ja
toimistorakennusten korttelialue”. Kiinteistön rakennuksen käyttäjillä on ollut oikeus
käyttää asiakaspysäköintiin naapurikiinteistön (98-455-15-60) pysäköintialuetta.
Kiinteistön kokonaisala on 2446 m2 ja arvioidut purkukustannukset n. 250 000 euroa.
Kunnanviraston ja Varman kiinteistöjen jatkokäyttön osalta on tarkoitus selvittää
erilaisia toteutusmalleja kuten innovaatiokilpailu- ja neuvottelumenettelyä.
TEnsisijainen tavoite on myydä tontit tulevalle toteuttajalle, joka vastaa myös
nykyisten rakennusten purkamisesta. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että
löydetään yksityinen, hankkeseen sitoutuva toimija ja vastuunkantaja. Tämä
puolestaan edellyttänee myös kunnan sitoutumista osaomistukseen/pitkäaikaiseen
vuokraamiseen erikseen määriteltyjen tilojen osalta.
Kunnan vuoden 2020 talousarviossa on varaus maanhankintaan 1,4 milj. euroa. Tätä
määrärahaa on jäljellä 0,7 milj. euroa eikä lisätalousarviota vaadita.
Kunnanhallituksella on hallintosäännön mukainen valtuus ostoon. Varman kiinteistön
osto tarkoittaa kuitenkin tosiasiallisesti sitoutumista laajaan, useamman vuoden
kestävään hankkeeseen, mikä edellyttäneen kunnalta myös sitoutumista tulevan
kiinteistön pitkäaikaiseen käyttöön. Linjaratkaisun luonteeseen liittyen asia
tuodaan valtuuston päätettäväksi.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
Hollolan kunta ostaa Varman kiinteistön 550 000 euron kauppahinnalla ja liitteen
kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kunnanhalllitukselle annetaan oikeus kauppakirjan
mahdollisiin tarkennuksiin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
.
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Kunnanhallitus, § 153,17.08.2020
Kunnanhallitus, § 179, 14.09.2020
§ 179
Hollolan kunnan sitoutuminen EU-ohjelmakauden Leader-toimintaan 2021-2026
HOLDno-2020-447
Kunnanhallitus, 17.08.2020, § 153
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Saate: Hollolan kunnan sitoutuminen EU-ohjelmakauden Leader-toimintaan 20212026 sekä siirtymäkauden rahoitukseen 2021-2022
2 Kirje kunnille kuntarahasitoumuksista ja Leader-rahoitukset ohjelmakaudella 20212026
3 Liite 1. Kauden 2021-2027 kuntarahaosuudet (1)
4 Liite 2. Kuntarahan vuosittaiset jakautumiset ja siirtymäkauden rahoitus
5 Kopio_Hankkeiden rahoituksen jakautuminen kunnittain
Etpähä ry pyytää liitteenä olevalla kirjeellä Hollolan kunnan sitoutumista Leader-
toimintaan ja Leader -kuntarahan maksamiseen tulevalla EU:n ohjelmakaudella (2021-
2026), sekä ohjelmakauden viivästymisestä johtuvan siirtymäkauden 2021-2022
rahoitukseen.
Siirtymäkauden rahoitus tulee jatkamaan hankerahoituksen ja yritystukien
myöntämistä edellisten vuosien tapaan (Etpähä ry: toimii siirtymäkauden ajan
normaalisti).
Liitteenä asiaan liittyvä esitys/kirjelmä, rahoituslaskelma 2021-2026 sekä käynnissä
olevan kauden toteuma/rahoituksen jakautuminen eri hankkeille.
Leader-toiminta Päijät-Hämeessä 2014-2020
Leader –toimintatapaa on toteutettu Päijät-Hämeen maakunnassa ja Etelä-Savoon
kuuluvan Pertunmaan alueella kahden Leader -toimintaryhmän: Päijänne-Leader ry:n
ja Etpähä ry:n toimesta. Yhdistykset edistävät paikallista omatoimisuutta, yhteistyöhön
perustuvaa kehittämistyötä ja verkostoitumista eri toimijoiden välillä. Yhdistykset
toimivat paikalliskehittäjinä, kannustavat asukkaita omatoimisuuteen, lisäävät
kehittämiseen liittyvää osaamista, vahvistavat ja kehittävät toimijoiden välistä
yhteistyötä. Yhdistykset edistävät elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisiä
edellytyksiä, sekä edistävät ja vaalivat paikalliskulttuuria ja alueellista kulttuuriperintöä.
Leader-toiminnan lisäksi Päijänne-Leader ry on vastannut kalatalouden kehittämisestä
hallinnoimalla Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Etelä-Savon Pertunmaalla, sekä
Kymenlaakson Kouvolan seutukunnalla toimivan Sisä-Suomen kalatalousryhmän
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toimintaa. Samoin Päijänne-Leader ry on vastannut vuodesta 2019 lähtien
maakunnallisen kylä- ja kansalaistoiminnan kehittämisestä Päijät-Hämeen Kylien
kyläjaoston kautta.
Kuluvalla ohjelmakaudella alueen Leader-ryhmien yhteenlaskettu Leader-rahoitus /
julkisen tuen myöntövaltuus on ollut 9,2 miljoonaa euroa (Päijänne-Leader 5,2 ja
Etpähä 4 miljoonaa euroa). Leader-rahoituksen lisäksi ryhmät ovat kanavoineet
alueen kehittämiseen myös muuta EU ja kehittämisrahoitusta (Kalatalousrahasto,
Maaseuturahasto, kylätoiminnan valtionavustukset yms.) siten, että aluekehitykseen
käytetty kokonaisrahoitus nousee noin 9,7 miljoonaan euroon.
Maaseutuohjelman kautta toteutettavan Leader –toimintavan rahoitus jakautuu
Euroopan unionin rahoitukseen 42 %, valtion rahoitukseen 38 % ja alueen kuntien
rahoitukseen 20 %. Julkisen rahoituksen lisäksi Leader –toimintatavalta on edellytetty
35 %:n yksityistä rahoitusta (hankkeiden talkoot + omarahoitus). Yksityinen rahoitus
huomioiden alueen Leader –hankkeiden ja yritystukien kokonaisrahoitus ryhmien
toiminta-alueella on noin 14,15 miljoonaa euroa.
Leader –toimintatavan toteuttaminen alkavalla EU-ohjelmakaudelle 2021-2027
Päijänne-Leader ry ja Etpähä ry ovat päättäneet yhdistää voimavaransa kilpailussa
vuosien 2021-2027 maaseudun kehittämisvaroista. Yhdistymisen taustalla on
maaseudun kehittämisrahoituksen oletettu leikkaus ja yhdistysten toiminnan
kehittäminen entistä kestävämmäksi. Toiminnan sulauttaminen yhden organisaation
alle tullaan nykyisen päätöksen mukaisesti tekemään vaiheittain.
Ensimmäisessä vaiheessa ryhmät laativat toiminta-alueelleen yhteisen
kehittämisstrategian ja jättävät Päijänne-Leader ry:n nimissä yhteisen hakemuksen
vuosien 2021-2027 Leader -toimintaryhmäksi. Tavoitteena on, että Päijänne-Leader ry
aloittaa “yhdistyneenä” Leader -ryhmänä uuden ohjelmakauden alussa (2023). Etpähä
ry:n toiminta ajetaan alas vuoden 2023 aikana, tai heti kun se on kuluvan
ohjelmakauden ja siirtymäkauden rahoituksen velvoitteiden kannalta
mahdollista. Toimintaryhmien nykyiset työntekijät jatkavat yhdistyneen
toimintaryhmän palveluksessa.
Osana uuden ohjelmakauden valmistelua Maa- ja metsätalousministeriö on avannut
6.4.2020 haun paikalliseksi Leader –ryhmäksi ohjelmakaudelle 2021-2027.
Hakuohjeen mukaisesti Leader –ryhmien on jätettävä maaliskuussa 2021
ensimmäinen hakemus Leader -toimintaryhmäksi. Hakemuksen mukana pitää olla
hakemuksen jättävän Leader -toimintaryhmän toiminta-alueen kuntien sitoumukset
Leader –toimintatavan toteuttamiseen alueellaan, sekä sitoumukset 20 % Leader-
kuntarahasta.
Päijänne-Leader ja Etpähä ry ovat alustavasti päättäneet hakea uudelle
ohjelmakaudelle 10,5 miljoonan euroa Leader -myöntövaltuutta. Tämän lisäksi ryhmät
sitoutuvat Sisä-Suomen kalatalousryhmän (ns. Kala-Leader) toimintaan. Leader –
kuntaraha laskutetaan kunnilta liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Vuosien
2021 ja 2022 kuntarahat laskutetaan ns. siirtymäkauden kuntarahoina.
Hollolan kunnan osalta siirtymärahoitus vuosien 2021-22 osalta on 45 404 e/vuosi ja
vuosien 2023-2027 70 797 e/vuosi. Yhteensä kunnan rahoitus vuosina 2021-2027 on
444 790 euroa eli 90 089 euroa enemmän kuin edellisellä rahoituskaudella.
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Tarkemmat laskelmat kuntarahoituksesta liitteenä.
Siirtymäkauden rahoitus
Euroopan unionin uuden ohjelmakauden alku tulee viivästymään vuodelle 2023. Maa-
ja metsätalousministeriö (MMM) on päättänyt jatkaa nykyisen ohjelmakauden
toteuttamista “uuden ohjelmakauden varoista” vuosina 2021 ja 2022. Käytännössä
tämä tarkoittaa toiminnan jatkumista nykyisellään vuoden 2022 loppuun.
Siirtymäkauden myöntövaltuus tulee sisältymään uuden ohjelmakauden
kokonaisrahoitukseen. Tämän hetken tietojen mukaan toimintaryhmien tulee
toimittaa MMM:lle kuntien sitoumukset siirtymäkauden kuntarahoituksesta
31.10.2020 mennessä. Siirtymäkauden rahoituksen pohjana on käytetty molempien
Leader –ryhmien nykyisen ohjelmakauden myöntövaltuutta.
Tarkemmat laskelmat siirtymäkauden rahoituksesta liitteenä.
Päijänne-Leader ry:n ja Etpähä ry:n esitys alueen kunnille:
1. Kunta/Kaupunki sitoutuu osallistumaan vuosien 2021-2027 EU ohjelmakauden
rahoitukseen ja Päijät-Hämeen valmisteilla olevan Leader -strategian
toteuttamiseen.
2. Päijät-Hämeen Leader-strategiaan sisällytetään Euroopan meri- ja
kalatalousrahastosta (EMKR) rahoitettava elinkeino- ja matkailukalatalouden
kehittäminen osana Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaa.
3. Kunta/kaupunki tekee omalta osaltaan päätöksen sitoutua maksamaan osan
Leader- strategian toteuttamiseen vaadittavasta 20 % Leader-kuntarahasta
liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Kaksi ensimmäistä vuotta (2021 ja 2022)
Leader -kuntarahat laskutetaan kunnilta nykyisen strategian toteuttamisen
jatkamiseen ns. siirtymärahoituksena. Siirtymärahoituksen laskuttamisesta
vastaavat omien toiminta-alueidensa osalta Päijänne-Leader ry ja Etpähä ry
erikseen. Uuden ohjelmakauden ja uuden Leader -strategian toteuttamiseen
vaadittavien kuntarahojen laskuttamisesta laaditaan kuntien kanssa erillinen
sopimus.
Etpähä ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Jauhiainen tulee esittelemään asiaa
kunnanhallitukselle.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen. Asiaan otetaan kantaa syyskuun aikana,
kun taloustyöryhmä on osaltaan valmistellut talouden kokonaistasapainoa ja tehnyt
siihen liittyvät esityksensä.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Etpähä ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Jauhiainen esitteli Leader-toimenan
tulevaisuutta.
Elinkeinopäällikkö Sari-Anne Vilander osallistui asian esittelyyn.
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Kunnanhallitus, 14.09.2020, § 179
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Liitteet

1 Kirje kunnille kuntarahasitoumuksista ja Leader-rahoitukset ohjelmakaudella 20212026
2 Liite 1. Kauden 2021-2027 kuntarahaosuudet (1)
3 Liite 2. Kuntarahan vuosittaiset jakautumiset ja siirtymäkauden rahoitus
Talouden tasapainotusesitys ei ole kohdentunut Leader-rahoitukseen. Valmistelussa
on todettu, että rahoituksella on merkittävä vipuvaikutus kylien rahoitukseen ja kylien
elinvoiman vahvistamiseen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
1. Hollolan kunta sitoutuu osallistumaan vuosien 2021-2027 EU ohjelmakauden
rahoitukseen ja Päijät-Hämeen valmisteilla olevan Leader -strategian toteuttamiseen.
Päijät-Hämeen Leader-strategiaan sisällytetään Euroopan meri- ja
kalatalousrahastosta (EMKR) rahoitettava elinkeino- ja matkailukalatalouden
kehittäminen osana Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaa.
2. Hollolan kunta sitoutuu maksamaan osan Leader- strategian toteuttamiseen
vaadittavasta 20 % Leader-kuntarahasta liitteenä olevan taulukon mukaisesti.
Uuden ohjelmakauden ja uuden Leader -strategian toteuttamiseen vaadittavien
kuntarahojen laskuttamisesta laaditaan kuntien kanssa erillinen sopimus.
Päätös
Kohta 1: Hyväksyttiin
Kohta 2: Hyväksyttiin
Tiedoksi
hallinto- ja talousjohtaja, laskentapäällikkö, Etpähä ry, Päijänne-Leader ry
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§ 180
Ilmoitusasiat
Pöytäkirjat
7.9.2020 Päijät-Hämeen liitto Maakuntahallitus: https://paijathame.oncloudos.com
/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020212
Esityslistat

Kirjeet
(Tekstiä)
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
-
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§ 181
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus
Korona-tilanteen vaikutukset kunnan palveluihin
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/ajankohtaiset
Yhtymäkokouksen 7.8.2020 päätökset/valitukset
Perussopimuksen muutostarpeet
Omistajastrategia
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§169, §170, §171, §172, §173, §174, §175, §177, §178, §180, §181
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.
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Oikaisuvaatimus
§176, §179
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään
käräjäoikeudessa.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.
Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-
15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon vaaditaan oikaisua
miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
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millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite,
puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan
kirjaamosta.

