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§ 69
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu valtuuston kokoukseen 15.11.2021
Hollolan valtuuston kokous pidetään 15.11.2021 klo 18 Hollolan kunnan
virastotalossa Hollola-salissa, Virastotie 3, 15870 Hollola. Kokouksessa käsitellään
esityslistasta lähemmin ilmenevät asiat.
Jari Ronkainen, valtuuston puheenjohtaja
------
Kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 9.11.2021 ja Hollolan
Sanomat -lehdessä10.11.2021. Kokouskutsu on jaettu valtuutetuille 9.11.2021.
Ehdotus
Suoritetaan nimenhuuto.
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin läsnäolijat, sekä todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 70
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heidi Hakanen ja Minna Halme.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heidi Hakanen ja Minna Halme.

6 (73)

Hollolan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
15.11.2021

7/2021

7 (73)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

§ 71
Asialistan hyväksyminen
Kunnan hallintosäännön § 64 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä.
Kuntalain § 95 mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian
käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole
valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Ehdotus
Valtuusto hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Keskusvaalilautakunta, § 62,19.10.2021
Kunnanhallitus, § 288,08.11.2021
Valtuusto, § 72, 15.11.2021
§ 72
Varavaltuutettujen määrääminen
HOLDno-2020-706
Keskusvaalilautakunta, 19.10.2021, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaija Manninen
kaija.manninen@hollola.fi
hallintopäällikkö
Kuntalain 17 §: ”Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja
varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain
93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä
tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja.”
Vasemmistoliiton 2. varavaltuutettu Ari Parviainen on muuttanut pois Hollolasta, joten
hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin. Vasemmistoliitolla
on ollut kaksi varavaltuutettua.
Vihreiden 2. varavaltuutettu Emma Marjamäki on muuttanut pois Hollolasta, joten hän
on menettäny vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin. Vihreillä on ollut neljä
varavaltuutettua. Valtuusto totesi 27.9.2021, että Vihreän liiton toiseksi
varavaltuutetuksi nousee Pasi Koistinen ja kolmanneksi Valo Tuominen.
Valtuuston puheenjohtajalta on tullut pyyntö määrätä uusia varavaltuutettuja.
Ehdotus
Keskusvaalilautakunta määrää
- Vasemmistoliiton 2. varavaltuutetuksi Tuomas Kotamaa
- Vihreiden 4. varavaltuutetuksi Klaus Jr Jansson
Päätös
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 08.11.2021, § 288
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaija Manninen
kaija.manninen@hollola.fi
hallintopäällikkö
Kuntalain 17 §: ”Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja
varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain
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93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä
tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja.”
Vasemmistoliiton 2. varavaltuutettu Ari Parviainen on muuttanut pois Hollolasta, joten
hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin. Vasemmistoliitolla
on ollut kaksi varavaltuutettua.
Vihreiden 2. varavaltuutettu Emma Marjamäki on muuttanut pois Hollolasta, joten hän
on menettäny vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin. Vihreillä on ollut neljä
varavaltuutettua. Valtuusto totesi 27.9.2021, että Vihreän liiton toiseksi
varavaltuutetuksi nousee Pasi Koistinen ja kolmanneksi Valo Tuominen.
Valtuuston puheenjohtajalta on tullut pyyntö määrätä uusia varavaltuutettuja.
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 19.10.2021 määrännyt:
- Vasemmistoliiton 2. varavaltuutetuksi Tuomas Kotamaa
- Vihreiden 4. varavaltuutetuksi Klaus Jr Jansson
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
Valtuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on kokouksessaan
19.10.2021 määrännyt:
- Vasemmistoliiton 2. varavaltuutetuksi Tuomas Kotamaa
- Vihreiden 4. varavaltuutetuksi Klaus Jr Jansson
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 15.11.2021, § 72
Kuntalain 17 §: ”Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja
varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain
93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä
tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja.”
Ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on kokouksessaan
19.10.2021 määrännyt:
- Vasemmistoliiton 2. varavaltuutetuksi Tuomas Kotamaa
- Vihreiden 4. varavaltuutetuksi Klaus Jr Jansson
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
.

Hollolan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
15.11.2021

7/2021

10 (73)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

Elinvoimavaliokunta, § 97,12.10.2021
Kunnanhallitus, § 249,18.10.2021
Valtuusto, § 73, 15.11.2021
§ 73
Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
HOLDno-2019-857
Elinvoimavaliokunta, 12.10.2021, § 97
Valmistelijat / lisätiedot:
Riikka Johansson
riikka.johansson@hollola.fi
vesihuoltopäällikkö
Liitteet

1 Suojelusuunnitelma, julkinen ja saavutettava 28.09.2021
Pohjaveden suojeluun liittyy monia säädöksiä ja asetuksia mm.
ympäristönsuojelulaissa (YSL) ja –asetuksessa (YSA), vesilaissa (VL), maa-aineslaissa
(MAL), maankäyttö- ja rakennuslaissa, terveydensuojelulaissa, jäte-, kemikaali- ja
öljyvahinkojen torjuntalainsäädännössä. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta
säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa.
Pohjaveden suojelun valvontaviranomaisina Hollolan kunnassa toimivat kunnan
valvontajaosto sekä Hämeen ELY-keskus.
Pohjaveden suojelun tavoitteena on turvata vedenhankinnalle tärkeät ja
vedenhankintaan soveltuvat pohjavesivarannot ja niiden antoisuuden säilyminen sekä
estää pohjaveden laadun heikkeneminen. Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on
ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja
viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Hollolan pohjavesialueiden aiempi suojelusuunnitelma sisältyy vuonna 2011
laadittuun Hollolan, Lahden ja Nastolan seudulliseen pohjaveden
suojelusuunnitelmaan. Hämeenkosken alueen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
on vuodelta 2005. Hämeen ELY-keskuksen aloitteesta suojelusuunnitelman
päivitykseen haettiin ja saatiin 15 000 € avustus vuonna 2019.
Suojelusuunnitelman laatimista varten perustettiin laaja ohjausryhmä, jossa
olivat edustettuina Hollolan kunta (vesihuoltolaitos, maankäyttö,
ympäristönsuojelu), Lahden kaupunki, Hämeen ELY-keskus, Hollolan-
Lahden vesilaitoskuntayhtymä, Lahti Aqua Oy, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, Päijät-
Hämeen pelastuslaitos sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän
ympäristöterveyskeskus. Kustannuksien kattamiseen osallistuivat kunnan ja ELY-
keskuksen lisäksi myös Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä
sekä Pääkaupunkiseudun Vesi Oy. Suojelusuunnitelman laadinnasta vastasi Ramboll
Finland Oy.
Päivitetty suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot Hollolan
pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä riskikartoituksen ja
riskienarvioinnin. Suunnitelmassa esitetään toimenpidesuosituksia pohjavesialueelle
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sijoittuville toiminnoille ja maankäytölle pohjaveteen kohdistuvien riskien
ehkäisemiseksi. Suojelusuunnitelmassa tehtyä riskienarviointia ja
toimenpidesuosituksia voidaan hyödyntää talousveden laadun valvonnassa ja
talousveden laatuun vaikuttavien riskien hallinnassa. Tavoitteena on myös parantaa
toiminnanharjoittajien, maanomistajien ja kansalaisten oikeusturvaa lisäämällä
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutta suojelusuunnitelman laatimista koskeviin
menettelyihin sekä parantaa sääntelyn ennakoitavuutta erityisesti elinkeinotoiminnan
kannalta. Suojelusuunnitelmassa on esitetty suosituksia pohjavesitarkkailujen, kaava-
ja ympäristönsuojelumääräysten sekä rakennusjärjestyksen päivittämiseen esim.
maalämpöjärjestelmien rakentaminen pohjavesialueelle on vaikeutunut.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laadinnasta tiedotettiin työn aikana eri
kanavissa (mm. paikallislehti, kunnan verkkosivut ja uutiskirjeet, sähköposti, some).
Hollolan pohjavesialueiden yrittäjille ja toiminnanharjoittajille suunnattu tiedotus- ja
keskustelutilaisuus järjestettiin 1.6.2021 ja kaikille avoin yleisötilaisuus 19.8.2021.
Suojelusuunnitelma oli julkisesti nähtävillä ja kommentoitavana 16.8.-17.9.2021.
Suojelusuunnitelmasta saadut lausunnot huomioitiin suunnitelman viimeistelyssä.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta esittää pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen
hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja tiedoksi valtuustolle edellä esitetyn ja liitteen
mukaisesti.
Päätös
Merk. Kokouksessa kuultiin asiantuntijana vesihuoltopäällikkö Riikka Johanssonia.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 18.10.2021, § 249
Valmistelijat / lisätiedot:
Riikka Johansson
riikka.johansson@hollola.fi
vesihuoltopäällikkö
Liitteet

1 Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, julkinen
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetty ja
ensisijaisesti kunnan laatimisvastuulla oleva Hollolan pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma on päivitetty.
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm.
maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä
pohjaveden suojelun tavoitteiden saavuttamiseksi.
Asiaa on käsitelty elinvoimavaliokunnassa 12.10.2021.
Ehdotus
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Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hyväksyä päivitetyn Hollolan pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman ja vie sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Merk. Kokouksessa asaintuntijana kuultiin vesihuoltopäällikkö Riikka Johanssonia ja
elinvoimajohtaja Heli Randellia.

Valtuusto, 15.11.2021, § 73
Liitteet

1 Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, julkinen
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetty ja
ensisijaisesti kunnan laatimisvastuulla oleva Hollolan pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma on päivitetty.
Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm.
maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä
pohjaveden suojelun tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedoksi Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
vesihuoltopäällikkö
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Elinvoimavaliokunta, § 58,25.05.2021
Hyvinvointivaliokunta, § 52,26.05.2021
Kunnanhallitus, § 125,31.05.2021
Kunnanhallitus, § 136,14.06.2021
Valtuusto, § 35,21.06.2021
Kunnanhallitus, § 251,18.10.2021
Valtuusto, § 74, 15.11.2021
§ 74
Osavuosikatsaus 1-8 2021
HOLDno-2021-291
Elinvoimavaliokunta, 25.05.2021, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Leila Tupasela, Heli Randell
leila.tupasela@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi
taloussuunnittelija, elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Talousarvion toteutuminen 1-4 2021 Elinvoiman palvelualue
Talousarvion toteutuminen sisältää elinvoiman palvelualueen tuloslaskelman
toimintakatteeseen asti sekä vesihuoltolaitoksen tuloksen. Lisäksi esitetään
vastuualueiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen. Katsauksessa on myös
esitetty investointien toteutuminen, toiminnallisten tavoitteiden ja
riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen, osallistuvan budjetoinnin sekä ilmasto- ja
ympäristötoimenpiteiden toteutuminen.
Elinvoiman palvelualueen menot ja tulot ovat kehittyneet pääosin talousarvion
mukaisesti.
Elinvoiman palvelualueen toimintatulojen toteutuma on 30,1 % ja toimintamenojen
toteutuma on 29,8 %. Vesihuoltolaitoksen toimintatulojen toteutuma on 32,7 % ja
toimintamenojen toteutuma on 31,7 %.
Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointivaliokunta, 26.05.2021, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Mervi Pajula-Matiskainen
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mervi.pajula-matiskainen@hollola.fi
taloussuunnittelija
Liitteet

1 Talousarvion toteutuminen 1-4 2021 Hyvinvoinnin palvelualue
Talousarvion toteumaraportti tammi-huhtikuulta 2021 sisältää hyvinvoinnin
palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteeseen asti, vastuualueiden
toimintatuottojen ja -kulujen, toiminnallisten tavoitteiden, käyttötalouden hankkeiden,
investointien, riskien hallinnan, poikkihallinnollisten erillisohjelmien ja osallistuvan
budjetoinnin toteutumisen sekä palvelualueen tavoitteiden toteutumisen ilmaston ja
ympäristön osalta.
Hyvinvoinnin palvelualueen neljän ensimmäisen kuukauden toimintatuottojen
toteutuma on 37,9 % ja toimintamenojen toteuma on 34,5 %.
Toimintatuotoista puuttuvat vielä muilta kunnilta puolivuosittain tehtävä Etapin
laskutus ja tilinpäätökseen tehtävä sijoitettujen lasten laskutus. Liitteenä oleva
talousarvion toteumaraportti sisältää myös arviota määrärahan ja tuloarvion
riittävyydestä sekä arvion mahdollisista muutospaineista.
Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2021
Ehdotus
Esittelijä: Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja
Hyvinvointivaliokunta merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 31.05.2021, § 125
Valmistelijat / lisätiedot:
Piia Paasiranta
piia.paasiranta@hollola.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Talousarvion toeutuminen 1-4 2021 Kunnanhallituksen alaiset yksiköt
Konsenripalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-
huhtikuulta 2021 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta.
Konsernipalveluiden menot ovat kehittyneet pääosin talousarvion mukaisesti.
Muutospaineita on tunnistettu vaalien järjestämisen osalta sekä kuntatieto-ohjelman
mukaisen raportoinnin toteuttamisesta aiheutuneista kustannuksista, joita ei ole
varattu konsernipalveluiden talousarvioon. Vuodesta 2021 alkaen kuntien ja
kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu on Valtiokonttorilla ( aikaisemmin
Tilastokeskus). Kuntatieto-ohjelman mukaisen raportoinnin toteuttamisen
kustannukset arvioidaan kokonaisuudessa olevan n. 220 te, josta kuluvan vuoden
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osuus noin 150 te. Kuntatieto-ohjelmassa on asetettu standardit kuntien ja
kuntayhtymien taloustietojen kansallisen tietotuotannolle, raportoinnille ja jakelulle.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ovat kasvaneet tammi-maaliskuussa viime
vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden 7,4 %:ia kun talousarviossa on varauduttu
5,1%:in kasvuun. Mikäli menokehitys jatkuu yhtä suurena, tarkoittaisi se
laskennallisesti n. 1,7 milj. euron ylityspainetta talousarvioon. Alkuvuoden toteuman
perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida koko vuoden kustannuskehitystä,
vuonna 2020 tapahtuneiden poikkeusjärjestelyjen vuoksi.
Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on arvioitu saatavan kuluvana vuonna 300 te.
Alkuvuoden aikana tonttien myynti on ollut hiljaista, mutta myynnin odotetaan
vilkastuvan kevään ja kesän aikana, kun uusia asuinalueita tulee luovutettavaksi.
Tarvittavat muutosesitykset talousarvioon tuodaan hallituksen ja edelleen valtuuston
päätettäväksi syksyllä 2021.
Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-huhtikuulta 2021.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee raportin talousarvion toteutumisesta kunnanhallituksen
alaisten yksiköiden osalta tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 14.06.2021, § 136
Valmistelijat / lisätiedot:
Piia Paasiranta
piia.paasiranta@hollola.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Osavuosikatsaus 1-4 2021
Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta
2021.
Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä,
henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten
tavoitteiden osalta.
Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 2,3 milj. euron ylijäämää, mikä johtuu
pääosin parantuneista verotuloennusteista kuluvan vuoden osalta.
Ennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia. Merkittävimmän riskin
ennusteeseen tuo sotemenojen kehitys kuluvan vuoden osalta.
Ehdotus
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Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen valtuustolle
tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 21.06.2021, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Piia Paasiranta
piia.paasiranta@hollola.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Osavuosikatsaus 1-4 2021
Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta
2021.
Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä,
henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten
tavoitteiden osalta.
Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 2,3 milj. euron ylijäämää, mikä johtuu
pääosin parantuneista verotuloennusteista kuluvan vuoden osalta.
Ennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia. Merkittävimmän riskin
ennusteeseen tuo sotemenojen kehitys kuluvan vuoden osalta.
Ehdotus
Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1-4 tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 18.10.2021, § 251
Valmistelijat / lisätiedot:
Piia Paasiranta
piia.paasiranta@hollola.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Osavuosikatsaus Q2_2021.pdf
Konsernipalveluissa on valmisteltu liitteenä oleva osavuosikatsaus tammi-elokuulta
2021.
Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä,

Hollolan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
15.11.2021

7/2021

17 (73)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Hollolan asianhallintajärjestelmässä

henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten
tavoitteiden osalta.
Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 3,9 milj. euron ylijäämää, mikä johtuu
pääosin parantuneista verotulokertymistä kuluvan vuoden osalta.
Ennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia. Merkittävimmän riskin
ennusteeseen tuo sotemenojen kehitys kuluvan vuoden osalta.
Osavuosikatsauksessa esitettyjen muutospaineiden osalta tuodaan talousarvion
muutosesitys hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi marraskuussa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen valtuustolle
tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Valtuusto, 15.11.2021, § 74
Liitteet

1 Osavuosikatsaus Q2_2021.pdf
Osavuosikatsaus sisältää tiedot talouden, väestön ja työttömyyden kehityksestä,
henkilöstöstä sekä talousarvion toteutumisesta niin toiminnallisten kuin taloudellisten
tavoitteiden osalta.
Tilinpäätösennuste näyttää tällä hetkellä 3,9 milj. euron ylijäämää, mikä johtuu
pääosin parantuneista verotulokertymistä kuluvan vuoden osalta.
Ennusteeseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia. Merkittävimmän riskin
ennusteeseen tuo sotemenojen kehitys kuluvan vuoden osalta.
Ehdotus
Valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1-8 2021 tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
talouspalvelut@hollola.fi
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Elinvoimavaliokunta, § 96,12.10.2021
Hyvinvointivaliokunta, § 112,13.10.2021
Kunnanhallitus, § 284,08.11.2021
Valtuusto, § 75, 15.11.2021
§ 75
Talousarviomuutokset 2021
HOLDno-2021-290
Elinvoimavaliokunta, 12.10.2021, § 96
Valmistelijat / lisätiedot:
Leila Tupasela, Heli Randell
leila.tupasela@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi
taloussuunnittelija, elinvoimajohtaja
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää
talousarviota. Valtuusto on 7.12.2020 § 58 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja
elinvoimavaliokunta on hyväksynyt palvelualueen käyttösuunnitelman 2.2.2021 § 18.
Elinvoiman palvelualueen vuoden 2021 talousarvion muutospaineista on raportoitu
talousarvion seurantaraportin 31.8.2021 yhteydessä. Määrärahojen osalta on tarpeen
tehdä seuraavat talousarviomuutokset.
Investointiosa
Maa-alueiden ostoihin on budjetoitu 2 M€, josta vuonna 2021 tullaan käyttämään n.
700 t€.
Määrärahan vähennys 1 300 000 € (M-1800-000001-00001).
Kuntatekniikkaan on budjetoitu 1 500 000 € Pukkomäentien rakentamiseen vuodelle
2021. Pukkomäentietä ei rakenneta 2021. Pukkomäentien rakentamiseen
budjetoidulla osuudella katetaan osittain muita investointeja.
Määrärahan vähennys 1 000 000 € (P-1800-100000-00001).
Sote- keskukselle on vuodelle 2021 talousarvioon varattu 4,767 M€. Hanke tulee
ylittämään tämän vuoden talousarvion noin 1.1 M€:lla Hankkeeseen on
kokonaisuudessaan budjetoitu 14,654 M€ ja hankkeen toteuma tulee olemaan noin
14,0 M€.
Sote-keskuksen määrärahan lisäys 1 100 000 € (T-1800-100001-00001).
Perusparannusinvestointeihin on budjetoitu 1,705 M€. Investointeja tulee
toteutumaan n. 955 t€. Kalliolan päiväkodin vesikattohanke siirrettiin vuodelle 2022,
Jäähallin vesikattohanke todettiin tarpeettomaksi kevään kuntokartoituksessa,
Uimahallin hankkeita ei toteuteta tulevan peruskorjauksen vuoksi, Soramäen
päiväkodin kääntöpaikka hanke siirrettiin kuntatekniikalle, Heinsuon koulun paljeovet
hanke siirrettiin PTS:ään ja osa hankkeista on toteutunut budjetoitua edullisemmin.
Perusparannusinvestointien määrärahan vähennys 750.000 € (T-1800-000001-00001).

Ehdotus
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Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta hyväksyy määrärahamuutokset esitetyn mukaisesti ja esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle elinvoiman palvelualueelle
voimassa olevaan talousarvioon vuodelle 2021 investointimäärärahoihin
vähennystä 1 300 000 € M-1800-000001-00001 Maa-alueet, osto
vähennystä 1 000 000 € P-1800-100000-00001 Kadunrakennus (budj.)
lisäystä 1 100 000 € T-1800-100001-00001 Salpakankaan terveysasema
vähennystä 750 000 € T-1800-000001-00001 Talonrakennus (budj.)
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvointivaliokunta, 13.10.2021, § 112
Valmistelijat / lisätiedot:
Aslög Rask, Kim Strömmer
assi.rask@hollola.fi, kim.strommer@hollola.fi
taloussuunnittelija, hyvinvointijohtaja
Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää
talousarviota. Valtuusto on 7.12.2020 § 58 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja
hyvinvointivaliokunta on hyväksynyt palvelualueen käyttösuunnitelman 27.1.2021 § 5
Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2021 talousarvion muutospaineista on raportoitu
talousarvion seurantaraportin 31.8.2021 yhteydessä.
Määrärahojen osalta on tarpeen tehdä seuraavat talousarviomuutokset.
- Varhaiskasvatuspalveluiden maksutuottojen arvioidaan jäävän 200 000 euroa alle
voimassa olevan talousarvion. Elokuun 2021 alusta voimaan
astuneen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen seurauksena
tuottoja kertyy vähemmän. Maksulain muutosta on kompensoitu kunnille
yhteisöveron jako-osuutta nostamalla. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottoarviota
esitetään täten vähennettäväksi 200 000 euroa.
- Vapaa-aikapalveluiden maksutuottojen arvioidaan jäävän 200 000 alle voimassa
olevan talousarvion koronapandemian ja uimahallin sulkuaikojen vuoksi. Vapaa-
aikapalvelujen tuottoarviota esitetään täten vähennettäväksi 200 000 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja
Hyvinvointivaliokunta hyväksyy edellä mainitut muutosesitykset ja esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että hyvinvoinnin palvelualueen
tuottoarviota vähennetään edellä mainittujen muutosten johdosta yhteensä 400 000
euroa. Muutosesityksessä palvelualueen sitovaksi toimintakatteeksi esitetään -46
445 900 euroa.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merk. Pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 17.53 - 18.00.

Kunnanhallitus, 08.11.2021, § 284
Valmistelijat / lisätiedot:
Piia Paasiranta
piia.paasiranta@hollola.fi
talouspäällikkö
Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon
tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.
Valtuusto on 7.12.2020 § 58 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021. Talousarvion
muutospaineista on raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä ja muutospaineita on
käsitelty valiokunnissa. Muutospaineet on koottu yhteen talousarvion
muutosesitykseksi.
Käyttötalouden osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:
Hyvinvoinnin palvelualueella varhaiskasvatuspalveluiden maksutuottojen arvioidaan
jäävän 200 000 euroa alle voimassa olevan talousarvion. Elokuun 2021 alusta voimaan
astuneen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen seurauksena
tuottoja kertyy vähemmän. Maksulain muutosta on kompensoitu kunnille
yhteisöveron jako-osuutta nostamalla. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottoarviota
esitetään täten vähennettäväksi 200 000 euroa.
Hyvinvoinnin palvelualueella lisäksi vapaa-aikapalveluiden maksutuottojen arvioidaan
jäävän 200 000 alle voimassa olevan talousarvion koronapandemian ja uimahallin
sulkuaikojen vuoksi. Vapaa-aikapalvelujen tuottoarviota esitetään täten
vähennettäväksi 200 000 euroa.
Tuloslaskelmaosan osalta tunnistettu seuraavat muutospaineet:
Kuntaliiton viimeisimmän ennustekehikon mukaan kunnan verotulot tulevat
vahvistumaan merkittävästi alkuperäisestä talousarviosta.
Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 2 300 000 euroa arvioitua enemmän,
kiinteistöveroa 200 000 euroa enemmän ja yhteisöveroa 600 000 euroa enemmän.
Valtionosuuksian arvioidaan kertyvän 500 000 euroa arvioitua enemmän.
Osinkotuottoja arvioidaan kertyvän 500 000 euroa arvioitua enemmän johtuen
pääosin PHP:n merkittävistä osingoista.
Korkomenojen arvioidaan jäävän 300 000 euroa arvioitua pienemmiksi maltillisen
korkotason ja vahvan kassan tilanteen johdosta.
Poistojen arvioidaan alittuvan 500 000 euroa investointiohjelman muutosten myötä.
Edellämainittujen muutosten myötä talousarvion vuosikate vahvistuu 4,0 milj. euroa ja
tilikauden tulos 4,5 milj. euroa ja kääntyy siten 3,9 milj. euroa ylijäämäseksi.
Investointiosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:
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Maa-alueiden ostoihin on budjetoitu 2,0 milj. euroa, josta vuonna 2021 tullaan
käyttämään n. 700 000 euroa.
Määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä täten 1 300 000 euroa.
Kuntatekniikkaan on budjetoitu 1 500 000 euroa Pukkomäentien rakentamiseen
vuodelle 2021. Pukkomäentietä ei kuitenkaan rakenneta vuonna 2021.
Pukkomäentien rakentamiseen budjetoidulla osuudella katetaan osittain muita
investointeja ja määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 1 000 000 euroa.
Sote-keskukselle on vuodelle 2021 talousarvioon varattu 4 767 000 euroa. Vuoden
2020 määrärahaa jäi käyttämättä ja määrärahaa on tarpeen siten siirtää vuodelle
2021. Sote-keskuksen määrärahaa on tarpeen lisätä 1 100 000 euroa. Hankkeeseen
on kokonaisuudessaan budjetoitu 14,7 milj. euroa ja hankkeen toteuma tulee
olemaan noin 14,0 milj. euroa.
Perusparannusinvestointeihin on budjetoitu 1,7 milj. euroa. Investointeja tulee
toteutumaan 1,0 milj. euroa. Kalliolan päiväkodin vesikattohanke siirrettiin vuodelle
2022 ja Jäähallin vesikattohanke todettiin tarpeettomaksi kevään kuntokartoituksessa,
Uimahallin hankkeita ei toteuteta tulevan peruskorjauksen vuoksi. Soramäen
päiväkodin kääntöpaikka hanke siirtyi kuntatekniikalle, Heinsuon koulun paljeovet
hanke siirrettiin PTS:ään ja osa hankkeista on toteutunut budjetoitua edullisemmin.
Perusparannusinvestointien määrärahaa on edellä mainittujen syiden
perusteella vähentää 750.000 euroa.
Eteläinen kehätie valmistui liikenteelle vuoden 2020 lopussa, mutta hankkeelle
aiheutuu kustannuksia vielä tulevina vuosina. Vuodelta 2020 jäi määrärahaa
käyttämättä ja määräraha on tarpeen budjetoida uudelleen vuodelle 2021.
Määrärahaa on tarpeen lisätä 50 000 euroa vuodelle 2021. Muutoksella ei ole
vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin.
Rahoitusosan osalta on tunnistettu seuraavat muutospaineet:
Käyttötalouden vahvistumisen ja investointimenojen alittumisen myötä kassatilanne
on ollut talousarviota vahvempi eikä uutta pitkäaikaista lainaa ole tarvinnut vielä
nostaa.
Talousarviossa pitkäaikaista lainaa on varauduttu nostamaan yhteensä 18,0 milj.
euroa ja lyhentämään vanhoja lainoja 10,2 milj. euroa, jolloin nettolainanotoksi on
arvioitu 7,8 milj. euroa.
Pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi arvioidaan vuoden 2021 osalta 10,0 milj. euroa,
jolloin nettoarviota vähennetään 8,0 milj. euroa.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnahallitus ehdottaa valtuustolle, että:
Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:
Käyttötalous:
Hyvinvoinnin palvelualue, nettositovaa määrärahaa lisätään 400 000 euroa.
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Tuloslaskelmaosa:
Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 2 300 000 euroa
Kiinteistöveron tuottoarviota lisätään 200 000 euroa
Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 600 000 euroa
Valtionosuuksia lisätään 500 000 euroa
Rahoitustuotot ja -kulut, nettoarviota vähennetään 800 000 euroa
Poistoarviota vähennetään 500 000 euroa
Investointiosa
Maa-alueet, osto, nettomäärärahaa vähennetään 1 000 000 euroa
Kadunrakennus, nettomäärärahaa vähennetään 1 000 000 euroa
Talonrakennus, uusinvestoinnit, nettomäärärahaa lisätään 1 100 000 euroa.
Talonrakennus, perusparannukset, nettomäärärahaa vähennetään 750 000 euroa.
Eteläinen kehätie, määrärahaa lisätään 50 000 euroa.
Rahoitusosa
Pitkäaikaisten lainojen nettoarviota vähennetään 8 000 000 euroa

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 15.11.2021, § 75
Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. Talousarvioon
tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.
Valtuusto on 7.12.2020 § 58 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021. Talousarvion
muutospaineista on raportoitu osavuosikatsauksen yhteydessä ja muutospaineita on
käsitelty valiokunnissa. Muutospaineet on koottu yhteen talousarvion
muutosesitykseksi.
Ehdotus
Valtuusto päättää talousarviomuutoksista seuraavasti:
Käyttötalous:
Hyvinvoinnin palvelualue, nettositovaa määrärahaa lisätään 400 000 euroa.
Tuloslaskelmaosa:
Kunnallisveron tuottoarviota lisätään 2 300 000 euroa
Kiinteistöveron tuottoarviota lisätään 200 000 euroa
Yhteisöveron tuottoarviota lisätään 600 000 euroa
Valtionosuuksia lisätään 500 000 euroa
Rahoitustuotot ja - kulut, nettoarviota vähennetään 800 000 euroa
Poistoarviota vähennetään 500 000 euroa
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Investointiosa
Maa- alueet, osto, nettomäärärahaa vähennetään 1 000 000 euroa
Kadunrakennus, nettomäärärahaa vähennetään 1 000 000 euroa
Talonrakennus, uusinvestoinnit, nettomäärärahaa lisätään 1 100 000 euroa.
Talonrakennus, perusparannukset, nettomäärärahaa vähennetään 750 000 euroa.
Eteläinen kehätie, määrärahaa lisätään 50 000 euroa.
Rahoitusosa
Pitkäaikaisten lainojen nettoarviota vähennetään 8 000 000 euroa
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
talouspalvelut@hollola.fi, palvelualuejohtajat
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Elinvoimavaliokunta, § 101,29.10.2019
Kunnanhallitus, § 231,04.11.2019
Valtuusto, § 61,18.11.2019
Elinvoimavaliokunta, § 85,03.11.2020
Kunnanhallitus, § 215,09.11.2020
Valtuusto, § 43,16.11.2020
Elinvoimavaliokunta, § 105,26.10.2021
Kunnanhallitus, § 274,01.11.2021
Valtuusto, § 76, 15.11.2021
§ 76
Kaavoitusohjelma 2022
HOLDno-2019-876
Elinvoimavaliokunta, 29.10.2019, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Tuloisela
Liitteet

1 Kaavoitusohjelma 2020-2023
Kaavoitusohjelmassa esitetään vuoden 2020 kaavoituksen työohjelma. Osa näistä
kaavoitushankkeista on jo vireillä. Vuoden 2020 työohjelmaan sisältyy useita laajoja
kaavahankkeita, joiden psosessit jatkuvat vuoden 2021 puolelle. Tästä johtuen vuonna
2021 aloitetaan vain muutama uusi kaavoitushanke. Vuoden 2020 kaavoituskohteista
kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen tavoitteet sekä arvioitu kaavahankkeen
taloudellisuutta.
Kaavoitusohjelmassa on mukana myös nyt tiedossa olevia kaavoituskohteet vuosille
2021-2023. Näiden hankkeiden osalta tiedot ovat alustavia ja ne tarkentuvat tulevien
vuosien kaavoitusohjelmien laadinnan yhteydessä. Kaavoitusohjelmaa sekä
kuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen rakentamisohjelmia on valmisteltu
elinvoimapalveluissa vastuualueiden yhteistyönä.
Elinvoimavaliokunta seuraa kaavoitusohjelman toteutumista ja raportoi siitä
kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta esittää liitteenä olevan kaavoitusohjelman kunnanhallitukselle
valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 04.11.2019, § 231
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Valtuusto
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Asian esittelee kokouksessa kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 18.11.2019, § 61
-
Ehdotus
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimavaliokunta, 03.11.2020, § 85
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Tuloisela
katariina.tuloisela@hollola.fi
kaavoitusarkkitehti
Liitteet

1 Kaavoitusohjelma__2021_liite
Kaavoitusohjelmassa 2021 esitetään ensi vuoden kaavoituksen työohjelma (liite).
Työohjelmaan kuuluvista hankkeista osa on jo vierillä. Yleiskaavoista strateginen
yleiskaavan 2020 ja Kalliola-Paimelan osayleiskaavan hyväksymiset ovat vuoden
vaihteen jälkeen. Nostava-Tikkakallion ja keskustan alueen maankäytön selvitykset
ovat myös alkaneet.
Vuoden 2021 asemakaavahankkeista kaksi laajempialaista asemakaavahanketta
aloitetaan vuoden 2020 lopulla, Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön ja Sorvasen
peltoalueen asemakaavat. Vuonna 2021 aloitetaan lisäksi viisi muuta
asemakaavahanketta. Kaavoitusohjelmaan on koottu tietoja niistä hankkeita, jotka
todennäköisesti aloitetaan lähivuosina 2022-2023. Kaavoitusohjelman kohteista
kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen tavoitteet sekä arvioitu kaavahankkeen
taloudellisuutta.
Kaavoitusohjelmaa sekä kuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen rakentamisohjelmia on
valmisteltu elinvoimapalveluissa vastuualueiden yhteistyönä. Elinvoimavaliokunta
seuraa kaavoitusohjelman toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle kaksi
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kertaa vuodessa.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta esittää liitteenä olevan kaavoitusohjelman kunnanhallitukselle
valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus, 09.11.2020, § 215
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Tuloisela
katariina.tuloisela@hollola.fi
kaavoitusarkkitehti
Liitteet

1 Kaavoitusohjelma__2021_liite
Vireillä olevat
Strateginen yleiskaava 2020
Kalliolan-Paimelan osayleiskaava
Nostavan-Tikkakallion alueen maankäytön selvitys
Keskustan maankäytön selvitys
Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos
Parinpellontien asemakaava
Sorvasen alueen asemakaava
Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaava
Messilän ranta-alueen asemakaava, yksityinen kaavahanke
Vireille tulevat
Kukonkoivun teollisuusaleuuen asemakaavan muutos ja laajennus
Kyyhkylän alueen asemakaava
Hämeenkosken Pappilan alueen asemakaavan muutos
Salpakankaan koulun ja ympäristön asemakaavamuutos
Kunnanviraston kortteli ympäristöineen, asemakaavan muutos
Ruskorinne, asemakaava
Vuosina 2022-2023 vireille tulevat kaavoituskohteet
Kalliolanpeltotie ympäristöineen, asemakaava
Norolan pelto, asemakaavan muutos
Mallasharjun asemakaavan muutos
Kukonkankaan asuinalueen laajennus, asemakaava
Yritysalueen laajennus Paassillassa, asemakaava
Hahmajärven alue, leirikeskuksen asemakaavoitus
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Kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela esittelee kaavoitusohjelman.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan kaavoitusohjelman.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 16.11.2020, § 43
Liitteet

1 Kaavoitusohjelma__2021_liite
.
Ehdotus
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman 2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimavaliokunta, 26.10.2021, § 105
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Tuloisela, Ilkka Korhonen
katariina.tuloisela@hollola.fi, ilkka.korhonen@hollola.fi
kaavoitusarkkitehti, Kehitys- ja kaavoituspäällikkö
Liitteet

1 Kaavoitusohjelma_2022-2024 elva 26.10.2021
Kaavoitusohjelmassa 2022 esitetään ensi vuoden kaavoituksen työohjelma (liite).
Yleiskaavoitusta aloitetaan vuoden 2022 aikana vaihemaakuntakaavan mukaisella
alueella ja sen lähialueella. Osayleiskaavalla tutkitaan jätteenkäsittelyalueen
sijoittamista alueelle.
Vuoden 2022 kaavoitusohjelmaan kuluu kuusi vireillä olevaa asemakaavahanketta ja
loppuvuodesta 2021 aloitettava Nostavan Kyyhkylän asuinalueen asemakaava.
Vuoden 2022 aikana aloitetaan Keskustakortteleiden asemakaavamuutos, Paassillan
yritysalueen laajennus, Hiekkalinnan asuinkorttelin asemakaava ja Salpakankaan
koulun ja ympäristön asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmaan on koottu tietoja
niistä hankkeita, jotka todennäköisesti aloitetaan lähivuosina 2023-2024.
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Kaavoitusohjelman kohteista kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen tavoitteet
sekä arvioitu kaavahankkeen taloudellisuutta. Kaavoitusohjelmaa sekä kuntatekniikan
ja vesihuoltolaitoksen rakentamisohjelmia on valmisteltu elinvoimapalveluissa
vastuualueiden yhteistyönä. Elinvoimavaliokunta seuraa kaavoitusohjelman
toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta esittää liitteenä olevan kaavoitusohjelman kunnanhallitukselle
valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.
Äänestykset
Keskustelun kuluessa Minna Kauhanen esitti ja Paavo Takala kannatti että,
kaatopaikan/kierrätyspuiston kaavoituksen käsittely tulee käsitellä yksittäisenä,
erillisenä kokonaisuutena ja asiakokonaisuuden laajuuden vuoksi jätetään kokonaan
pois kaavoitusohjelmasta. Asia palautetaan tältä osin uudelleen valmisteltavaksi.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Minna
Kauhasen tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa hyväksyttiin.
Jaa
Kari Aaltonen
Pasi Jalonen
Mari Kurisjärvi
Miikka Lönnqvist
Christa Asikainen
Ei
Paavo Takala
Minna Nieminen
Minna Kauhanen
Seija Aakala
Sakari Marttila
Matti Laurila
Päätös
Merk. Asiantuntijana kuultiin kunnan kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhosta.
Keskustelun kuluessa Minna Kauhanen esitti ja Paavo Takala kannatti että,
kaatopaikan/kierrätyspuiston kaavoituksen käsittely tulee käsitellä yksittäisenä,
erillisenä kokonaisuutena ja asiakokonaisuuden laajuuden vuoksi jätetään kokonaan
pois kaavoitusohjelmasta. Asia palautetaan tältä osin uudelleen valmisteltavaksi.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Minna
Kauhasen tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä ja 6 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi
Minna Kauhasen muutosesityksen voittaneen.
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Elinvoimavaliokunta palautti asian uudelleen valmisteluun.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 274
Valmistelijat / lisätiedot:
Katariina Tuloisela, Heli Randell
katariina.tuloisela@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi
kaavoitusarkkitehti, elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Kaavoitusohjelma_2022-2024_kh 1.11.2021
Vuoden 2022 kaavoitusohjelmaa käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 26.10.2021.
Äänestyksen jälkeen asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi seuraavalta osin;
kierrätyspuiston kaavoituksen käsittely tulee käsitellä yksittäisenä, erillisenä
kokonaisuutena ja asiakokonaisuuden laajuuden vuoksi jätetään kokonaan pois
kaavoitusohjelmasta.
Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää yleiskaavan laatimisesta, yleiskaavan
vireilletulosta ja tavoitteista ja hyväksymisestä. Tämä on kerrottu
kaavoitusohjelmassa. Kaavoitusohjelmassa on kirjattu kierrätyspuiston
osayleiskaavasta; kaavoituksen vireille tulosta ja tavoitteista päätetään erikseeen
kunnanvaltuustossa.
Kehitys- ja kaavoituspalveluissa päivitettiin kaavoitusohjelmaa 2022 siten, että siitä
poistettiin sivu, joka käsittelee kierrätyspuiston osayleiskaavaa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman
2022.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merk.
Keskustelun aikana Kati Pölönen esitti:
Ehdotan, ettei kunnanhallitus hyväksy liitteenä olevaa kaavoitusohjelmaa
uimahalli- ja monitoimitaloon liittyvin osuuksin, sillä uudisrakentamista ei
olla esitelty aitona vaihtoehtona lainkaan luottamushenkilöille.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi Pölösen esityksen rauenneen
kannattamattomana.
Asiantuntijoina kuultavana olivat elinvoimajohtaja Heli Randell,
kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela ja kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka
Korhonen.
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Valtuusto, 15.11.2021, § 76
Liitteet

1 Kaavoitusohjelma_2022-2024_kv.15.11.2021
Vuoden 2022 kaavoitusohjelmaa käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 26.10.2021.
Äänestyksen jälkeen asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi seuraavalta osin;
kierrätyspuiston kaavoituksen käsittely tulee käsitellä yksittäisenä, erillisenä
kokonaisuutena ja asiakokonaisuuden laajuuden vuoksi jätetään kokonaan pois
kaavoitusohjelmasta.
Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää yleiskaavan laatimisesta, yleiskaavan
vireilletulosta ja tavoitteista ja hyväksymisestä. Tämä on kerrottu
kaavoitusohjelmassa. Kaavoitusohjelmassa on kirjattu kierrätyspuiston
osayleiskaavasta; kaavoituksen vireille tulosta ja tavoitteista päätetään erikseeen
kunnanvaltuustossa.
Kehitys- ja kaavoituspalveluissa päivitettiin kaavoitusohjelmaa 2022 siten, että siitä
poistettiin sivu, joka käsittelee kierrätyspuiston osayleiskaavaa.
Ehdotus
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman 2022.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esteellisyys
Lasse Peltonen
Tiedoksi
kehitys- ja kaavoituspäällikkö
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Elinvoimavaliokunta, § 106,26.10.2021
Kunnanhallitus, § 273,01.11.2021
Valtuusto, § 77, 15.11.2021
§ 77
Hankesuunnitelma, uimahalli
HOLDno-2021-618
Elinvoimavaliokunta, 26.10.2021, § 106
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Randell
heli.randell@hollola.fi
elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Hankesuunnitelma 18.10.2021 final
Hollolan uimahalli-monitoimitalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on laadittu
Hollolan Tilapalvelu Oy:n toimesta. Hankesuunnitelma on
liitteenä. Hankesuunnitelman sisältö perustuu kunnanhallituksen 18.10.2021
tekemään linjaukseen siitä, että valmistelu etenee peruskorjausvaihtoehdon pohjalta.
Päätöksessä todetaan myös, että peruskorjausvaihtoehtoon pyritään sisällyttämään
keskeisiä parannuksia esteettömyyden ja palvelujen toimivuuden näkökulmasta sekä
tutkitaan lisäpalvelumahdollisuuksia rajatuissa puitteissa.
Uimahalli-monitoimitalo on rakennushistoriallisessa selvityksessä todettu
valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Sen peruskorjaus tehdään
perusteellisesti, mutta arkkitehtonisia arvoja kunnioittaen. Korjausaste on noin 95 %.
Peruskorjauksen yhteydessä tehdään myös toiminnallisia muutoksia. Allastilojen
osalta toiminnallisena tavoitteena on nykyisten toimintojen säilyttäminen, allashissin
uusiminen ja kylmävesialtaan lisääminen. Toivottu lämpimän veden terapia-allas
vaatisi pienen laajennuksen. Kuntosalitilat on tarkoitus siirtää nykyisten toimistotilojen
paikalle monitoimisalin käytävän toiselle puolelle. Monitoimi- ja kuntosalille tehdään
niiden läheisyyteen pukeutumis- ja peseytymistilat. Judosalia varten tehdään uusi hissi.
Hollolan uimahalli-monitoimitalo on valmistunut 1986. Rakennuksen tekninen
käyttöikä on loppumassa. Rakennukseen on tehty useita korjauksia ja parannuksia
vuosien varrella, mutta varsinaista peruskorjausta ei ole tehty. Suurimmat
korjaustarpeet kohdistuvat altaisiin ja allastilaan sekä pesu- ja pukeutumistiloihin.
Rakennuksen seinä- ja kattorakenteet sekä ovet ja ikkunat uusitaan. Rakennuksen
betonirunko säilyy pääosin, mutta kantavia rakenteita joudutaan jonkin verran
korjaamaan ja vahvistamaan. Talo- ja sähkötekniikka uusitaan lähes kokonaan.
Automaatio on uusittu hiljattain ja se voidaan pääosin hyödyntää peruskorjauksessa.
Peruskorjauksen kustannuksiksi on arvioitu 12,5 milj. euroa (alv 0 %). Kustannusarvio
on hintatasossa 10/2021. Hintatason ja korjaussuunnitelmien muuttuessa myös
hintataso muuttuu jonkin verran. Uimahalli-monitoimitalon vuotuiset
ylläpitokustannukset ovat noin 1,3 milj. euroa ja pääsymaksutulot noin 350 000 euroa
vuodessa.
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Hankkeen suunnittelu on tarkoitus aloittaa hankesuunnittelun hyväksymisen jälkeen.
Suunnittelu tehdään vuoden 2022 aikana ja rakentaminen 3/2023-3/2025.
Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta hyväksyy liitteenä olevan uimahalli-monitoimitalon
peruskorjauksen hankesuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä edelleen
kunnanhallitukselle ja valtuustolle.
Lisäksi kokouksessa elinvoimajohtajan korjattuna
päätösehdotuksena elinvoimavaliokunta esittää, että uimahallia koskevan
investoinnin suunnittelu aloitetaan 2022. Kohteen suojelutarve täsmentyy
kaavoitusprosessissa. Varsinainen perusparannuksen aloittamista koskeva
investointipäätös edellyttää valtuuston erillistä päätöstä.

Äänestykset
Keskustelun kuluessa Paavo Takala esitti ja Minna Nieminen, Pasi Jalonen kannattivat,
että asia palautetaan uudelleen valmisteluun niin että myös uudisrakentaminen on
vaihtoehtona. Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA. Ne, jotka
kannattavat Paavo Takalan tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa hyväksyttiin
Jaa
Kari Aaltonen
Matti Laurila
Mari Kurisjärvi
Miikka Lönnqvist
Seija Aakala
Christa Asikainen
Ei
Pasi Jalonen
Paavo Takala
Minna Nieminen
Minna Kauhanen
Sakari Marttila
Päätös
Merk. Asiantuntijana kuultiin Hollolan Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reposta.
Keskustelun kuluessa Paavo Takala esitti ja Minna Nieminen, Pasi Jalonen kannattivat,
että asia palautetaan uudelleen valmisteluun niin että myös uudisrakentaminen on
vaihtoehtona. Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA. Ne, jotka
kannattavat Paavo Takalan tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa
hyväksyttiin.
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Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi
elinvoimajohtajan muutetun esityksen voittaneen.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 273
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Randell
heli.randell@hollola.fi
elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Hankesuunnitelma 18.10.2021 final
Uimahallin hankesuunnitelmaa käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 26.10.2021.
Hankesuunnitelma on kunnanhallituksen 18.10.2021 linjauksen mukaisesti:
talousarviovalmistelussa uimahalli-investointia valmistellaan
peruskorjausvaihtoehdon pohjalta. Peruskorjausvaihtoehtoon pyritään sisällyttämään
keskeisiä parannuksia esteettömyyden ja palvelujen toimivuuden näkökulmasta sekä
tutkitaan lisäpalvelumahdollisuuksia rajatuissa puitteissa. Hankesuunnitelma liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan uimahalli-monitoimitalon peruskorjauksen
hankesuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä valtuustolle.
Lisäksi kunnanhallitus linjaa, että uimahallia koskevan investoinnin suunnittelu
aloitetaan 2022. Kohteen suojelutarve täsmentyy kaavoitusprosessissa. Varsinainen
perusparannuksen aloittamista koskeva investointipäätös edellyttää valtuuston
erillistä päätöstä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merk.
Asiantuntijoina kuultavana olivat elinvoimajohtaja Randell, kaavoitusarkkitehti
Tuloisela, kehitys- ja kaavoituspäällikkö Korhonen, Hollolan Tilapalvelut Oy:n
toimitusjohtaja Reponen, sekä rakennuttajapäällikkö Vesikko.
Keskustelun aikana Kati Pölönen esitti:
Ehdotan ettei hallitus hyväksy liitteenä olevaa uimahalli-monitoimitalon
peruskorjauksen hankesuunnitelmaa eikä näin ollen esitä sen asian
hyväksymistä valtuustollekaan, koska uudisrakentamista ei olla esitelty
aitona vaihtoehtona lainkaan valtuustolle.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi Pölösen esityksen
rauenneen kannattamattomana.
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Valtuusto, 15.11.2021, § 77
Liitteet

1 Hankesuunnitelma 18.10.2021 final
Hankesuunnitelma on kunnanhallituksen 18.10.2021 linjauksen mukaisesti:
talousarviovalmistelussa uimahalli-investointia valmistellaan
peruskorjausvaihtoehdon pohjalta. Peruskorjausvaihtoehtoon pyritään sisällyttämään
keskeisiä parannuksia esteettömyyden ja palvelujen toimivuuden näkökulmasta sekä
tutkitaan lisäpalvelumahdollisuuksia rajatuissa puitteissa. Hankesuunnitelma liitteenä.
Kunnanhallitus linjasi 1.11.2021, että uimahallia koskevan investoinnin suunnittelu
aloitetaan 2022. Kohteen suojelutarve täsmentyy kaavoitusprosessissa. Varsinainen
perusparannuksen aloittamista koskeva investointipäätös edellyttää valtuuston
erillistä päätöstä.
Ehdotus
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan uimahalli-monitoimitalon peruskorjauksen
hankesuunnitelman.

Äänestykset
Kokouksen kuluessa Kati Pölösen esitti, Paavo Takalan kannattamana että: Ehdotan,
että Hollolan vanhan uimahallin peruskorjauksesta luovutaan ja uutta uimahallia
aletaan suunnittelemaan toiselle tontille. Näin mahdollistetaan jatkuvat
uimahallipalvelut kuntalaisille ja vältetään merkittävät korjausrakentamisen riskit.
Uudisrakennushankkeen rinnalla haetaan vanhalle uimahallille purkulupaa. Näin
uudisrakentaminen ei viivästy. Rakennustekniikka on kehittynyt merkittävästi
viimeisten vuosikymmenten aikana ja tämän seurauksena käyttöikä
uudisrakennuksessa on pitempi. Lisäksi uudisrakennuksessa käyttökustannukset ovat
oleellisesti pienemmät. Pahin skenaario ehdotuksessani on, että vanha uimahalli jää
monumentiksi. Sekin on huomattavan paljon pienempi riski verrattuna siihen
taloudelliseen riskiin, joka vanhan korjauksessa otetaan. Ehdotan näillä saatesanoilla
asian palauttamista jatkovalmisteluun. Pohjaesitys Jaa Valtuutettu Pölösen esitys EI
Jaa
Helena Maattola
Jarkko Niemi
Pasi Jalonen
Pia Salo
Kristiina Joensuu
Ville Mikkola
Minna Halme
Pentti Lampi
Mika Lampola
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Minna Kauhanen
Teemu Laine
Aki Markkola
Pasi Pälsi
Satu Segersven
Hannu Siljander
Seija Aakala
Mikko Niipala
Toini Louekoski-Huttunen
Miikka Lönnqvist
Pasi Pasanen
Petri Palo
Lasse Peltonen
Jenna Parviainen
Hannu Heikkilä
Kristiina Vanhala-Selin
Heidi Hakanen
Matti Laurila
Erkki Arvila
Kari Hyytiä
Jarmo Talvitie
Kari Aaltonen
Teemu Kinnari
Jari Ronkainen
Jyrki Joensuu
Ei
Kati Pölönen
Kristian Saarnio
Minna Nieminen
Tatu Söyrilä
Sakari Marttila
Sanni-Maria Tiihonen
Tapani Ihalainen
Paavo Takala
Harri Vinnamo
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merk. Keskustelun kuluessa kuluessa valtuutettu Pölönen esitti Paavo Takalan ensin
kannattamana että:
Ehdotan, että Hollolan vanhan uimahallin peruskorjauksesta luovutaan ja uutta
uimahallia aletaan suunnittelemaan toiselle tontille. Näin mahdollistetaan jatkuvat
uimahallipalvelut kuntalaisille ja vältetään merkittävät korjausrakentamisen riskit.
Uudisrakennushankkeen rinnalla haetaan vanhalle uimahallille purkulupaa. Näin
uudisrakentaminen ei viivästy.
Rakennustekniikka on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana ja
tämän seurauksena käyttöikä uudisrakennuksessa on pitempi. Lisäksi
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uudisrakennuksessa käyttökustannukset ovat oleellisesti pienemmät. Pahin skenaario
ehdotuksessani on, että vanha uimahalli jää monumentiksi. Sekin on huomattavan
paljon pienempi riski verrattuna siihen taloudelliseen riskiin, joka vanhan korjauksessa
otetaan.
Ehdotan näillä saatesanoilla asian palauttamista jatkovalmisteluun.
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että
suoritetaan sähköinenäänestys.
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät ”jaa”.
Ne, jotka kannattavat valtuutettu Pölösen ehdotusta, äänestävät ”ei”.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 43 ääntä. Jyrki Joensuun ääni ei tallentunut sähköiseen
järjestelmään ja se todettiin ennen äänestyksen tuloksen valmistumista.
JAA 34 ääntä: Helena Maattola, Jarkko Niemi, Pasi Jalonen, Pia Salo, Kristiina Joensuu,
Ville Mikkola, Minna Halme, Pentti Lampi, Mika Lampola, Minna Kauhanen, Teemu
Laine, Aki Markkola, Pasi Pälsi, Satu Segersven, Hannu Siljander, Seija Aakala, Mikko
Niipala, Toini Louekoski-Huttunen, Miikka Lönnqvist, Pasi Pasanen, Petri Palo, Lasse
Peltonen, Jenna Parviainen, Hannu Heikkilä, Kristiina Vanhala-Selin, Heidi Hakanen,
Matti Laurila, Erkki Arvila, Kari Hyytiä, Jarmo Talvitie, Kari Aaltonen, Teemu Kinnari, Jari
Ronkainen, Jyrki Joensuu
EI 9 ääntä: Kati Pölönen, Kristian Saarnio, Minna Nieminen, Tatu Söyrilä, Sakari
Marttila, Sanni-Maria Tiihonen, Tapani Ihalainen, Paavo Takala, Harri Vinnamo
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen.
Tiedoksi
elinvoimavaliokunta, talouspalvelut@hollola.fi
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Kunnanhallitus, § 289,08.11.2021
Valtuusto, § 78, 15.11.2021
§ 78
Selvitys valtuutettujen tekemistä aloitteista 2021
HOLDno-2021-641
Kunnanhallitus, 08.11.2021, § 289
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaija Manninen
kaija.manninen@hollola.fi
hallintopäällikkö
Hallintosäännön 84 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty.
1. HOLDno-2021-100
Valtuutettu Aki Markkola teki valtuustoaloitteen 22.2.2021 "Liikettä ja kuntoilulaitteita
Hollolan kylille". Aloitteessa esitetään tavoitteeksi saada ulkokuntoilulaitteita Kalliolan
koulun läheisyyteen sekä Hämeenkosken alueelle.
Elinvoimavaliokunta 22.5.2021: Hollolan Tilapalveluilla on tälle vuodelle varattuna
määrärahaa toteuttaa ulkokuntoilualue Kalliolan koululle.
Liikuntapaikkasuunnitelman laadinta on käynnissä ja se valmistuu 2021.
Suunnitelman tavoitteena on kehittää ja edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia.
Hämeenkosken alueelle esitetty ulkokuntoilulaitteiden toteuttamista arvioidaan
valmistuvassa liikuntapaikkasuunnitelmassa.
Elinvoimavaliokunta totesi aloitteen tulleen käsitellyksi ja lähetti aloitteen
kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyntäkäsittelyyn.
Valtuusto merkitsi aloitteen käsittelyn tiedoksi 21.6.2021.
2. HOLDno-2021-226
Valtuutettu Markku Pulkkanen teki 12.4.2021 valtuustoaloitteen, että mopoilijat,
moottoripyöräilijät ja jopa autoilijat käyttävät Heinsuon kenttää
ajoharjoitteluratanaan. Aloitteessa esitetään mietittäväksi keinoja vaikeuttamaan
ajoneuvojen pääsyä kenttäalueelle. Ajoneuvolla ajosta alueella on saatu
asukaspalautetta aika-ajoin.
Elinvoimavaliokunta on käsitellyt aloitteen 22.6.2021: Hiekkakentän sisääntuloväylien
aitaamistarve on ollut esillä kuntatekniikan kuukausipalavereissa.
Moottoriajoneuvoilla ajo rikkoo kentän pinnan ja lisää kentän kunnostustarvetta ja
ylläpidon määrää. Kuntatekniikka on kilpailuttanut aitojen rakentamisen.
Rakentamisen aikataulu on elokuussa 2021, toimitusaika tuotteille n. 5
viikkoa. Aidattavaa osuutta on n. 150 m, johon sisältyy 3 huoltoporttia.
Kustannusarvio aitaamisesta on n. 15 000 €, alv 0 %.
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Koko Heinsuon kenttäalueen aitaaminen olisi suuri kustannus, koska aidattavaa tulisi
n. 800 metriä. Lisäksi alueen talvikäyttö hiihtokeskuksena ei mahdollista koko alueen
aitaamista. Kulkuväylien sulkemisen vaikutusta moottoriajoneuvoilla ajeluun tullaan
jatkossakin seuraamaan.
Hyvinvoinnin palvelualueen vastine aloitteeseen:
Lasten ja nuorten liikennekasvatus on pitkäjänteistä ja jatkuvaa hyvinvointipalveluissa.
Liikennekasvatus integroituu opetukseen kaikissa koulutusmuodoissa.
Liikennekasvatuksen kattaa kaikki ne kulkumuodot, joita lapset ja nuoret käyttävät
sekä ne liikennetilanteet, joita he päivittäisessä liikkumisessaan kohtaavat. Lapset
havainnoivat aikuisten toimintaa ja heidän merkityksensä roolimallina on keskeinen.
Itsenäisen liikkumisen myötä lapsen oma vastuu turvallisuudestaan lisääntyy ja
kasvatusvastuu on perheillä sekä koululla. Liikennekasvatuksen sisällöt laajentuvat
oppilaiden liikkumistottumusten muuttumisen mukana. Perusopetuksen
loppupuolella liikennekasvatuksen sisällöissä vahvistuu liikennekasvatuksen
yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen näkökulma.
Hyvinvointipalvelun toimijoiden perusopetuksen ja nuorisopalvelun mahdollisuus
puuttuminen alueellisiin ilmiöihin on valistuksen kautta. Nuorisopalveluiden
jalkautuminen alueelle tai tiedottaminen sosiaalisen median kautta on myös
mahdollisuuksia vaikuttaa näihin ilmiöihin. Hyvinvointipalveluiden toimijat voisivat
myös kartoittaa, miten asiaan pystyisimme vaikuttamaan yhteistyössä poliisin kanssa.
Elinvoimavaliokunta hyväksyi 22.6.2021 kuntatekniikan ratkaisuehdotuksen ja päätti,
että aitaus toteutetaan esityksen mukaan elo-syyskuussa. Elinvoimavaliokunta totesi
aloitteen tulleen käsitellyksi sekä lähetti aloitteen kunnanhallituksen ja valtuuston
hyväksyntäkäsittelyyn.
3. HOLDno-2021-227
Valtuutettu Pia Salo teki 12.4.2021 valtuustoaloitteen koulunuorisotyöntekijöiden
resurssin lisäyksestä.
Hyvinvointivaliokunta 22.9.2021:
Alkuvuodesta 2020 aloitettiin kouluissa tehtävän nuorisotyön kehittäminen. Vuodesta
2016 asti toteutettu kouluissa tehtävä nuorisotyö (mm. kompassitunnit ja
intensiiviryhmät) koettiin poikkeuksetta erittäin tarpeelliseksi ja hyväksi palveluksi,
mutta muuten kouluista saadun palautteen viesti oli hyvin yksiselitteinen: nuorisotyö
loisti poissaolollaan koulujen arjessa. Nuorisotyöntekijöiden tavoitettavuutta haluttiin
lisätä etenkin Salpakankaan yhtenäiskoulussa ja Heinsuon koulussa. Näissä kahdessa
koulussa kouluissa tehtävällä nuorisotyöllä on koulupäivän aikana mahdollista
tavoittaa yli puolet kaikista Hollolan perusopetuksen oppilaista.
Alkuvuodesta 2020 nuorisotyön toteuttamista koulussa suunniteltiin ja ideoitiin
yhdessä vapaa-aikapalveluiden ja koulujen henkilökunnan kanssa. Lopputuloksena
valmistui suunnitelma, jonka pohjalta oli tarkoitus keväällä 2020 aloittaa uusi toiminta
kuntakeskuksen kouluissa. Koronan aiheuttaman pitkän etäopetusjakson vuoksi
uuden suunnitelman käytäntöönpano kuitenkin viivästyi syksyyn 2020.
Lukuvuoden 20-21 alussa uuden suunnitelman mukainen kouluissa tehtävän
nuorisotyön toteutus aloitettiin. Keskeinen muutos oli selkeä lisäys henkilötyövuosien
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kasvussa. Kouluissa tehtävän nuorisotyön henkilötyövuosiresurssia on pirstaleisen
toteutuksen vuoksi vaikea laskea tarkasti, mutta muutoksen myötä lisäys oli selkeä,
kun kahden nuoriso-ohjaajan työresurssista yhteensä 1,6 htv:tä keskitettiin
kuntakeskuksen isoihin kouluihin. Tämän resurssoinnin lisäksi valtionavustuksella
lukuvuodelle 20-21 saatiin palkattua yksi koulunuorisotyöntekijä lisää.
Kuluneiden puolentoista vuoden trendin nuorisopalveluilla on ollut keskittää
nuorisotyön toteuttaminen kouluille. Etsivät nuorisotyöntekijät päivystävät kerran
viikossa Salpakankaalla ja Heinsuolla, Erityisnuorisotyö vetää ryhmiä Kankaan koululla,
Kalliolan koululla ja Hämeenkosken koululla on omat nuoriso-ohjaajat, jotka toimivat
tiiviissä yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Palaute kuluneen lukuvuoden
ajalta on koulujen henkilökunnalta ollut pääsääntöisesti positiivista ja niinpä voidaan
todeta, että muutoksissa on onnistuttu.
Kouluissa toteutettava nuorisotyö kärsii kroonisesta resurssipulasta, sillä kaikki se
resurssi mitä kouluilla toteutettavaan nuorisotyöhön ohjataan, tulee tehokkaasti
käyttöön ja ammattiaikuisista on koulumaailmassa huutava pula. Hollolassa on päästy
pahimpien ammatillisten kipuilujen ohi jo aikaa sitten ja viimeisimmät vuodet
olemmekin voineet keskittyä kouluissa tehtävän nuorisotyön työmuotojen
kehittämiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Lukuvuodelle 21-22 koulutyön resurssi
on pienenemässä 1 htv:n verran, kun covid-19 rahalla palkatun nuoriso-ohjaajan
työsopimus päättyi 4.6. Tämä luontaisesti tulee aiheuttamaan sen, että kaikkea sitä
työtä, jota viime lukukaudella toteutettiin ja kehitettiin ei jäljelle jäävällä työresurssilla
ole mahdollista toteuttaa.
Koulunnuorisotyötä halutaan Hollolalla myös tulevaisuudessa kehittää ja tarjota
nuorille turvallinen aikuinen, jolla on aikaa nuorille koulun arjessa. Hyvinvointipalvelut
hakevat hankerahaa 2-3 koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseen osana opetus- ja
kulttuuriministeriön hakua. Asiasta on käyty keskustelu hyvinvointipalveluiden
johtoryhmässä 8.6.2021.
Opetus - ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun koronaepidemian
aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Avustus on tarkoitettu
lasten ja oppilaiden kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Avustusta on
haettavissa vuosille 2021-2022 yhteensä 40 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy
6.8.2021.
Hyvinvointivaliokunta hyväksyi asian esittelytekstissä annetun selvityksen vastauksena
valtuustoaloitteeseen ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi ja totesi, että se ei aiheuta
tässä vaiheessa toimenpiteitä. Hyvinvointivaliokunta lähetti aloitteen
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
4. HOLDno-2021-297
Valtuutettujen Miikka Lönnqvist, Hannu Heikkilä, Mika Lampola valtuustoaloite
10.5.2021 : Kosken Seurala Oy:n kanssa solmitun vuokrasopimuksen jatkaminen.
Hyvinvointivaliokunta 25.8.2021:
Sopimusta on nyt jatkettu määräaikaisena 31.12.2021 asti. Edellinen 30.6.2021
päättynyt sopimus edellytti kaikkien toimijoiden yhteistä toiminta- ja
kehittämissuunnitelmaa. Toiminta- ja kehittämissuunnitelma ei ollut valmistunut
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ennen sopimuksen päättymistä. Jatkosopimuksen aikana valmistellaan yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa sopimukseen kirjattu toiminta- ja kehittämissuunnitelma.
Hyvinvointivaliokunta päätti antaa valtuustoaloitteeseen yllä esitetyn vastauksen ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi/ja todettiin, että se ei aiheuta tässä vaiheessa
toimenpiteitä. Hyvinvointivaliokunta lähetti aloitteen kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi.
5. HOLDno-2021-299
Valtuutettu Tapani Ihalainen aloite 10.5.2021: Aloite työpajayhteistyöstä.
Hyvinvointivaliokunta 25.8.2021:
Kuntavaltuutettu KD Tapani Ihalainen on tehnyt valtuustoaloitteen koskien nuorten
työpajatoimintaa. Lahti on saanut valtionavustusta nuorten työpajatoimintaa varten.
Hollola on mukana Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Valtuutettu pyytää
Hollolaa selvittämään yhteistyömahdollisuudet Lahden kaupungin kanssa koskien
työpajatoimintaa.
Hollolan kunnan vapaa-aikapalvelut saavat vuosittain valtionavustusta etsivään
nuorisotyöhön. Syyskuussa 2021 (1.9. - 31.8.) alkavalle hankekaudelle avustuksen
suuruus on 90 000 euroa ja se käytetään yhteensä 3 henkilötyövuoden etsivän
nuorisotyön henkilöstökuluihin. Hollolan kunta käyttää valtionavustuksen neljän
vakituisessa työsuhteessa olevan nuoriso-ohjaajan palkkoihin niin, että kunnassa
työskentelee kaksi 100 prosenttisella työosuudella etsivää työtä tekevää nuoriso-
ohjaajaa ja lisäksi kaksi nuoriso-ohjaajaa, joiden työpanoksesta 50 prosenttia jyvittyy
etsivään. Etsivän nuorisotyön ytimessä on valtakunnalliset ja alueelliset
yhteistyöverkostot, jotka kokoontuvat säännöllisesti. Lisäksi etsivät nuorisotyöntekijät
ovat - nuoren tahdon mukaan - tukena, jos hollolalainen nuori on muuttamassa
esimerkiksi Lahteen. Käytännössä tässä tilanteessa hollolalaisen nuoren asiakkuus
siirtyy uuden kotikunnan etsivän nuorisotyön pariin, jos nuori näin haluaa.
Hollolan kunnan vapaa-aikapalvelut on saanut valtionrahoitusta nuorten
työpajatoimintaan vuodesta 2019 alkaen. Työpaja Osumalla työskentelee tällä hetkellä
vakituisessa työsuhteessa työpajakoordinaattori ja kaksi määräaikaista
(hankerahoitukseen sidottu työ) työpajaohjaajaa.
Nuorten työpaja Osuman palvelu toteutetaan seinättömänä työpajatoimintana.
Pajatoimintaa toteutetaan Hollolan kunnan eri yksiköissä sekä paikallisten yritysten
kanssa. Palvelu toteutetaan työkokeilu ja/tai palkkatukityöjaksoina ja jaksoihin
sitoutuu vuosittain noin 60 työtöntä Hollolalaista alle 30-vuotiasta nuorta.
Työpajatoiminta nivoutuu vahvasti Hollolan kunnan kuntakokeiluun ja asiakasohjaus
pajan asiakkuuteen tapahtuu ensisijaisesti kuntakokeilun kautta.
Hyvinvointivaliokunta päätti antaa valtuustoaloitteeseen yllä esitetyn vastauksen ja
totesi aloitteen loppuun käsitellyksi/ja todettiin, että se ei aiheuta tässä vaiheessa
toimenpiteitä. Hyvinvointivaliokunta lähetti aloitteen kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi.
6. HOLDno-2021-298
Hollolan Vihreiden Kristiina Vanhala-Selin, Tuija Brax sekä Jaakko Lahti ovat tehneet
aloitteen valtuuston kokouksessa 10.5.2021 seuraavasti:
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"Teen aloitteen, jonka mukaan Hämeenkosken Seuralan ja Hollolan kunnan välistä
vuokrasopimusta tulee jatkaa poikkeuksellisen koronavuoden vuodeksi eteenpäin,
jotta voidaan edistää yhteisöllisyyttä ja kyläläisten osallisuutta, ja haetaan hankerahaa
sekä Hämeenkosken että muidenkin kylien elinvoimaisille demokratiahankkeille (vert.
Sitran osallisuushankkeet) ja niihin on mahdollista liittää työllistämistoimintaa."
Hyvinvointivaliokunta 22.9.2021: Seuralan sopimusta on jatkettu määräaikaisena
31.12.2021 asti. Edellinen 30.6.2021 päättynyt sopimus edellytti kaikkien toimijoiden
yhteistä toiminta- ja kehittämissuunnitelmaa. Toiminta- ja kehittämissuunnitelma ei
ollut valmistunut ennen sopimuksen päättymistä. Jatkosopimuksen aikana
valmistellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sopimukseen kirjattu toiminta- ja
kehittämissuunnitelma.
Hyvinvoinnin palvelualueella kartoitetaan jatkuvasti erilaisia ulkopuolisia
rahoitusmahdollisuuksia tarjottujen palveluiden kehittämiseen ja kuntalaisten
osallisuuden kasvattamiseen.
Hyvinvointivaliokunta päätti antaa valtuustoaloitteeseen yllä esitetyn vastauksen ja
totesi aloitteen loppuun käsitellyksi ja totesi, että se ei aiheuta tässä vaiheessa
toimenpiteitä.
7. HOLDno-2021-407
Kh 6.9.2021: Kunnanvaltuuston kokouksessa 21.6.2021 valtuutettu Pölönen ja
valtuutettu Vinnamo jättivät valtuustoaloitteen (liitteenä) koskien uimahallin
asemakaavan valmistelulinjausta (24.5.2021 §) esittäen, että uimahalli toteutetaan
uudisrakennuksena. Kunnanhallitus totesi kokouksessaan 22.6.2021, että valtuutettu
Pölösen valtuustoaloitteen käsittely siirretään uudelle, elokuussa työnsä aloittavalle
kunnanhallitukselle.
Uimahallia kaavoitus päätettiin käynnistää uimahallin peruskorjauksen/laajennuksen
mahdollistamiseksi kunnanhallituksen päätöksellä 19.4.2021. Päätöstä täsmennettiin
laajennuksen osalta kunnanhallituksessa 27.5.2021valtuustoseminaarin 20.5.2021
käsittelyn pohjalta. Päätökset oheisliitteenä.
Valtuustoseminaarien tarkoituksena ja tavoitteena on selventää valtuutettujen
kannanottoja suurimpiin asiakokonaisuuksiin, jolla on merkittäviä taloudellisia
vaikutuksia. Koska kunnan valmisteluun ja toteutukseen liittyvät resurssit ovat niukat
tarkoittaa tämä käytännössä arvovalintojen tekemistä. Viime kädessä valinnat
tarkoittavat myös resurssiohjausta pois toisaalta ja kohdentuen toisaalle.
Valtuustoseminaarien pohjalta haetaan ennakkotietoa enemmistön kannoista, koska
myös päätökset valtuustossa tehdään enemmistöpäätöksinä. Valtuustoseminaarissa
ei uudisrakentaminen noussut enää esille.
Syksyllä 2020 sekä valtuustoseminaarissa että kunnanhallituksessa käydyssä
keskustelussa tuotiin esille uimahallin peruskorjausvaihtoehtoon sisältyvä
poikkeuksellisen korkea peruskorjausaste (yli 90 %) että korjaukseen sisältyvät riskit.
Tähän perustuen kokonaisarvio kallistui ensin uudisrakentamisen puolelle.
Tilannearviota muutettiin, kun rakennuksesta valmistuivat
erillisselvitykset. Rakennushistoriallisessa selvityksessä (liite) on todettu mm.
"Rakennus on kokonaisuutena rakennustaiteellisesti merkittävä. Erityisen maininnan
ansaitsee keskeinen sisätila." Rakennushistoriallisen selvityksen ohella selvitettiin
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myös uimahallin peruskorjattavuus. Rakennustekninen selvitys (WSP Finland Oy)
pohjautui mm. 13 erillisselvitykseen vuosina 1993-2020 (oheismateriaali) ja osoitti,
että tilat ovat korjattavissa.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 §:n mukaan asemakaava on laadittava ja
pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kun kunnan kehitys taikka maankäytön ohjaustarve
sitä edellyttää. Kunnille on asetettu myös viranomaisten välinen yhteistyövelvoite
kaavan laadinnassa (MRL 62 §). Museolain (314/2019) 7 § 1 mom mukaan alueellisen
vastuumuseon tehtävänä on toimialueellaan toimia kulttuuriympäristön, erityisesti
rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana. Rakennus
voidaan suojella, jos se on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti
merkittävä (Laki rakennusperinnön suojelemiseksi 8 §).
Rakennuksen purkamista ohjaa mm. MRL 139 § 1.mom: ”Purkamisluvan myöntämisen
edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien
perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen
toteuttamista”. Jos nykyinen kaava todetaan lupavaiheessa vanhentuneeksi- koska
suojeluarvoja ei oteta huomioon, lupaa ei saa myöntää ennen kaavan
ajanmukaisuuden arviointia (MRL 60 §).
Tehdyn rakennushistoriallisen- ja rakennusteknisen selvityksen, maankäyttö- ja
rakennuslain sekä vastuumuseon viranomaisneuvottelujen perusteella on käynyt
ilmeiseksi, ettei rakennuksen purkaminen ole mahdollista. Tähän perustuen
purkamisvaihtoehtoa ei ole esitetty selvitettäväksi kaavaprosessin yhteydessä eikä
asian laajempaa käsittelyä valtuustoseminaarissa pidetty tarkoituksenmukaisena.
Uuden uimahallin rakentaminen toisaalle, jos samaan aikaan on säilytettävä myös
olemassa oleva uimahalli, ei ole taloudellisesti kestävä ratkaisu etenkään, kun
nykyisen uimahallin kulttuurihistorialliset arvot sisältyvät rakennuksen sisätiloihin ja
rajaavat sen uudiskäyttömahdollisuuksia.
Laki rakennusperinnön suojelemisesta ei katso peruskorjauksen esteeksi
kustannuksia. Laissa on määritelty korvausoikeus, joka ei kuitenkaan kohdistu kuntiin
(13 §). Laissa on myös säädetty välttämättömistä kunnostustöistä, johon ELY-keskus
voi velvoittaa sakolla tai teettämisuhalla (17 §).
Kaavasta päätetään valtuustossa alustavan arvion mukaan toukokuussa 2022, missä
yhteydessä myös suojelumerkinnästä päätetään. ELY voi tehdä kaavasta
oikaisukehotuksen (MRL 18 §, 195 §). Oikaisukehotuksen johdosta kunnanvaltuuston
on käsiteltävä kaava uudelleen. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden
kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.
Mm. ELY-keskuksella ja vastuumuseolla on valitusoikeus kaavasta. Mahdollinen
valitusprosessi siirtäisi uimahallin rakentamisen käynnistymistä 2020-luvun
loppupuoliskolle.
Kunnanhallitus totesi vastauksena valtuutettu Pölösen ja valtuutettu Vinnamon
aloitteeseen, että uimahallin purkamis- ja uudisrakentamismahdollisuus ratkaistaan
käynnissä olevan kaavoitusprosessin ja hyväksymiskäsittelyn yhteydessä.

8. HOLDno-2021-474
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Keskustan valtuustoryhmän aloite 16.8.2021: Maksuton uimahalli ja kuntosali
yläkoululaisille
Kunnanhallitus on jättänyt aloitteen hyvinvointivaliokunnalle valmisteltavaksi. Aloitetta
ei ole vielä käsitelty valiokunnassa.
9. HOLDno-2021-459
Keskustan valtuustoryhmän aloite 16.8.2021: Laavut ja retkeilypaikat
Kunnanhallitus on jättänyt aloitteen elinvoimavaliokunnalle valmisteltavaksi. Aloitetta
ei ole vielä käsitelty valiokunnassa.
10. HOLDno-2021-570
Valtuutettujen Kari Aaltonen, Sakari Marttila ja Satu Segersven aloite 27.9.2021:
Turvallisen ja hyvän koulutien turvaaminen
Kunnanhallitus on jättänyt aloitteen elinvoimavaliokunnalle valmisteltavaksi. Aloitetta
ei ole vielä käsitelty valiokunnassa.
11. HOLDno-2021-568
Valtuutettu Pasi Jalosen aloite 27.9.2021: Pumptrach Hollolaan
Kunnanhallitus on jättänyt aloitteen elinvoima- sekä hyvinvointivointivaliokunnalle
valmisteltavaksi. Aloitetta ei ole vielä käsitelty valiokunnissa.
12. HOLDno-2021-569
Valtuutettujen Minna Kauhanen ja Harri Vinnamo aloite 27.9.2021, jossa todettiin
mm.: ”Puolitoista vuotta on kulunut siitä, kun kunnanvaltuusto päätti mm. Hälvälän
koulun sulkemisesta ja muista ns. palveluverkon sopeuttamistoimista. Päätöksen
jälkeen olemme eläneet hyvin poikkeuksellisen ajanjakson. Päätöstä on syytä arvioida
uudelleen ja peruuttaa se.”
Kunnanhallitus 1.11.2021: Kunnanvaltuuston palveluverkkopäätöksen 17.2.2020 § 6
pohjalta Hälvälän koulu lopettaa toimintansa kevätlukukauden 2022 jälkeen. Oppilaat
(1-4 lk ja esikoululaiset) siirtyvät Tiilikankaan ja Salpakankaan kouluihin. Oppilaiden
ensisijainen sijoituspaikka on Tiilikankaan koulu.
Hallintolain 6 §:n luottamuksensuojaperiaate nojaa viranomaisen ratkaisujen
johdonmukaisuuteen ja mm. siihen, etteivät päätökset yllätyksellisesti tai takautuvasti
muutu. Merkittävin osin kunnan päätökset linjaavat tulevaisuuteen tähtäävää
valmistelua ja ne perustuvat toimintaympäristön muutoksiin. Päätösten
uudelleenkäsittelyn lainmukaisena perusteena on yleisesti pidetty sitä, että päätöstä
tehtäessä käytössä ollut tieto on olennaisin osin muuttunut tai tältä osin on tullut
merkittävää uutta tietoa.
Helmikuun 2020 päätösten taustalla on ollut jo toteutuneet tiedot ja ennustelaskelmat
lasten määrän merkittävästä laskusta. Taustalla on ollut ja on edelleen lähes kymmen
vuotta jatkunut syntyneiden lasten määrän olennainen alentuminen ( yli 30 %) sekä
ennusteluvut koululaisten määrän kehityksestä. Vaikka syntyneiden määrän lasku
näyttää pysähtyneen, se ei kykene paikkaamaan kymmenen vuoden aikana syntynyttä
aukkoa. Uusimmat käytettävissä olevat tiedot ovat syyskuulta 2021. Näiden tietojen
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pohjalta ennustelukemat ovat heikentyneet edelleen vuoden 2019 luvuista, mitkä ovat
olleet kouluverkkopäätöksen pohjana. 20.9.2021 tiedon pohjalta oppilasmäärä
Hollolan kouluissa oli -112 alhaisempi (2695) tilanteeseen 20.9.2019 (2807).
Vastaavasti ennuste viiden vuoden päähän on laskenut -200 oppilaalla (2310/2110).
Kuntaan muuttaa ja kunnasta muuttaa pois vuosittain n. 600-800 asukasta. Aikuisten
mukana kuntaan muuttaa ja kunnasta muuttaa pois myös lapsia. Kunta on saanut
muuttovoittoa 0-9 vuotiaiden osalta jälleen viime vuosina, mutta muuttoliike ei ole
kyennyt korvaamaan syntyvyyden alentumisesta johtunutta menetystä.
Kukonkankaalla on kaavoitettua kunnan omistamaa maata. Alueen rakentamisen
kustannusarvio on suuri n. 4,5 milj. euroa johtuen mm pitkästä yhdystiestä ja
merkittäviä maamassoja vaativasta meluesteestä. Vaikutus alueen
asunnonmuodostukseen on hidasta.
Kunnan kouluverkkoon on tehty n. 70 milj. euron investoinnit 2010-luvulla
(Salpakankaan koulu, Hämeenkosken koulu, Heinsuon koulu, Kalliolan koulu).
Investoinneilla on turvattu lapsille ja nuorille terveelliset ja turvalliset
oppimisympäristöt. Isot kouluinvestoinnit on tehty tilanteessa, missä lasten määrän
laskun pitkäaikaisuus (ja pysyvyys) ei ole ollut nykyisellä tavalla nähtävissä. Tästä
johtuen Salpakankaan koulu ja Heinsuon koulu pystyvät vastaanottamaan Hälvälän
koulun oppilaat ilman lisäinvestointitarpeita.
Hälvälän koululaiset kuljetetaan tällä hetkellä erikseen sisäliikunta- ja teknisentyön
opetukseen ja ruokailu tapahtuu käyttäen kertakäyttövälineitä. Kouluun on vuonna
2019 tehty lattioiden tiivistyskorjauksia sisäilmaongelmien vuoksi muutamaan
opetustilaan. Koulu on kokonaisuudessaan peruskorjausiässä ja sen käyttö edellyttää
kokonaisvaltaista peruskorjausta. Kustannusarvio tästä on tämän hetken arvion
mukaan n. 5,5 milj. euroa. Koulun käyttö edellyttää kokonaisvaltaista peruskorjausta
sekä teknisen työn- ja liikuntatilojen sekä ruokailutilojen osalta lisärakentamista.
Kustannusarvio tästä on tämän hetken arvion mukaan n. 5,5 milj. euroa.
Hälvälän koulun ja Tiilikankaan koulujen välinen (kävely)etäisyys on 2,5 km ja Hälvälän
koulun ja Salpakankaan koulun välinen (kävely)etäisyys 3,9 km. Alueiden välillä on
kevyenliikenteen väylät. Koulun oppilaista (esikoululaiset mukaan lukien) 42 % kuuluu
tällä hetkellä koulukuljetusten piiriin.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen
kunnan talousarviosta 2/3 kohdentuu hyvinvoinnin palvelualueen toimintamenoihin.
Kunnan valtionosuuksien määrä on vahvasti riippuvainen lasten määrästä. Kunta saa
vuonna 2021 valtionosuutta lastan ja nuorten palveluihin 25,2 milj. euroa.
Väestöennusteen mukaisesti valtionosuuksien määrän ennakoidaan laskevan vuoteen
2025 21,9 milj. euroon eli laskevan 3,2 milj. euroa. Vuonna 2030 pudotus vuoteen
2021 on jo 6,2 milj. euroa. Hyvinvointialueuudistuksesta johtuen valtionosuudet
tulevat sisältämään erilaisia tasoitus- ja siirtymärahoituseriä, mutta valtionosuuksien
riippuvuus lasten määrän kehityksestä säilyy vahvana. Kuntien talouden tulee
kuntalain mukaan edelleen, uudistuksen jälkeenkin, pysyvän tasapainossa eli menot
tulee kyetä kattamaan tuloilla. Tähän liittyen kuntaan kohdistuu merkittävä paine
vähentää toimintamenoja.
Kunnan lasten palvelujen osalta palveluverkkopäätöksellä on haluttu turvata
ensisijaisesti opetus eli varsinainen toiminta ja sen sisältö. Opetuksen laatutekijöihin
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kuuluu erityisesti opetussuunnitelman toteuttaminen ja tuntikehys, oppimisen tuen
palvelut ja turvallinen oppimisympäristö. Kunnassa on painotettu opetusta sekä
opetuksen tuen palveluja ensisijaisina. Säästöt on kohdennettu kiinteistöihin sen
sijaan, että säästöjä olisi toteutettu suurempien ryhmäkokojen kautta tai tuntikehystä
vähentäen. Tähän kriittiseen tilanteeseen joudutaan, jos toimintamenoja ei kyetä
sopeuttamaan vähenevää valtionosuutta
Kunnanhallitus totesi vastauksena esitettyyn valtuustoaloitteeseen, että
kunnanvaltuusto on 17.2.2020 § 6 tehnyt palveluverkkopäätöksen. Esiin ei ole tullut
mitään sellaista uutta tai merkittävästi muuttunutta seikkaa, minkä pohjalta asian
uudelleenkäsittelylle olisi perusteita.
Kunnanhallitus saattaa vastauksen tehtyyn aloitteeseen kunnanvaltuuston tiedoksi.
Merk: Keskustelun aikana Aki Markkola esitti :
Hälvälän koulua ei suljeta vaan se jatkaa siten, että siellä jatkaa 0-2 luokat. Tällöin
mitään mittavia uudisrakentamisinvestointeja ei tarvitse tehdä, vaan ainoastaan
välttämättömät toimenpiteet. Näin toimien tulevan Kukonkankaan 0-2 ikäluokat
voisivat sijoittua myös Hälvälän kouluun. Myöhemmin selvitetään, onko Hälvälän
koulun lisäinvestoinnit mahdollisia ja järkeviä vai olisiko kokonaan uuden koulun
tekeminen siinä vaiheessa järkevämpää ja myös missä kohtaa sen tulisi sijaita Hälvälä-
Kukonkankaan alueella.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi Markkolan esityksen rauenneen
kannattamattomana.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Valtuusto merkitsee selvityksen valtuutettujen tekemistä aloitteista vuodelta
2021 tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 15.11.2021, § 78
Hallintosäännön 84 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty.
Ehdotus
Valtuusto merkitsee selvityksen valtuutettujen tekemistä aloitteista vuodelta 2021
tiedoksi.
Päätös
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Kunnanhallitus, § 248,11.11.2019
Valtuusto, § 67,18.11.2019
Kunnanhallitus, § 218,09.11.2020
Valtuusto, § 45,16.11.2020
Kunnanhallitus, § 285,08.11.2021
Valtuusto, § 79, 15.11.2021
§ 79
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
HOLDno-2019-901
Kunnanhallitus, 11.11.2019, § 248
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan tuloveroprosentista. Valtuuston
on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä
päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden
verojen perusteista.
Veromenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään
sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain
laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2020 tuloveroprosentti ja
kiinteistöveroprosentit tulee näin ollen ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään
19.11.2019 klo 24.00 mennessä.
Hollolan kunnan tuloveroprosentti on ollut 21 % vuosina 2015–2019.
Talousarvioesityksen mukaan kunnan tulos vuoden 2020 talousarviossa on 1,1 milj.
euroa alijäämäinen. Talousarvio ei sisällä veronkorotuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 21 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 18.11.2019, § 67
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-
Ehdotus
Valtuusto päättää, että Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 21 %.
Päätös
Keskustelun kuluessa Matti Siirola ehdotti Erkki Arvilan ensin kannattama,
että Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 21,50 %.
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne,
jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka
kannattavat Siirolan ehdotusta, äänestävät ei.- Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt kunnanhallituksen
ehdotuksen: Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 21 %.

Kunnanhallitus, 09.11.2020, § 218
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan tuloveroprosentista. Valtuuston
on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä
päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden
verojen perusteista.
Veromenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella.
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään
sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain
laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit
tulee näin ollen ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2020 klo 24.00 mennessä.
Vuosina 2015-2020 Hollolan kunnan tuloveroprosentti on ollut 21 %.
Talousarvioesityksen mukaan kunnan tulos vuoden 2021 talousarviossa on 0,6 milj.
euroa alijäämäinen. Talousarvio ei sisällä veronkorotuksia.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2021 on 21 %.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 16.11.2020, § 45
.
Ehdotus
Valtuusto päättää, että Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2021 on 21 %.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 08.11.2021, § 285
Valmistelijat / lisätiedot:
Piia Paasiranta, Turkka Rantanen
piia.paasiranta@hollola.fi, turkka.rantanen@hollola.fi
talouspäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan tuloveroprosentista. Valtuuston
on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä
päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden
verojen perusteista.
Veromenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella.
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään
sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain
laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit
tulee näin ollen ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2021 klo 24.00 mennessä.
Vuosina 2015-2021 Hollolan kunnan tuloveroprosentti on ollut 21 %.
Talousarvioesityksen mukaan kunnan tulos vuoden 2022 talousarviossa on 19 600
euroa ylijäämäinen. Talousarvio ei sisällä veronkorotuksia.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanolain (616/2021) vaikutuksesta nyt tehtävä päätös tuloveroprosentista
määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin. Voimaanpanolain mukaan
kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022
tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä. Näin ollen nyt tehtävällä
päätöksellä on vaikutus myös vuoden 2023 tuloveroprosenttiin.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
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Ehdotus valtuustolle:
Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 21 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 15.11.2021, § 79
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan tuloveroprosentista. Valtuuston
on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä
päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden
verojen perusteista.
Veromenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella.
Ehdotus
Valtuusto päättää, että Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 21 %.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
verohallinto, Kuntalitto, talouspalvelut@hollola.fi
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Kunnanhallitus, § 249,11.11.2019
Valtuusto, § 68,18.11.2019
Kunnanhallitus, § 219,09.11.2020
Valtuusto, § 46,16.11.2020
Kunnanhallitus, § 286,08.11.2021
Valtuusto, § 80, 15.11.2021
§ 80
Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022
HOLDno-2019-902
Kunnanhallitus, 11.11.2019, § 249
Valmistelijat / lisätiedot:
Hanna Hurmola-Remmi
hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
talousjohtaja
Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja verotusarvon ja
kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä
muiden verojen perusteista. Vuoden 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit
on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 19. päivänä klo 24.00
mennessä.
Kiinteistöveroprosenttivälit ovat seuraavat:
Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00
%
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä
välillä 2,00-6,00 %
Kunnanvaltuuston pitää määrätä yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuntojen
veroprosentti ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Kunnanvaltuusto voi
määrätä veron myös rakentamattomalle rakennuspaikalle, yleishyödylliselle yhteisölle
ja voimalaitoksille.
Vuosina 2014-2019 kiinteistöveroprosentit ovat olleet Hollolassa
seuraavat:
Yleinen kiinteistöveroprosentti/muut kiinteistöt ja maapohja 1,15 %
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Vakinainen asuinrakennus
0,55 %
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset
1,10 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
0%
Kunnassa ei erikseen ole määrätty rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia
tai veroprosenttia voimalaitoksille.
Vuoden 2020 talousarvioesitykseen ei sisälly muutoksia tai korotusesityksiä
kiinteistöveroihin.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
Hollolan vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:
- yleinen kiinteistöveroprosentti

1,15 %

- vakituisena asuntona käytettävien rakennusten
veroprosentti
0,55 %
%
%

- muiden asuinrakennusten veroprosentti

1,10

- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti

0,00

Päätös
Kristiina Vanhala-Selin teki muutosehdotuksen:
- vakituisten asuntojen veroprosentti 0,65
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,25
- rakentamattomien rakennuspaikkojen ja voimalaitosten veroprosentti 3,00
- muut ehdotuksen mukaisena.
Ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

Valtuusto, 18.11.2019, § 68
-
Ehdotus
Hollolan vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:
- yleinen kiinteistöveroprosentti
- vakituisena asuntona käytettävien rakennusten
veroprosentti
0,55 %

1,15 %
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%
%

- muiden asuinrakennusten veroprosentti

1,10

- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti

0,00

Päätös
Keskustelun kuluessa Kristiina Vanhala-Selin ehdotti Tuija Braxin kannattamana, että
valtuusto päättää
- vakituisten asuntojen veroprosentti 0,65
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,25
- voimalaitosten veroprosentti 3,00
- muut ehdotuksen mukaisena.
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta
poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne,
jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka
kannattavat Vanhala-Selinin ehdotusta, äänestävät ei.- Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 38 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen.

Kunnanhallitus, 09.11.2020, § 219
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja verotusarvon ja
kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä
muiden verojen perusteista. Vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit
on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä klo 24.00
mennessä.
Kiinteistöveroprosenttivälit ovat seuraavat:
Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00
%
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
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Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä
välillä 2,00-6,00 %
Kunnanvaltuuston pitää määrätä yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten
asuntojen veroprosentti ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Kunnanvaltuusto
voi määrätä veron myös rakentamattomalle rakennuspaikalle, yleishyödylliselle
yhteisölle ja voimalaitoksille.
Vuosina 2014-2020 kiinteistöveroprosentit ovat olleet Hollolassa
seuraavat:
Yleinen kiinteistöveroprosentti/muut kiinteistöt ja maapohja 1,15 %
Vakinainen asuinrakennus
0,55 %
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset
1,10 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
0%
Kunnassa ei erikseen ole määrätty rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia
tai veroprosenttia voimalaitoksille.
Vuoden 2021 talousarvioesitykseen ei sisälly muutoksia tai korotusesityksiä
kiinteistöveroihin.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
Hollolan vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:
yleinen kiinteistöveroprosentti
1,15 %
vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti
0,55 %
muiden asuinrakennusten veroprosentti
1,10 %
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
0,00 %
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 16.11.2020, § 46
.
Ehdotus
Hollolan vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:
yleinen kiinteistöveroprosentti
1,15 %
vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti
0,55 %
muiden asuinrakennusten veroprosentti
1,10 %
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
0,00 %
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 08.11.2021, § 286
Valmistelijat / lisätiedot:
Piia Paasiranta, Turkka Rantanen
piia.paasiranta@hollola.fi, turkka.rantanen@hollola.fi
talouspäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja
Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja verotusarvon ja
kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä
muiden verojen perusteista. Vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit
on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä klo 24.00
mennessä.
Kiinteistöveroprosenttivälit ovat seuraavat:
Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00
%
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä
välillä 2,00-6,00 %
Kunnanvaltuuston pitää määrätä yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten
asuntojen veroprosentti ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Kunnanvaltuusto
voi määrätä veron myös rakentamattomalle rakennuspaikalle, yleishyödylliselle
yhteisölle ja voimalaitoksille.
Vuosina 2014-2021 kiinteistöveroprosentit ovat olleet Hollolassa
seuraavat:
Yleinen kiinteistöveroprosentti/muut kiinteistöt ja maapohja 1,15 %
Vakinainen asuinrakennus
0,55 %
Muut kuin vakituiset asuinrakennukset
1,10 %
Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
0%
Kunnassa ei erikseen ole määrätty rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia
tai veroprosenttia voimalaitoksille.
Vuoden 2022 talousarvioesitykseen ei sisälly muutoksia tai korotusesityksiä
kiinteistöveroihin.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
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Ehdotus valtuustolle:
Hollolan vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:
yleinen kiinteistöveroprosentti
1,15 %
vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti
0,55 %
muiden asuinrakennusten veroprosentti
1,10 %
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti
0,00 %
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 15.11.2021, § 80
Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja verotusarvon ja
kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä
muiden verojen perusteista. Vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit
on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä klo 24.00
mennessä.
Ehdotus
Valtuusto määrää Hollolan vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi:
yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 %
vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti 0,55 %
muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 %
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 %
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
verohallinto, Kuntaliitto, talouspalvelut@hollola.fi
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Tarkastuslautakunta, § 54,28.09.2021
Elinvoimavaliokunta, § 107,26.10.2021
Hyvinvointivaliokunta, § 121,27.10.2021
Kunnanhallitus, § 275,01.11.2021
Kunnanhallitus, § 276,01.11.2021
Kunnanhallitus, § 287,08.11.2021
Valtuusto, § 81, 15.11.2021
§ 81
Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma
HOLDno-2021-488
Tarkastuslautakunta, 28.09.2021, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT-tilintarkastaja
.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden 2022 talousarvioesityksen
kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja tekee siihen tarvittavat
tarkennukset.
Päätös
Päätettiin hyväksyä talouspäällikön toimittama talousarvioesitys tarkastuslautakunnan
talousarvioksi vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2025.

Elinvoimavaliokunta, 26.10.2021, § 107
Valmistelijat / lisätiedot:
Leila Tupasela, Heli Randell
leila.tupasela@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi
taloussuunnittelija, elinvoimajohtaja
Liitteet

1 Liite 2 Taseyksikön erillislaskelmat Vesihuoltolaitos
2 Liite 3 Investointiohjelma 2022-2032
3 Liite1 Elinvoiman palvelualueen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025
Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien
2023-2025 taloussuunnitelman laadintaan.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi
toiminnan kuvauksen, toimintaympäristön ja sen muutokset sekä
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painopisteet, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit ja toiminnan laajuutta
kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2020
päivitettyyn kuntastrategiaan.
Elinvoimalautakunnan alaiset vastuualueet ovat: kehitys- ja kaavoituspalvelut
(kaavoitus, maaomaisuuden hallinta ja paikkatieto), kuntatekniikka, rakennusvalvonta
ja ympäristönsuojelu, vesihuoltolaitos, ruoka- ja siivouspalvelut, kiinteistöpalvelut sekä
elinvoiman hallinto, joka koostuu elinkeino-, työllisyys- ja joukkoliikennepalveluista.
Talousarvioesityksen mukainen elinvoiman palvelualueen toimintakate on
-5.089.100 €, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 14,1 %. Elinvoiman
toimintakatteen kasvu aiheutuu mm. kunnan sisäisten veloitusten uudistamisesta,
liikennepalveluiden tulojen vähenemisestä sekä
työllisyyspalveluiden työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta.
Vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä on 0 €.
Elinvoiman palvelualueen talousarvioluvut (käyttötalous) ja toiminnalliset tavoitteet,
toiminnan riskit sekä vesihuoltolaitoksen erillislaskelmat ja elinvoiman palvelualueen
investoinnit on esitetty liitteissä.
Liite 1: Elinvoiman palvelualueen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025
Liite 2: Taseyksikön erillislaskelmat Vesihuoltolaitos
Liite 3: Investointiohjelma 2022-2032

Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta hyväksyy omalta osaltaan ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja
valtuuston hyväksyttäväksi elinvoiman palvelualueen vuoden 2022 talousarvion ja
taloussuunnitelman 2023-2025, vesihuoltolaitoksen erillislaskelmat sekä investoinnit.
Elinvoiman palvelualueen toimintakate vuoden 2021 talousarviossa on -5.089.100 € ja
vesihuoltolaitoksen tilikauden yli/alijäämä 0 €. Elinvoimavaliokunta valtuuttaa
palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset talousarvioesitykseen, mikäli
muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen käsittelyä valtuustossa. Muutoksista
tiedotetaan valiokunnalle.
Äänestykset
Keskustelun kuluessa Pasi Jalonen esitti ja Minna Kauhanen sekä Seija Aakala
kannattivat että pitkällä aikavälillä vesi- ja jätevesimaksut tasoitetaan samoiksi
Hollolan ja Lahden välillä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Pasi Jalosen tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa
hyväksyttiin.
Ei
Paavo Takala
Pasi Jalonen
Kari Aaltonen
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Minna Nieminen
Matti Laurila
Seija Aakala
Christa Asikainen
Sakari Marttila
Miikka Lönnqvist
Mari Kurisjärvi
Minna Kauhanen
Keskustelun kuluessa Mari Kurisjärvi esitti ja Miikka Lönnqvist kannatti talousarvioon
lisäystä kuntatekniikan henkilöstömenoihin yhden liikuntapaikkojen hoitajan
palkkaukseen +39 000 €. Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta
poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki
seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Mari Kurisjärven tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa
hyväksyttiin.
Jaa
Christa Asikainen
Matti Laurila
Seija Aakala
Kari Aaltonen
Ei
Pasi Jalonen
Mari Kurisjärvi
Miikka Lönnqvist
Paavo Takala
Sakari Marttila
Minna Kauhanen
Minna Nieminen
Päätös
Keskustelun kuluessa Mari Kurisjärvi esitti ja Miikka Lönnqvist kannatti talousarvioon
lisäystä kuntatekniikan henkilöstömenoihin yhden liikuntapaikkojen hoitajan
palkkaukseen +39 000 €.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys,
joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Mari
Kurisjärven tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi
Mari Kurisjärven muutosehdotuksen voittaneen.
Elinvoimavaliokunta lisää 39 000 € liikuntapaikkojen hoitajan palkkaukseen. Lisäys
lisää elinvoiman palvelualueen toimintakatetta vastaavalla summalla.

Hyvinvointivaliokunta, 27.10.2021, § 121
Valmistelijat / lisätiedot:
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Kim Strömmer, Aslög Rask
kim.strommer@hollola.fi, assi.rask@hollola.fi
hyvinvointijohtaja, taloussuunnittelija
Liitteet

1 Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioesitys 2022
Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien
2023-2025 taloussuunnitelman laadintaan.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi
toiminnan kuvauksen, toimintaympäristön ja sen muutokset sekä
painopisteet, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit ja toiminnan laajuutta
kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2020
päivitettyyn kuntastrategiaan.
Talousarvioesityksen mukainen toimintakate hyvinvoinnin palvelualueen osalta
vuonna 2022 on 48 339 900 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on
5,0%:ia eli 2,3 milj. euroa. Lisäyksestä 0,8 milj. euroa aiheutuu konsernipalvelujen
sisäisten veloitusten muutoksesta, jolloin todellinen kasvu vuoteen 2021 verrattuna
on 3,2%:ia. Palvelualueen talousarvioesitys on valmisteltu kunnanhallituksen
antamaan raamiin, kun huomioidaan konsernipalvelujen sisäisten veloitusten muutos.
Investointiosaan on hyvinvoinnin palvelualueen osalta varattu irtaimen omaisuuden
investointeihin 50 000 euroa.
Hyvinvoinnin palvelualueen talousarvioluvut (käyttötalous ja investoinnit),
toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä olevassa
talousarvioesityksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja
Hyvinvointivaliokunta
1. hyväksyy omalta osaltaan palvelualueen talousarvioesityksen vuodelle 2022 sekä
vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman.
2. päättää esittää kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi palvelualueensa
talousarvioesityksen vuodelle 2022 sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman.
3. valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat muutokset
talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen ehdotuksen
käsittelyä valtuustossa. Muutoksista tiedotetaan valiokunnalle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 275
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen, Piia Paasiranta
turkka.rantanen@hollola.fi, piia.paasiranta@hollola.fi
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hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö
Liitteet

1 Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioesitys 2022 ja taloussuunnitelma
2023-2025
Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien
2023-2025 taloussuunnitelman laadintaan.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää laskelmien lisäksi
toiminnan kuvauksen, toimintaympäristön ja sen muutokset sekä
painopisteet, toiminnalliset tavoitteet, toimintaan liityvät riskit ja toiminnan laajuutta
kuvaavat tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat kunnan vuonna 2020
päivitettyyn kuntastrategiaan.
Kunnanhallitus toimii päättävänä toimielimenä kunnanhallituksen alaisten yksiköiden
osalta, jonka johdosta on valmisteltu talousarvioesitys kunnanhallituksen alaisten
yksiköiden osalta.
Kunnanhallituksen alaisiin yksiköihin kuuluvat Konsernipalvelut, Sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä varaus käyttöomaisuuden myyntivoittoihin ja -tappioihin ja
uutena erillisenä määrärahana varaus strategian toteuttamiseen.
Talousarvioesityksen mukainen toimintakate kunnanhallituksen alaisten yksiköiden
osalta vuonna 2022 on -85 604 000 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen
verrattuna on 5,1%:ia.
Konsernipalvelujen toimintakate vuonna 2022 on -3 254 000 euroa (-20,9 %), Sosiaali-
ja terveyspalvelujen -82 150 000 euroa (+5,8 %), käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -
tappiot 300 000 (+0%) ja strategian toteuttaminen -500 000 (uusi määrärahavaraus).
Konsernipalvelujen toimintakatteen parantuminen aiheutuu kunnan sisäisten
veloitusten uudistamisesta. Vuodesta 2022 alkaen kaikki tukipalveluiden
tuottamisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan täysimääräisesti kunnan eri
yksiköiltä, joille palvelua tuotetaan.
Investointiosaan on kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta varattu irtaimen
omaisuuden investointeihin tietojärjestelmähankkeisiin 260 000 euroa ja muuhun
irtaimeen 30 000 euroa.
Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioluvut (käyttötalous ja investoinnit),
toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan riskit on esitetty liitteenä olevassa
talousarvioesityksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioesityksen
ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-2025
tiedoksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat
muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen kunnan
talousarvioesityksen käsittelyä hallituksessa ja valtuustossa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 01.11.2021, § 276
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen, Piia Paasiranta
turkka.rantanen@hollola.fi, piia.paasiranta@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja, talouspäällikkö
Liitteet

1 Liite 2 Strategiset riskit 2022
2 Liite 3 Investointiohjelma 2022-2032
3 Liite 1 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025
Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.”
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan.
Kuntalaissa on säädetty myös alijäämän käsittelystä. Jos kunnan taseessa on
kertynyttä alijäämää, tulee talousarviossa ja –suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen
yhteydessä päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä
katetaan enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan
vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet
ylijäämät.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot
sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan
ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa
sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on
noudatettava talousarviota.
Talousarvion käyttötalousosassa on palvelualueittain esitetty valtuuston päätettäväksi
määrärahat ja tuloarviot sekä toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio sisältää myös
tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Lisäksi on esitetty
konserniyhteisöjen tavoitteet sekä vesihuoltolaitos -taseyksikön erillislaskelmat.
Erillisinä liitteinä ovat lisäksi investointiohjelma ja kunnan strategisten riskien
arviointi.
Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2022 on 49 600 euroa ylijäämäinen.
Talousarvioesityksessä veroprosentit on säilytetty vuoden 2021 tasolla. Verotulojen
arvioinnissa on käytetty kuntaliiton veroennustekehikkoa. Vuoden
2022 kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 100,0 milj. euroa. Hollolan kunnan
yhteisöveron tuotoksi vuonna 2022 on arvioitu 3,3 milj. euroa ja kiinteistöveron
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tuottoarvioksi 5,7 milj. euroa. Valtion koronatukipakettiin sisältynyt yhteisöveron
osalta kuntaryhmän jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy vuonna 2022.
Valtionosuuksien määränä on käytetty valtiovarainministeriön ennakkolaskelmia
vuoden 2022 valtionosuuksista. Hollolan kunnan vuoden 2022 valtionosuuksiksi on
arvioitu 46,5 milj. euroa. Valtionosuudet kasvavat 3,0 milj. euroa kuluvan
vuoden ennusteeseen nähden. Lopulliset laskelmat ja päätökset saadaan vasta
vuoden 2022 lopussa.
Hollolan kunnan toimintamenot vuonna 2022 ovat yhteensä 167,6 milj. euroa ja
nousevat kuluvasta vuodesta n. 5,6 %:ia. Henkilöstömenot kasvavat n. 5,4%.
Toimintamenoissa sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on kokonaisuutena 5,8%:ia eli
4,5 milj. euroa. Kasvussa on otettu huomioon kuluvan vuoden menojen
arvioitu toteutuminen.
Toimintatulojen arvioidaan olevan n. 30,8 milj. euroa (+6,8%). Tulojen arvioidaan
kasvavan ensi vuonna lähemmäs vuoden 2021 tilinpäätöksen tasoa. Tuloarvioihin
liittyy kuitenkin poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä. Toimintakate heikkenee
kustannusten nousun seurauksena yhteensä n.5,6 %:ia voimassa olevaan
talousarvioon nähden.
Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 70,0 milj. euroa, josta
vesihuoltolaitoksen investointien osuus on 3,5 milj. euroa, kiinteistöinvestointien
osuus 2,2 milj. euroa ja kuntatekniikan investointien osuus 4,4 milj. euroa.
Elinkeinopoliittisiin investointeihin on lisäksi varattu 3,0 milj. euroa. Irtaimen
omaisuuden investointeihin on lisäksi varattu n. 0,5 milj. euroa.
Vuoden 2022 talousarvion vuosikate (9,9 milj. euroa) kattaa suunnitelman mukaisista
poistoista 98 %. Nettoinvestoinneista vuosikate kattaa n. 62 %, mikä johtuu edelleen
jatkuvasta korkeasta investointitasosta.
Lainakannan arvioidaan kasvavan 58,4 milj. euroon vuoden 2022 aikana ollen n.
2 537 euroa asukasta kohden. Lainamäärän nettokasvu vuonna 2022 arvioidaan
olevan noin 5,1 milj. euroa. Korkean investointitason jatkuessa myös tulevina vuosina,
kunnan pitkäaikaisen lainamäärän kehitystä voidaan pitää huolestuttavana.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistus näkyy vuoden 2023
taloussuunnitelmassa, kun toimintamenot ja verorahoitus puolittuvat. Vuonna 2023
tulosta parantaa vielä loppuvuoden 2022 verotilitykset, mutta vuonna 2024
verorahoituksen leikkaus näkyy taloussuunnitelmassa jo täysimääräisenä.
Alueuudistukseen kuuluvat talouden tasapainotusmekanismit pienenvät vuosittain ja
osaltaan kääntävät talouden kehitystä negatiiviseksi.
Vuoden 2022 talouteen keskeisesti vaikuttavia veropäätöksiä koskevat päätösesitykset
käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 8.11.2021. Tässä vaiheessa on jo hyvä
huomioida se, että marraskuussa tehtävä veropäätös koskee vuosia 2022 ja 2023.
Tämä johtuu alueuudistukseen liittyvästä kuntien verotuloleikkauksesta, joka
suoritetaan vuonna 2023 vuoden 2022 veroprosenttien pohjalta. Arvio mahdollisesta
leikkauksesta on vaihdellut 12-14 %-yksikön haarukassa ja osaltaan vaikeuttaa
taloussuunnitelmavuosien kehityksen arviointia.
Liitteenä talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 sekä
talousarvion liiteaineisto (riskienarviointi ja investointiohjelma).
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Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-
2025 taloussuunnitelman käsittelyn valmistellun esityksen pohjalta.
Talousarviokäsittelyä jatketaan kokouksessa 8.11.2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Merk. Kokous piti tauon 18:54-19:03. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat.
Asiantuntijoina kuultavana olivat kunnanjohtaja Rahkonen, elinvoimajohtaja Randell,
hyvinvointijohtaja Strömmer, henkilöstöpäällikkö Hutko, sekä hallinto- ja talousjohtaja
Rantanen.

Kunnanhallitus, 08.11.2021, § 287
Valmistelijat / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Liite 1 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025_03112021
2 Liite 2 Strategiset riskit 2022_03112021
3 Liite 3 Investoinnit 2022-2032_03112021
4 Talousarvion käsittelyjärjestys valtuusto 15112021
Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.”
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan.
Kunnanhallitus on käsitellyt talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan
1.11.2021. Kunnanhallituksen talousarvion ensimmäisessä käsittelyssä hallitus ohjeisti
jatkovalmistelua. Alkuperäiseen talousarvioesitykseen on lisätty hyvinvoinnin
palvelualueelle kaksi koulunuorisotyöntekijää syksylle 2022, yhteismäärällä 30.000
euroa.
Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2022 on 19.600 euroa ylijäämää.
Talousarvioesityksessä veroprosentit on säilytetty vuoden 2021 tasolla.
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Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Ehdotus valtuustolle:
1. hyväksytään vuoden 2022 talousarvioehdotukseen sisältyvä talousarviorakenne ja
sitovuudet
2. hyväksytään liitteen mukainen käsittelyjärjestys valtuustossa
3. hyväksytään liitteen mukainen ehdotus Hollolan kunnan vuoden
2022 talousarvioksi ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion
liitteenä oleva investointiohjelma
4. Samalla valtuusto edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten
kate haetaan ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden tai laajemmin kunnan
talousarvion sisältä palvelualueiden välisillä sisäisillä siirroilla.
Lisäksi kunnanhallitus päättää oikeuttaa hallinto- ja talousjohtajan tekemään
asiakirjoihin vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 15.11.2021, § 81
Liitteet

1 Liite 1 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2025_03112021
2 Liite 2 Strategiset riskit 2022_03112021
3 Liite 3 Investoinnit 2022-2032_03112021
4 Talousarvion käsittelyjärjestys valtuusto 15112021
5 Esitys Hälvälän koulu talousarvio
Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä
kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi
(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.”
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava
siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan.
Ehdotus
Valtuusto päättää:
1. hyväksytään vuoden 2022 talousarvioehdotukseen sisältyvä talousarviorakenne ja
sitovuudet
2. hyväksytään liitteen mukainen käsittelyjärjestys valtuustossa
3. hyväksytään liitteen mukainen ehdotus Hollolan kunnan vuoden 2022
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talousarvioksi ja vuosien 2023- 2025 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion liitteenä
oleva investointiohjelma
4. Samalla valtuusto edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten
kate haetaan ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden tai laajemmin kunnan
talousarvion sisältä palvelualueiden välisillä sisäisillä siirroilla.
Äänestykset
Kokouksen kuluessa valtuutettu Niipala esitti valtuutettu Aakalan ensin
kannattamana, että: Esitän Hälvälän koulun toiminnan jatkamista nykyisessä
muodossaan lukukaudella 2022-2023, jotta turvaamme Keski-Hollolan alueen
oppilaille riittävästi mitoitetut opetustilat, ja jotta valtuustolle kyetään tarjoamaan
päätöksenteon tueksi nykyistä kattavampi ja ajantasaisempi kokonaiskuva koulujen
kokonaiskapasiteetista, oppilasvirtojen ohjausvaihtoehdoista, oppilasmäärien
kehityksestä eri osissa Hollolaa sekä kunnan elinvoiman ja oppilasmäärien kannalta
perustelluista koulutiloista tulevina vuosina. Tätä varten esitän Hollolan kunnan
vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden osaan lisättäväksi tarvittavat määrärahat
Hälvälän koulun toiminnan jatkamiseksi syyslukukaudella 2022 sekä huomioitavaksi
tarvittavat määrärahat vuoden 2023 talousarvion valmistelussa. Ne, jotka kannattavat
kunnanhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät ”JAA”. Ne, jotka kannattavat valtuutettu
Niipalan ehdotusta, äänestävät ”EI”.
Jaa
Hannu Heikkilä
Sanni-Maria Tiihonen
Pasi Pälsi
Mika Lampola
Tatu Söyrilä
Miikka Lönnqvist
Kristiina Joensuu
Pia Salo
Minna Halme
Hannu Siljander
Jarkko Niemi
Kari Hyytiä
Pasi Pasanen
Kari Aaltonen
Heidi Hakanen
Helena Maattola
Sakari Marttila
Pentti Lampi
Jyrki Joensuu
Aki Markkola
Ei
Pasi Jalonen
Jenna Parviainen
Erkki Arvila
Matti Laurila
Kristiina Vanhala-Selin
Teemu Laine
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Seija Aakala
Mikko Niipala
Paavo Takala
Jarmo Talvitie
Teemu Kinnari
Harri Vinnamo
Minna Kauhanen
Kati Pölönen
Jari Ronkainen
Toini Louekoski-Huttunen
Lasse Peltonen
Kristian Saarnio
Minna Nieminen
Satu Segersven
Petri Palo
Tapani Ihalainen
Ville Mikkola
Päätös
Valtuusto päätti:
1. hyväksyä vuoden 2022 talousarvioehdotukseen sisältyvän talousarviorakenteen ja
sitovuudet
2. hyväksyä liitteen mukaisen käsittelyjärjestyksen valtuustossa
3. hyväksyä liitteen mukaisen ehdotuksen Hollolan kunnan vuoden 2022
talousarvioksi ja vuosien 2023- 2025 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion liitteenä
oleva investointiohjelma. Kuitenkin siten, että Hälvälän koulun toimintaa jatketaan
nykyisessä muodossaan lukukaudella 2022-2023. Vuoden 2022 osalta tulos paranee
602.000 euroa ja investointiosioon lisätään 300.000 euron määräraha Hälvälän koulun
korjauksiin. Vuoden 2023 osalta kunnan talous heikkenee 1.064.000 euroa, sisältäen
alaskirjauksen myös 2022 investoinnin osalta.
4. Samalla valtuusto edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten
kate haetaan ensisijaisesti palvelualueiden talousarvioiden tai laajemmin kunnan
talousarvion sisältä palvelualueiden välisillä sisäisillä siirroilla.
5. Talouspalvelut tekevät talousarviokirjaan Hälvälän koulun jatkopäätöksen mukaiset
tekniset kirjaukset.

Merk. Kokouksen kuluessa valtuutettu Niipala esitti valtuutettu Aakalan ensin
kannattamana, että:
Esitän Hälvälän koulun toiminnan jatkamista nykyisessä muodossaan lukukaudella
2022-2023, jotta turvaamme Keski-Hollolan alueen oppilaille riittävästi mitoitetut
opetustilat, ja jotta valtuustolle kyetään tarjoamaan päätöksenteon tueksi nykyistä
kattavampi ja ajantasaisempi kokonaiskuva koulujen kokonaiskapasiteetista,
oppilasvirtojen ohjausvaihtoehdoista, oppilasmäärien kehityksestä eri osissa Hollolaa
sekä kunnan elinvoiman ja oppilasmäärien kannalta perustelluista koulutiloista
tulevina vuosina.
Tätä varten esitän Hollolan kunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden osaan
lisättäväksi tarvittavat määrärahat Hälvälän koulun toiminnan jatkamiseksi
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syyslukukaudella 2022 sekä huomioitavaksi tarvittavat määrärahat vuoden 2023
talousarvion valmistelussa.
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että
suoritetaan sähköinen äänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen
pohjaehdotusta, äänestävät ”JAA”. Ne, jotka kannattavat valtuutettu Niipalan
ehdotusta, äänestävät ”EI”. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 jaa-ääntä (Hannu Heikkilä, Sanni-Maria
Tiihonen, Pasi Pälsi, Mika Lampola, Tatu Söyrilä, Miikka Lönnqvist, Kristiina Joensuu,
Pia Salo, Minna Halme, Hannu Siljander, Jarkko Niemi, Kari Hyytiä, Pasi Pasanen, Kari
Aaltonen, Heidi Hakanen, Helena Maattola, Sakari Marttila, Pentti Lampi, Jyrki Joensuu,
Aki Markkola) ja 23 ei-ääntä (Pasi Jalonen, Jenna Parviainen, Erkki Arvila, Matti Laurila,
Kristiina Vanhala-Selin, Teemu Laine, Seija Aakala, Mikko Niipala, Paavo Takala, Jarmo
Talvitie, Teemu Kinnari, Harri Vinnamo, Minna Kauhanen, Kati Pölönen, Jari Ronkainen,
Toini Louekoski-Huttunen, Lasse Peltonen, Kristian Saarnio, Minna Nieminen, Satu
Segersven, Petri Palo, Tapani Ihalainen, Ville Mikkola). Puheenjohtaja totesi, että
valtuusto on hyväksynyt valtuutettu Niipalan ehdotuksen.

Tiedoksi
palvelualuejohtajat, talouspalvelut@hollola.fi
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§ 82
Ilmoitusasiat
Päätös
Ei ilmoitusasioita.
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§ 83
Aloiteasiat
Liitteet

1 Valtuustoaloite kunnan sekä yhtymän sopimuksen uudelleenarviointia
2 Valtuustoaloite Phhykyn vuoden 2022 palvelusopimus uudelleen käsittelyyn
3 Valtuustoaloite omaishoito
Päätös
Aloitteet:
1. Valtuutettu Paavo Takala esittämä aloite: Vesikansan terveysaseman ja
terveyspalvelujen säilyttäminen
2. Valtuutettu Jyrki Joensuun esittämä aloite: Hollolan kunnanhallitukselle, että se avaa
Hollolan ja PHHYKY:n vuoden 2022 palvelusopimuksen.
3. Valtuutettu Kristina Vanhala-Selinin esittämä Vihreiden valtuustoryhmän aloite:
Valtuustoaloite omaishoidontuen kehittämisestä Hollolassa ja Päijät-Hämeessä.
Jätetyt aloitteet ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.
Aloitteet jätetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§75, §76, §77, §79, §80, §81
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
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Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset)
vaatimusten perusteet
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00
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Muutoksenhakukielto
§69, §70, §71, §72, §73, §74, §78, §82, §83
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.

