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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
12.10.2020

12.10.2020

Tuula Kilpinen

Pentti Lampi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on viety nähtäväksi www.hollola.fi 13.10.2020
13.10.2020
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§ 195
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kunnanhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Tiedoksi
-
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§ 196
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuula Kilpinen ja Pentti Lampi.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Kilpinen ja Pentti Lampi.
Tiedoksi
-
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Kunnanhallitus, § 92,11.05.2020
Kunnanhallitus, § 197, 12.10.2020
§ 197
Asumisen markkinointiohjelma
HOLDno-2020-311
Kunnanhallitus, 11.05.2020, § 92
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Lahti Region Oy luopui asumisen markkinoinnista vuoden 2019 alusta, jolloin myös
kuntien kuntarahoitusosuus aleni. Samalla asumisen markkinointi siirtyi kokonaan
kuntien vastuulle.
Hollolan osalta liikkeelle lähdettiin brändiuudistuksen kautta, mikä toteutetiin vuoden
2019 aikana. Asumisen markkinointiohjelmassa pyritään löytämään potentiaalisia
paikkakunnalle muuttajia. Muuttopäätös on iso ja riippuu monesta tekijästä kuten
työpaikoista. Pelkästään tonttimainontaan kohdistuvaa markkinointia ei ole pidetty
hyvänä houkuttelukeinona.
Vuodelle 2020 on talousarvioon varattu konsernipalveluihin 180010420
/kehittämispalvelut 55 000 euron määräraha asumisen markkinointiin. Määrärahaa on
käytetty mm. brändi-päivään helmikuussa ja valmisteilla on näyttävä digikampanja eri
verkkosivustoille.
Maksullisen digikampanjan lisäksi asumisen markkinointia tehdään
suunnitelmallisesti kunnan omissa viestintäkanavissa. Kuvapankkia tullaan
rikastuttamaan tunnistettavilla Hollola-aiheisilla kuvilla ja vidoilla, joita hyödynnetään
markkinointimateriaaleissa.
Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Riikka Savela esittelee asumisen
markkinoinnin ohjelman kunnanhallitukselle.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen asumisen markkinoinnin ohjelman ja siihen
liittyvät toimenpiteet.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 12.10.2020, § 197
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
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paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
Elinvoiman palvelualue on yhdessä konsernipalvelujen kanssa toteuttanut asumisen
markkinointia keväällä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Alma-Median Tero
Lipsanen ja elinvoimajohtaja Heli Randell esittelevät markkinointiyhteistyön
loppuraportin teams:in välityksellä.
Kuntaan palkattiin viestintään keskittyvä asiantuntija (tiedottaja) ensimmäisen
kerran vuonna 2017 . Kun tiedottaja irtisanoutui kesällä 2019, asiantuntijatehtävä
laitettiin hakuun yhdistelmänä (markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija), koska
asumisen markkinointi oli erotettu Lahti Regionin tehtävistä. Markkinoinnin ja
viestinnän asiantuntija irtisanoutui kesällä 2020.
Viimeisen vuoden aikana on käynyt selväksi, että yhden henkilön resurssilla sekä
viestinnän että markkinoinnin tehokas hoito omaan tuotantoon perustuen ei
onnistu. Viestinnän lakisääteiset tarpeet ovat painottuneet entisestään viimeisen
puolen vuoden aikana samaan aikaan kun odotukset kuntamarkkinoinnin osalta ovat
lisääntyneet merkittävästi.
Parhaillaan konsernipalvelut on täyttämässä vapautunutta tehtävää, mikä on
ollut syyskuussa julkisessa haussa painottuen viestintään (viestinnän asiantuntija).

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Merk. kunnanhallitukselle markkinointiohjelman tuloksi esitteli Tero Lipsonen, Alma
Media
Tiedoksi
.
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Elinvoimavaliokunta, § 78,06.10.2020
Kunnanhallitus, § 198, 12.10.2020
§ 198
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma (TLS) vuosille 2021-2024
HOLDno-2020-428
Elinvoimavaliokunta, 06.10.2020, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Rinkinen
ari.rinkinen@hollola.fi
kuntatekniikan päällikkö
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kunnalta mahdollista
lausuntoa tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021–2024. Lausunnot
suunnitelmasta pyydetään toimittamaan Uudenmaan ELY –keskukselle (kirjaamo.
uusimaa@ely-keskus.fi) 31.10.2020 mennessä.
Suunnitelma on laadittu vain sähköisessä muodossa ja se on luettavissa internet-
osoitteessa www.tienpidonsuunnitelma.fi. Suunnitelma löytyy myös ELY -keskuksen
sivujen kautta osoitteesta: www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne.
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2021-2024
Uudenmaan ELY -keskuksen perustienpidon rahoitus vuodelle 2020 on noin 144 M€,
jolla hoidetaan yleisen tieverkon ylläpito lukuunottamatta Väyläviraston hoitamia isoja
kehittämisinvestointeja. Rahoituksesta pääosa kuluu tiestön päivittäiseen kunnossa- ja
ylläpitoon. Päätöksentekoa rahoituksen kohdistamisesta ja toteutettavista hankkeista
ohjaavat liikennestrategia ja tienpidon linjaukset. Keskeisenä tavoitteena on tarjota
toimiva liikennejärjestelmä ja turvallinen tieverkko elinkeinoelämälle ja kansalaisten
tarpeisiin. Joulukuussa 2019 valtiovarainvaliokunta lisäsi vuoden 2020 budjettiin
rahoituksen eräiden parantamishankkeiden rakentamisen käynnistämiseksi, joihin
kuului mm. Rantatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen Hollolan kirkonkylän ja
Pyhäniemen välille.
Päällystetty maantieverkko on jaettu mm. liikennemäärän ja yhteysväliajattelun
perusteella ylläpitoluokkiin. Suunnitelman mukaan vilkasliikenteisten teiden
pintakunto turvataan ja muualla teiden kunto heikkenee, valtakunnallisen linjauksen
mukaisesti. Vuodelle 2020 osoitettu rahoitus on kasvanut merkittävästi edelliseen
vuoteen mennessä, mikä on mahdollistanut myös monen alemman tieverkon
päällystyskohteiden toteuttamisen.
Uudenmaan ELY -keskusen vastuulla on noin 3000 maantieverkolla olevaa siltaa.
Siltoja korjataan ja uusitaan vuosittain noin 20-30 kappaletta. Suurimpina haasteina
on siltojen ikäjakauma, sillä suurin osa niistä on rakennettu 1960-1990 luvuilla ja ovat
tulossa peruskorjausikään. Nykyinen rahoitustaso ei riitä tarvittaviin siltojen uusimisiin
ja peruskorjauksiin.
ELY-keskuksessa tehdään myös jatkuvaa yhteistyötä eri sidosryhmien
kanssa hallintorajat ylittävässä liikennejärjestelmätyössä.
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Liikennejärjestelmäsuunnittelu koostuu mm. liikenneverkoista- ja palveluista sekä
liikenteen ohjauksesta ja se on pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jonka
tavoitteena on sovittaa yhteen eri kuljetus- ja matkustustarpeet. Liikennejärjestelmän
ylläpito ja kehittäminen ovat vahvasti sidoksissa maankäyttöön, asumiseen,
työpaikkoihin ja palvelurakenteseen. Päijät-Hämeen liitto vastaa alueensa
liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (suunnitelma on päivitetty vuonna 2019).
Liikenneturvallisuuden parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteista tienpidossa ja
liikenteessä. Liikenneturvallisuuden tavoitteet on asetettu hallitusohjelmassa ja
valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Päätökseen sisältyvän vision mukaan
kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vuodelle 2020 on
asetettu tavoitteeksi puolittaa liikennekuolemat ja vähentää loukkaantumisia 25
prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Kuolemien määrä on vähentynyt, mutta
hitaammin kuin mitä vuoden 2020 tavoite edellyttäisi. EU on jo asettanut uudet
tavoitteet sekä liikennekuolemien, että vakavien loukkaantumisten vähentämisestä 50
prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2030 mennessä. Liikenneturvallisuutta parantavien
toimenpiteiden painopiste on niissä toimenpiteissä, joilla kustannustehokkasti
voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja saavutetavuutta sekä edistää kestäviä
liikkumismuotoja. Tarpeiden suuren määrän takia toimenpiteitä joudutaan
priorisoimaan ja niitä usein toteutetaan ELY-keskuksen ja kuntien kanssa yhteistyössä.
Tieliikenteen turvallisuus on kuitenkin paljon kiinni asentaista.
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen puolestaan edellyttää kestävän liikkumisen
edistämistä. Näitä ovat mm. kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edellytyksiä ja
olosuhteita parantavat hankkeet. Liikkumisolosuhteet pyritään luomaan sellaisiksi,
että pyöräily koetaan helpoksi ja turvalliseksi. Käytännön työssä ilmastopolitiikka
näkyy pienenä lisärahoituksena kevyen liikenteen hankkeisiin.
ELY -keskus on yksi toimivaltaisista viranomaisista, joka ostaa joukkoliikennettä ja
rahoittaa kuntien joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi
joukkoliikenteeseen liittyvät ELY:n tehtävät koostuvat infrastruktuurin kehittämisestä
sekä liikenteen suunnittelusta ja ohjauksesta.
Suunnitelmaan sisältyvillä, tämän vuoden hankkeita esittävällä kartalla ei ole kohteita
Hollolasta, mutta suunnitelmakauden hankkeissa mukana ovat Rantatien kevyen
liikenteen väylän rakentaminen sekä Paimelantien/Ilmotuntien liittymän
parantaminen valtatiellä 24.
Elinvoiman palvelualueella on laadittu Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja
liikenteen suunnitelmasta 2021-2024 seuraava lausunto:
Hollolan kunta pitää tärkeänä, että valtatiestä 24 laaditussa
aluevaraussuunnitelmassa, 1. vaiheessa toteutettavaksi esitettyjen Kalliolan koulun ja
päiväkodin kohdalta pohjoisen suuntaan puuttuvan kevyen liikenteen väylän
ja Paimelantien (mt 14119) liittymäjärjestelyjen toteuttamiseen tähtäävä
jatkosuunnittelu käynnistettäisiin mahdollisimman pian.
Kunta pitää erittäin hyvänä, että Rantatien kevyen liikenteen väylän
rakennussuunnittelu kirkonkylän ja Pyhäniemen välisellä osuudella on jo käynnissä ja
hankkeen rakentamiseen ELY:n ja kunnan yhteistyöllä päästään näillä näkymin ensi
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vuonna. Myös tieltä puuttuvan Pyhäniemen ja Messilän välisen väyläosuuden
toteuttaminen yhtenäisen pyöräilyverkon saavuttamiseksi Lahden suuntaan nähdään
tärkeänä.
Kuntakohtaisessa hankekortissa esitetyistä, ja Päijät-Hämeen
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esiin nostetuista kohteista, Paimelan
liittymän alikulku liittyy osana aiemmin mainittuun Paimelantien liittymän
parantamiseen. Myös suunnitelmassa esille nostettu Heinlammin pyöräilyverkon
täydentäminen on tärkeä alueen kevyen liikenteen olosuhteiden ja turvallisuuden
parantamiseksi. Hankkeen toteuttaminen ajoittuu aiemmin maininittujen Rantatien
kevyen liikenteen väylän ja Kalliolan koulun (vt 24) väylän jälkeen.
Hollolan kunta haluaa vielä korostaa, että kunnan alueella olevan alemman tieverkon
kunto on huolestuttavasti alentunut. Tiestön ylläpitoon tulisi panostaa, jotta
liikennöitävyys ja turvallisuus tiestöllä pystytään takaamaan ja myös elinkeinoelämälle
tärkeät kuljetukset turvaamaan.

Ehdotus
Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja
Elinvoimavaliokunta hyväksyy elinvoiman palvelualueella valmistellun lausunnon
Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021-2024 ja
lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen ELY -keskukselle
toimitettavaksi lausunnoksi.
Päätös
Elinvoimavaliokunta päätti yksimielisesti esittää vt 12 perusparantamista Lahden
eteläisen ohitien jatkeena kohti länttä. Lisäksi elinvoimavaliokunta näki tarpeellisena
tulevien tienpidon ja liikenteen suunnitelmien valmistelussa huomioida
tarpeen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Paimelan tien yhteyteen.
Elinvoimavaliokunta hyväksyi yksimielisesti täydennetyn päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus, 12.10.2020, § 198
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen
suunnitelma (TLS) vuosille 2021–2024 valmistui kesäkuussa.
Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma kattaa toimialueen
kolme maakuntaa (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme). Suunnitelmassa kuvataan
alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot sekä painopisteet ja siinä on
esitetty toimenpiteet, jotka tiedossa oleva tienpidon rahoitus mahdollistaa.
Suunnitelmassa ei esitetä isompia useiden miljoonien eurojen kehittämishankkeita,
joiden toteutus vaatii käytännössä eduskunnan myöntämää erillisrahoitusta.
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Uudenmaan ELY-keskus pyytää toimittamaan mahdolliset lausunnot ja kommentit
suunnitelmasta 31.10.2020 mennessä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon
sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi, jolloin ne voidaan ottaa
huomioon laadittaessa seuraavia
suunnitelmia.
Elinvoimavaliokunta on osaltaan käsitellyt mahdollista lausuntotarvetta ja on
valmistellut kunnanhallitukselle päätösehdotuksen mukaisen lausunnon.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy elinvoiman palvelualueella valmistellun seuraavan
lausunnon Uudenmaan ELY -keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2021-
2024:
Hollolan kunta pitää tärkeänä, että valtatiestä 24 laaditussa
aluevaraussuunnitelmassa, 1. vaiheessa toteutettavaksi esitettyjen Kalliolan koulun ja
päiväkodin kohdalta pohjoisen suuntaan puuttuvan kevyen liikenteen väylän
ja Paimelantien (mt 14119) liittymäjärjestelyjen toteuttamiseen tähtäävä
jatkosuunnittelu käynnistettäisiin mahdollisimman pian. Lisäksi tulevien tienpidon ja
liikenteen suunnitelmien valmistelussa tulee huomioida tarve kevyen liikenteen väylän
rakentamisesta Paimelan tien yhteyteen.
Kunta pitää erittäin hyvänä, että Rantatien kevyen liikenteen väylän
rakennussuunnittelu kirkonkylän ja Pyhäniemen välisellä osuudella on jo käynnissä ja
hankkeen rakentamiseen ELY:n ja kunnan yhteistyöllä päästään näillä näkymin ensi
vuonna. Myös tieltä puuttuvan Pyhäniemen ja Messilän välisen väyläosuuden
toteuttaminen yhtenäisen pyöräilyverkon saavuttamiseksi Lahden suuntaan nähdään
tärkeänä.
Kuntakohtaisessa hankekortissa esitetyistä, ja Päijät-Hämeen
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esiin nostetuista kohteista, Paimelan
liittymän alikulku liittyy osana aiemmin mainittuun Paimelantien liittymän
parantamiseen. Myös suunnitelmassa esille nostettu Heinlammin pyöräilyverkon
täydentäminen on tärkeä alueen kevyen liikenteen olosuhteiden ja turvallisuuden
parantamiseksi. Hankkeen toteuttaminen ajoittuu aiemmin maininittujen Rantatien
kevyen liikenteen väylän ja Kalliolan koulun (vt 24) väylän jälkeen.
Hollolan kunta haluaa vielä korostaa, että kunnan alueella olevan alemman tieverkon
kunto on huolestuttavasti alentunut. Tiestön ylläpitoon tulisi panostaa, jotta
liikennöitävyys ja turvallisuus tiestöllä pystytään takaamaan ja myös elinkeinoelämälle
tärkeät kuljetukset turvaamaan.
Lisäksi Hollolan kunta esittää vt 12 perusparantamista Lahden eteläisen ohitien
jatkeena kohti länttä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiassa kuultiin kuntatekniikan päällikköä Ari Rinkistä.
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Tiedoksi
kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen, Uudenmaan Ely-keskus
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§ 199
Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden esitys vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022-
2025 taloussuunnitelmaksi
HOLDno-2020-572
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen, Piia Paasiranta
turkka.rantanen@hollola.fi, piia.paasiranta@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja, laskentapäällikkö
Liitteet

1 Kunnanhallituksen alaiset yksiköt TAE 2021
Kunnanhallitus on antanut palvelualueille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien
2021-2025 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 2018
hyväksyttyyn ja 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, joka on
eriytetty omaksi kokonaisuudeksi vuodesta 2021 alkaen.
Talousarvioesityksen mukainen toimintakate kunnanhallituksen alaisten yksiköiden
osalta vuonna 2021 on -81 482 000 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen
verrattuna on 0,4%:ia eli 354 900 euroa.
Konsernipalvelujen toimintakate vuonna 2021 on -4 115 400 euroa (-4,0 %), Sosiaali- ja
terveyspalvelujen -77 666 600 euroa (+0,9 %) ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -
tappiot 300 000 (+100%).
Investointiosaan on kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta varattu VT 12
eteläisen kehätien loppuun saattamista varten tarvittava rahoitusosuus. Irtaimen
omaisuuden investointeihin on varattu digiohjelman toteuttamiseen tarvittavat
määrärahat sekä kunnanviraston muuttoon liittyvät investoinnit tietoliikenteen ja
konesalin osalta.
Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioluvut (käyttötalous ja investoinnit),
toiminnalliset tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteenä olevassa
talousarvioesityksessä.
Kokouksessa selvityksen talousarvioesityksestä antaa hallinto- ja talousjohtaja Turkka
Rantanen.
Ehdotus
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Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen alaisten yksiköiden talousarvioesityksen
ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2025
tiedoksi ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja palvelualuejohtajan tekemään tarvittavat
muutokset talousarvioesitykseen, mikäli muutostarvetta esiintyy ennen
talousarvioesityksen käsittelyä hallituksessa ja valtuustossa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
laskentapäällikkö.
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§ 200
Ilmoitusasiat
Pöytäkirjat
24.9.2020 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä
28.9.2020 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä: https://salpaus.oncloudos.com
/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20201228
Esityslistat
12.10.2020 Päijät-Hämeen liitto maakuntahallitus: https://paijathame.oncloudos.
com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2.
12.10.2020 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä hallitus: http://ktweb.phhyky.fi
/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2446
28.10.2020 Provincia Oy ylimääräinen yhtiökokous
03.11.2020 Työterveys Wellamo ylimääräinen yhtiökokous
Kirjeet
3.8.2020 Hämeen Ely-keskus Luonnonvarayksikkö: Päätös HAMELY/1647
/2019 Luonnonsuojelualueen perustaminen, Kärpänmaan luonnosuojelualue,
kiinteistö Kärpänmaa, 283-417-1-11, Määräalan pinta-ala: noin 5,07 ha, Hollola
17.8.2020 Hämeen Ely-keskus Luonnovarayksikkö: Päätös HAMELY/1665/2019
Luonnonsuojelualueen perustaminen, Harmakorven luonnonsuojelualue,
kiinteistö Kolea (111-410-1-15)
Määräalan pinta-ala: noin 4,23 ha, Heinola
29.9.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ehkäisevä päihdetyö Etelä-Suomen
aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2020- raportti http://www.avi.
fi/documents/10191/17324353/EPT-ESAVI-2020-SUO_ver-1.pdf/e4bdbbe3-ea37-450f-
babf-5f54618b39bd

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi
-
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§ 201
Ajankohtaiset asiat
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rahkonen
paivi.rahkonen@hollola.fi
kunnanjohtaja
1. Paassillan ja Hopeakallion yritysaluekatsaus
Kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen ja elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander antavat
tilannekatsauksen ja esittelevät jatkolinjauksia Paassillan ja Hopeakallion
yritysalueiden osalta.

2. Korona-katsaus
Kunnanjohtaja antaa Korona-tilannekatsauksen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen annetut katsaukset ja antaa kohdan 1 osalta
jatkolinjaukset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus kävi keskustelua valtuustoseminaarin
johtopäätösten vaikutuksesta kunnan talousarvion valmisteluun.
Merk. Kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen ja elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander
kävivät antamassa tilannekatsauksen Paassillan ja Hopeakallion yritysalueiden osalta.
Tiedoksi
.
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§ 202
LISÄPYKÄLÄ: Koulutuskuntayhtymä Salpaus, lausunto talousarvio 2021 ja
taloussuunnitelma 2021-2023
HOLDno-2019-502
Valmistelija / lisätiedot:
Turkka Rantanen
turkka.rantanen@hollola.fi
hallinto- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Lausuntopyyntö: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio
ja vuosien 2021-2023
2 2020-12-H-Liite-1-Salpaus-TA-2021-hallituskasittely-28092020
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän jäsenkunnille on toimitettu lausuntopyyntö
koskien kuntayhtymän vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden
2021 talousarviota.
Lausunnot on pyydetty 16.10.2020 mennessä.
Kuntayhtymän talousarvion 2021 tavoitteeksi on todettu:
Vuosi 2020 on voimassa olevan strategian viimeinen vuosi. Strategia on päivitetty
vuodesta 2021 eteenpäin osana seuraavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-
2023. Taloussuunnitelman tavoite on, että suunnittelukaudella ei taseen tilikausien
ylijäämiä käytetä. Tilikausi 2021 muodostuu ylijäämäiseksi 422 989 euroa.
Koulutuskeskus Salpauksen kiinteistöinvestoinnit perustuvat toimitilaohjelman
toteuttamiseen. Investointiohjelmaa tarkennetaan vuosittain. Vuoden 2021
kiinteistöinvestointien määräraha on 9,1 miljoonaa euroa.
Kiinteistöinvestointisuunnitelma vuosille 2022 ja 2023 ovat 5,5 ja 4,4 miljoonaa euroa.
Taloussuunnitelmakaudella vuosina 2021–2023 lainamäärä pysyy 8 miljoonan euron
tasolla. Aikaisempaa tiukemman taloustilanteen vuoksi lainanhoitokate laskee
suunnittelukaudella tasolle 4,3-4,5, kun se esimerkiksi tilikaudella 2019 oli 8,5.
Suunnittelukauden katsauksessa on todettu:
Päijät-Hämeen ongelma ei tällä hetkellä ole opiskelijapaikkojen määrän riittävyydessä,
vaan sekä nuorten että aikuisten tarvitsemien tukitoimien saavutettavuudessa ja
riittävyydessä (erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut). Näiden palvelujen oikea-
aikaisella saatavuudella on suuri merkitys puhuttaessa ns. negatiivisesta opintojen
keskeytymisestä.
Oppivelvollisuuden laajentaminen ei sisälly tehtyyn talousarvioon. Lainsäädäntö ei ole
valmis otettavaksi osaksi suunnitelmia. Oppivelvollisuuden laajentaminen tulee
toteuttaa kustannuksiltaan kestävästi siten, että jatkuvan oppimisen kasvavat
rahoitustarpeet voidaan kattaa. Hallitusohjelman mukaisesti
oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset on luvattu korvata täysimääräisesti
koulutuksen järjestäjille.
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Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uuden
ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön mukaisen rahoituksen
toteutuminen.
Lausuntopyyntö liitteenä.
Liitteenä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023 ja talousarvio vuodelle
2021
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
Kunnanhallitus toteaa Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta
2021-2023 ja talousarviosta 2021 lausuntonaan seuraavaa:
Haastavasta pandemiatilanteesta huolimatta sekä rahoitusrakenteen muutosten
keskellä, kuntayhtymässä on onnistuneesti panostettu opetuksen ja ohjauksen
kehittämiseen sekä tukeen ja toimintaympäristön muutokset on tunnistettu ja
huomioitu sekä toiminnan että talouden suunnittelussa. Taloutta on kehitetty
tasapainoisesti ja kiinteistöohjelman toimenpiteet ovat suunniteltuja ja harkittuja.
Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset kuntayhtymän talouteen eivät sisälly
taloussuunnitelmaan. Lain valmistumisen jälkeen sen vaikutukset tulee saattaa
jäsenkuntien tietoon.
Keskeistä on ollut ja on edelleen, että työelämän kumppanuuksia ja verkostoja
vahvistetaan ja näin lisätä yritysyhteistyötä. Näin toimien työvoimavajeeseen voidaan
vastata ja työvoimatarjonta vastaa yritysten tarpeita.

Päätös
Käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin täsmennettynä:
Kunnanhallitus toteaa Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta
2021-2023 ja talousarviosta 2021 lausuntonaan seuraavaa:
Haastavasta pandemiatilanteesta huolimatta sekä rahoitusrakenteen muutosten
keskellä, kuntayhtymässä on onnistuneesti panostettu opetuksen ja ohjauksen
kehittämiseen sekä tukeen ja toimintaympäristön muutokset on tunnistettu ja
huomioitu sekä toiminnan että talouden suunnittelussa. Taloutta on kehitetty
tasapainoisesti ja kiinteistöohjelman toimenpiteet ovat suunniteltuja ja harkittuja.
Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset kuntayhtymän talouteen eivät sisälly
taloussuunnitelmaan. Lain valmistumisen jälkeen sen vaikutukset tulee saattaa
jäsenkuntien tietoon.
Keskeistä on ollut ja on edelleen, että työelämän kumppanuuksia ja verkostoja
vahvistetaan ja näin lisätä yritysyhteistyötä. Näin toimien työvoimavajeeseen voidaan
vastata ja työvoimatarjonta vastaa yritysten tarpeita. Hollolan kunta korostaa,
että erityisesti nuorten ja aikuisten tarvitsemien tukitoimien saavutettavuudesta ja
riittävyydestä (erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelut) tulee huolehtia.
Tiedoksi
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, talouspalvelut@hollola.fi
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Muutoksenhakukielto
§195, §196, §197, §198, §199, §200, §201, §202
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.

