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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 15
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien
mukaan kokouskutsun yhteydessä. Toimielinten kokouskutsu on
lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen
päättämällä tavalla.
Kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla
on enemmän kuin puolet kaupunginhallituksen jäsenistä.
Ehdotus:

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 16
Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi
sitä varten valittua jäsentä.
Tarkastusvuorot ovat em. mukaisesti seuraavat:Päivi Hellgren ja
Timo Hongell, Jarkko Ilonen ja Juha Jumisko, Satu Lehtonen ja
Juho Meri, Mia Sundström ja Anna Tallgren.
Tarkastusvuorossa ovat: Päivi Hellgren ja Timo Hongell.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Hellgren ja Timo Hongell.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 17
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
toimielin toisin päätä. Toimielin voi erityisistä syistä päättää ottaa
käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa
asian käsiteltäväksi ottamista.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa:
Kaupunginhallitus ottaa käsiteltäväkseen lisäasian 33 Täyttölupa
/ hallintopäällikkö, hallinnon palvelualue.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Keskinummen yritysalueelta tarjousten perusteella myytävä n. 29.444 m2 määräala
18/10.00.00.03/2018
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 18
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö
Tapio Jokela, puh. 044 553 3421 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kaupugilla on vireillä Keskinummen yritysalueella maankäytön
mahdollisuuksia parantava ja tuotannollista tehokkuuta tarjoava
asemakaavan muutos.
Muutos koskee keskeisesti TY-2 korttelin (ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattoman teollisuusarakennusten korttelialue) 44
maankäyttöä. Tulevan tontin pinta-alaksi on arvioitu
luonnosvaiheeessa n. 29.444 m2 ja sille muodostuu
rakennusoikeutta (e=0,4) yhteensä 11.778 kem2. Tontti sijaitsee
Metallimiehenkadun varrella ja pohjavesialuerajauksen
ulkopuolla.
Kaupunki tarjoaa po. tontin yritystoiminnan käyttöön siten, että
tontin ostaja rakentaa alueelle rakennusoikeuden mukaiset
tuotantotilat ja toiminta kehittää merkittävästi kaupungin
työpaikkaomavaraisuutta. Vähimmäisrakentamisvelvoitteeksi
asetetaan 5.000 kem2 viiden vuoden toteutusajalla.
TY-2 korttelin 44 muodostavasta n. 29.444 m2 määräalasta
pyydetään jättämään Karkkilan kaupungille osoitetut tarjoukset,
missä tarjoaja sitoutuu osoittamaan yllämainittujen ehtojen
toteuttamisen.
Suljettuihin tarjouskirjeisiin tulee kirjoittaa "Ostotarjous
Keskinummen TY- määräalasta"
Tarjousten jättöaika on 19.2- 5.3.2018. Kirjalliset tarjoukset tulee
jättää ma 5.3.2018 klo 15 mennessä osoitteella Karkkilan
kaupungin kirjaamo, Valtatie 26 B, PL 50 03601 Karkkila.
Tarjoukset voi jättää myös Palvelupiste Serveriin (avoinna ma-pe
klo 9-12 ja klo 13-15) tai lähettää s-postilla: kirjaamo@karkkila.fi
Tarjouspyynnöt julkaistaan Karkkilan Tienoossa ja Karkkilainen
lehdessä sekä Karkkilan kaupungin verkkosivuilla.
Myyntiperusteena käytetään korkeinta tarjottua euromääräistä
ostotarjoushintaa, joka täyttää ehdoiltaan
vähimmäisrakennusvelvoitteen sekä tulee työllistämään riittävän

Pöytäkirjan tarkastajat:
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määrän työntekijöitä.
Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä myös ehdot
täyttävän tarjouksen mikäli se ei ole kokonaisuutena kaupungin
taloudellisen edun mukainen, koska alueen kaavaprosessi on
vielä kesken.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää pyytää julkiset ostotarjoukset
Keskinummen yritysalueelle asemakaavoituksella
muodostettavasta n. 29.444 m2 TY-korttelin määräalasta
esittelytekstissä tarkemmin kerrotuin ehdoin.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vuoden 2017 tilinpäätösennuste ja aikataulutus
13/02.02.01/2018
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 19
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Lain, puh. 044
5533 203 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava
tilinpäätös tilikaudelta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastuksen jälkeen tulee se saattaa valtuuston
hyväksyttäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Vuoden 2017 tilinpäätösaikataulun mukaan kaupunginhallitus
käsittelee vuoden 2017 tilinpäätöksen 26.3.2018 ja valtuusto
18.6.2018.
Vuoden 2017 laskentatiedot ovat vielä joiltain osin kesken ja on
syytä varautua joihinkin muutoksiin. Erityisesti terveysaseman
saneerauksen poistomenoajankohta on tutkittavana ja Karviaisen
loppulasku saamatta.
Tilinpäätösennusteen mukaan Karkkilan kaupungin tilikauden
tulos tulee olemaan noin 53 000 euroa alijäämäinen. Tilikauden
tulos tulee olemaan alkuperäistä talousarviota 106 000 euroa
huonompi mutta muutettua talousarviota noin 710 000 euroa
parempi.
Kaupunginhallitukselle annettuun marraskuun talousseurantaan
nähden keskeisimmät tulosta parantavat tekijät tulee olemaan
verotulojen joulukuun huomattavasti parempi tilitys ja
sairaanhoitopiirin ennakoitua parempi tulos. Verotulot tulevat
kertymään talousarviossa varatun mukaisesti, kun vielä
marraskuun ennusteessa odotettiin verotuloja kertyvän
talousarvioon nähden 390 000 euroa vähemmän. Lisäksi
sairaanhoitopiiriltä tullan saamaan palautusta 200 000 - 300 000
euroa.
Kaupungin lainakanta 31.12.2017 tasetiedon mukaan oli 59 205
000 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi tilinpäätökseen 2016
nähden 1 260 000 euroa.
Liitteenä ennuste kaupungin tuloslaskelmasta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee talousjohtajan antaman

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ennakkotiedon vuoden 2017 tilinpäätöksestä tietoon saatetuksi.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti
päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus merkitsee
talousjohtajan antaman päivitetyn ennakkotiedon vuoden 2017
tilinpäätöksestä tietoon saatetuksi. Ennakkotiedon mukaan
vuoden 2017 tilikauden ylijäämä on 209 847 euroa.

Päätös:

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

taloustuki

Liitteet

Liite 8

Pöytäkirjan tarkastajat:

TP2017 ennuste
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Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018
152/02.02.00/2017
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 20
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh: 044
5533 203 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2017 § 129
talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2020.
Kaupunginhallituksen 15.1.2018 § 7 täytäntöönpano-ohjeen
mukaan toimialojen on valmisteltava toimielimien hyväksyttäväksi
määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista
varten käyttösuunnitelman, jossa toimielimet tarkistavat
määrärahajaon palvelualoille ja kustannuspaikoille.
Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät alaistensa
toimialojensa käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmien laatimisen
yhteydessä lautakunnat ja kaupunginhallitus tarkentavat myös
talousarvioon sisältyneiden toiminnallisten tavoitteiden
toteuttamista ja investointikohteiden toteuttamista.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. hyväksyä liitteenä olevan kaupunginhallituksen vuoden 2018
käyttösuunniteman
2. valtuuttaa talousjohtajan hyväksymään hallinnon palvelualueen
kustannuspaikkakohtaisen määrärahajaon
3. valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään päätöksenteko ja
johtaminen kustannuspaikkojen määrärahajaon.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginjohtaja, talousjohtaja

Liitteet

Liite 9

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginhallituksen käyttötaloussuunnitelma 2018
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Kaupunginhallituksen vuoden 2017 toimintakertomus
12/00.01.02/2018
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 21
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja sari Laine, puh. 044
5533 203 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi".
Kuntalain 68 §:n mukaan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta
on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat mm. talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kaupungin oman annetun
tilinpäätösaikataulun mukaan käyttötalouden ja investointien
tavoitteiden toteutuminen tulee käsitellä toimielimissä 19.2.2018
mennessä.
Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on kertoa, kuinka
valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat
toteutuneet.
Kaikki palvelualueet noudattivat talousarviota, eikä toimintakate
ylittynyt yhdelläkään palvelualueella vaan päinvastoin alittui.
Joiltain osin toteumatilanne saattaa vielä muuttua.
Keskusvaalilautakunnan toteuma:
MTA 2017
Toimintatuotot
Toimintamenot -21 300
Toimintakate
-21 300

TP 2017

poikkeama, %

-25 166
-25 166

+18
+18

TP 2017

poikkeama, %

-22 093
-22 093

+6,2
+6,2

TP 2017
486 262
-33 234 860
-32 748 598

poikkeama, %
+48,2
-1,7
-2,1

Tarkastuslautakunnan toteuma:
MTA 2017
Toimintatuotot
Toimintamenot -20 800
Toimintakate
-20 800
Kaupunginhallituksen toteuma:
MTA 2017
Toimintatuotot 328 080
Toimintamenot -33 796 240
Toimintakate
-33 468 160

Kaupunginhallituksen toimintatuottoja kertyi yli odotusten.
Tuottoja saatiin talousarvioon varatusta 158 182 euroa
enemmän. Tuloylitys muodostuu erilaisista avustuksista, kuten
kotouttamiseen 38 000 euroa ja joukkoliikenteen avustuksista 57

Pöytäkirjan tarkastajat:
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000 euroa sekä muista sekalaisista.
Toimintamenot alittuivat talousarvioon varatusta 561 380 euroa.
Suurin erä muodostuu Karviaisen talousarvioylityslaskusta 500
000 euroa. Kyseistä laskua ei ole saatu, koska HUS:in
sairaanhoitopiiriltä on tulossa palautusta ja lopullinen lasku on
sovittu maksaa huomioiden tämä. Loppuosa toimintamenojen
alituksesta muodostuu mm. vähäisemmästä henkilöstökulujen
toteumasta 107 000 euroa, alhaisemmasta verokustannusten
osuusmaksusta 20 000 euroa, Hopeakodin
vuokrakompensiomaksujen alenemisesta 25 000 euroa ja muista
sekalaisista eristä. Vastaavasti menoja on lisännyt
sakkomaksujen nousu 70 000 euroa.
Kaupunginhallituksen toimintakertomus on esityslistan liitteenä.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2017 talousarvion
toteutumisen ja toimintakertomuksen.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti
päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus hyväksyy
vuoden 2017 talousarvion toteutumisen ja toimintakertomuksen.
Talousjohtajalla ja kaupunginjohtajalla on oikeus tehdä muutoksia
toimintakertomukseen talousarvion toteutumiseen toteuman
mukaisesti.

Päätös:

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

talousjohtaja, taloustuki

Liitteet

Liite 10

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginhallituksen toimintakertomus 2017
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Vuoden 2017 talousarviolainan korkosuojaus
105/02.02/2016
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 22
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine puh. 044
5533 203 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi".
Valtuusto päätti 9.10.2017 §78, että kaupungin puolesta
yksittäiset johdannaissopimukset kilpailuttaa talousjohtaja ja /tai
kaupunginjohtaja ja hyväksyy kaupunginhallitus.
Karkkilan kaupunginhallitus teki 18.12.2017 § 308 päätöksen 10
miljoonan talousarviolainan ottamisesta Länsi-Uudenmaan
Osuuspankista vaihtuvalla 6 kk euribor korolla 10 vuodeksi.
Lainaan sovittiin otettavaksi korkosuojaus, joka sitoo lainan ja
korkosujauksen yhteiskustannuksen prosentuaalisen tason
kiinteäksi koko laina-ajalle.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ottaa 10 000 000 euron arvoisen
suojauksen ja antaa talousjohtajalle valtuudet päättää edullisin
korkosuojaus, koska korkosuojauskilpailutusprosessi on erilainen
laatuaan kuin lainakilpailutus.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti
päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää ottaa
10 000 000 euron suuruiselle lainalle korkosuojauksen. Ennen
korkosuojauskilpailutusta, kaupunginhallitus hyväksyy
korkosuojauksen ehdot sähköpostitse.

Päätös:

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

talousjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Henkilöstöpäällikön tehtävän täyttölupa
2/01.02.01/2018
Kaupunginhallitus 15.01.2018 § 8
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh. 044 5533 203
tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2015 § 56 hyväksynyt
täyttölupamenettelyn, jonka mukaisesti toimien ja virkojen
vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen
täyttölupaa. Lupamenettely on voimassa toistaiseksi.
Henkilöstöpäällikkö on irtisanoutunut tehtävästään 21.12.2017 ja
hänen viimeinen työpäivänsä oli 4.1.2018.
Esitetään täytettäväksi henkilöstöpäällikön tehtävä hallinnon
palvelualueelle toistaiseksi täytettäväksi heti kun mahdollista.
Henkilöstöpäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään
soveltuva korkeakoulututkinto tai amk-tutkintoa vastaava
aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Palkka määritellään KVTES, II
luvun 17 §:n mukaisesti kokonaispalkkana.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan
henkilöstöpäällikön vakinaisen tehtävän täyttämiselle.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että
kaupunginhallitus jättää asian pöydälle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Täytäntöönpano:

talousjohtaja, henkilöstöhallinto

Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 23
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan
henkilöstöpäällikön vakinaisen tehtävän täyttämiselle.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa Anna Tallgren ehdotti Juho Meren
kannattamana seuraavaa:
Henkilöstöpäällikön sijaan palkataan henkilöstöasiantuntija. Tällä
saadaan paitsi taloudellisia säästöjä myös henkilöstöasiantuntijan
työpanos kohdentuu suoraan henkilöstöön.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty
kannatettu vastaehdotus, mikä hyväksyttiin, joten on suoritettava
äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi
kädennostoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraavan
hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat
kaupunginjohtajan päätösehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka
kannattavat Anna Tallgrenin vastaehdotusta, äänestävät EI.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä
(Maritta Salo, Mia Sundström, Tuure Keskinen, Jarkko Ilonen,
Satu Lehtonen, Päivi Hellgren ja Timo Hongell) ja 2 EI-ääntä
(Anna Tallgren ja Juho Meri) ja 0 TYHJÄ-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan päätösehdotus on
hyväksytty.

Päätös:

Kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

talousjohtaja, henkilöstöhallinto
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Kaupungin strategian jalkauttamisohjelma
221/00.01.02/2017
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 24
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Hyväksyessään Karkkilan strategian 2018-2022
kaupunginvaltuusto edellytti strategiasta valmisteltavan
jalkauttamisohjelman työkaluksi sen toimeenpanoon. Lisäksi
valtuusto esitti jalkauttamisohjelman tuomista itselleen tiedoksi.
Strategiaprosessin onnistumisen kannalta jalkauttaminen on jopa
tärkeämpää kuin itse strategia-asiakirjan koostaminen.
Jalkauttamisen kautta haluttujen tavoitteiden tulisi siirtyä
ohjaamaan jokapäiväistä työtä ja tekemistä. Jalkauttamisen
kynnyskysymykset voi tiivistää strategian esilletuontiin ja siitä
viestimiseen sekä toimijoiden työntekijöistä päättäjiin
motivoiminen ja sitouttaminen. Pohjana sitoutumisessa ja
motivaation herättämisessä on muutoksen välttämättömyyden
ymmärtäminen. Kuntien osalta tämä välttämättömyys on
seurausta tekeillä olevasta maakunta- ja sote-uudistuksesta.
Jalkauttaminen alkaa viestinnästä ja tiedottamisesta. Usein
viestimällä asian läpi saaminen edellyttää sitkeyttä,
kärsivällisyyttä ja toistoa. Kaupunkiorganisaatiossa esimiehet
ovat tässä avainasemassa. Organisaation ulkopuolisen
viestinnän suhteen avainasemassa ovat kaupungin
viranhaltijoiden ja työntekijöiden lisäksi myös valtuuston,
lautakuntien ja muiden toimielimien jäsenet. Kaupungin
työntekijöille viestiminen uudesta strategiasta hoidetaan
järjestämällä joko erillisiä tilaisuuksia tai osana olemassa olevia
säännönmukaisia tilaisuuksia. Tämä on jo aloitettu vuoden
ensimmäisessä esimiestyöpajassa.
Suuremmalle yleisölle tietoa strategiasta on tarkoitus jakaa
jaettavan esitteen muodossa. Esiteessä kuvataan strategia
tiivistetyssä ja yksinkertaistetussa muodossa. Esitteen tekeminen
alkaa maaliskuussa. Kaupungin johtoryhmässä on lisäksi ideoitu
mahdollisuutta tehdä strategiaan liittyen lyhyitä videoita julkiseen
levitykseen. Mikäli näihin videoihin saadaan omaleimainen
karkkilalainen toteutus ja ilmaisutapa, niillä saa myös laajempaa
positiivista näkyvyyttä.
Varsinaisten tiedotustoimien ohella on tärkeää, että strategia
näkyy esimerkiksi päätöksenteon perusteissa entistä enemmän.
Tällä vahvistetaan näkemystä siitä, että strategia todella ohjaa
toimintaa ja samalla tietämys strategiasta kasvaa. Varsinaisesti
toiminnan ohjaus tulee talousarvioiden kautta. Niihin määritellään
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strategian perusteella vuosittaiset välitavoitteet, joiden pohjana
ovat joulukuussa valtuustossa hyväksytyn laajan strategiaversion
sisältämät taulukot tavoitteista ja toimenpiteistä.
Strategia tulee ohjaamaan käytännön toimintaa siten, että sen
perusteella tullaan muokkaamaan ja uusimaan eri suunnitelmia ja
toimenpideohjelmia. Tällaisia ovat ainakin henkilöstöstrategia,
omistajapolitiikka ja hankintapolitiikka.
Karkkilan uusi strategia tiivistyy visioon "Karkkila – Yhdessä
askeleen korkeammalla". Visiosta löytyy halu toimia yhteisönä
siten, että asukkaiden, yritysten, muiden yhteisöjen ja kaupungin
työntekijöiden ohjaus näkyy entistä paremmin tulevaisuuden
Karkkilan kehittämisessä ja päätöksenteossa. Lisäksi visio tuo
esiin halun tehdä asiat kilpailuedun saamiseksi hieman paremmin
kuin muualla.
Vision sisältämissä asioissa onnistuminen edellyttää toimijoiden
valtuuttamista halutun päämäärän mukaiseen toimintaan ja
tämän toiminnan mahdollistamista. Kaupunkiorganisaation
ulkopuolisten toimijoiden osalta tämä tarkoittaa yhteistyö- ja
vaikuttamismuotojen kehittämistä. Kaupunkiorganisaation sisällä
taas edellytetään työntekijöiden mahdollisuuksia vahvistaa
osaamistaan tulevaisuuden vaatimusten kannalta kriittisillä
alueilla. Olennaista motivaationkin kannalta olisi saada
organisaatioon edelläkävijän leima. Pelkkä ajassa mukana
pysyminen ei riitä.
Strategian tulee muuttaa toimintatapoja. Uusien toimintatapojen
löytämisessä tärkeä rooli on mm. taloustyöryhmällä, joka on
asettanut itselleen strategian vision kanssa hyvin sopusoinnussa
olevan moton ”parempaa samoilla resursseilla”. Löydettyjä uusia
toimintatapoja pidetään korostetusti esillä, sillä organisaatioilla on
taipumus uudistusvaiheen jälkeen hiljalleen siirtyä takaisin kohti
entistä. Valtuustokauden puolivälissä tehdään väliarviointi siitä,
missä ollaan toteutuksen suhteen menossa ja tarvittaessa
strategiaan tehdään tarvittavat muutokset. Valtuustokauden
lopussa puolestaan tehdään arvio siitä, missä tuolloin olemme,
missä onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin. Tämä arvio palvelee
seuraavaa valtuustokautta ja sen mukana tulevaa kuntalain
mukaista strategian tarkistusta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee edellä
kuvatun strategian jalkauttamisen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto
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Lausunto hallinto-oikeudelle Karkkilan kaupunginvaltuuston päätöksestä 11.12.2017
§ 128
165/10.03.01/2016
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 25
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelijat / lisätietojen antajat: kaavoitusarkkitehti Jari Mettälä
puh. 044 4675 458 ja hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh.
050 571 8329. Sähköposti: "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Helsingin hallinto-oikeus pyytää Karkkilan kaupungilta lausuntoa
koskien asiaa 00396/18/2299. Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys
ry. on tehnyt kunnallisvalituksen kaupunginvaltuuston 11.12.2017
§ 128 päätöstä koskien.
Karkkilan kaupungin hallintosäännön 9 § kohdan 6 mukaan
kaupunginhallitus vastaa selityksen antamisesta
kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen
kaupunginhallituksen voidessa yhtyä kaupunginvaltuuston
päätökseen.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan
lausunnon koskien asiaa 00396/18/2299:
Saapuneessa kunnallisvalituksessa väitetään, että valtuuston
hyväksymä hankesuunnitelma on useissa kohdin asemakaavan
vastainen, valtuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä ja päätöksen perusteeksi ei ole tehty riittäviä
selvityksiä (mm. hankkeen vaikutuksia maisemaan,
arvokkaaseen harjualueeseen ja suojeltuun kunnantupaan).
Nykykuntoista Nyhkälänharjun kenttää koskee voimassa olevat,
10.11 2003 ja 17.6.2013 hyväksytyt, asemakaavan muutokset.
Harjun kenttä, mukaan lukien luiskat ja kentän itäpään leikkaus,
sijoittuu em. kaavoissa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle
(VU), opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle
(YO) ja puistoalueelle (VP) sekä puistoalueelle, joka on
maisemallisesti arvokasta harjualuetta. Oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa, joka on tullut voimaan 10.4.2014, Nyhkälänharjun
kenttä luiskineen sijoittuu keskustatoimintojen (C), urheilu- ja
virkistyspalvelujen (VU) ja virkistysalueelle (V) sekä kentän
itäpään leikkaus (rinne) virkistysalueella oleville luo- (luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue) ja ge2-alueelle
(arvokas kallio- tai harjualue).
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Nyhkälänharjun kenttä on tasattu 1950-luvulla ja sen nykyinen
taso luiskineen ja leikkauksineen on toteutettu ennen voimassa
olevia asemakaavoja ja yleiskaavaa. Nykyinen harjun kenttä
luiskineen ulottuu varsinaisen VU-alueen ulkopuolelle kaavan
mukaiselle puistoalueelle Huhdintien varrella koko matkaltaan
noin 10 – 20 metrin verran. Kentän itäpäässä harjussa oleva
jyrkkä leikkaus (rinne) on lähes kokonaisuudessaan, noin 14
metriä, asemakaavan mukaisella puistoalueella, joka on
kaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi. Yleiskaavassa
nykyinen kenttä luiskineen sijoittuu varsinaisen VU-alueen
ulkopuolelle: keskustatoimintojen alueelle ja jyrkkä leikkaus
virkistysalueelle (luo- ja ge2-alueille). Voimassa olevia kaavoja ei
ole laadittu nykyisen kentän reunojen ja luiskien mukaan, vaan
esimerkiksi kentän itäpään muokattu leikkaus sijoittuu
asemakaavassa osoitetulle maisemallisesti arvokkaalle osalle,
jota ko. leikattu rinne ei todellisuudessa edusta.
Suunnitellun kentän itäreuna sijoittuu voimassa olevan kaavan
mukaiselle VU-alueelle ja rinteen leikkaus edelleen, kuten
nykyäänkin em. VP-alueelle. Suunnitelmassa esitetty
jääkiekkokaukalo sijoittuu VU-alueen ulkopuolelle VP-alueelle,
lähelle Huhdintien vartta. Mutta kyseinen VP-alue ei ole
luonnontilainen vaan rakennettu puistokaistale, joka on osoitettu
tuorehkossa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa rakentamiseen.
Vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon
kentän ja luiskien todelliset reunat sekä laaditut suunnitelmat ja
selvitykset, joissa on tutkittu eri vaihtoehtoja ja päädytty
vaihtoehto VE 100. Asemakaavamuutoksen sisältö
aluerajauksineen tulee perustumaan laadittuun Nyhkälänharjun
lähiliikunta-alueen hankesuunnitelmaan ja sitä täydentäviin
muihin suunnitelmiin, kuten kentän madaltamista koskevaan
suunnitelmaan. Esitetyt suunnitelmat ovat nykyisten
asemakaavojen ja tulevan asemakaavamuutoksen mukaisia
ratkaisuja. Asemakaavamuutoksen yhteydessä ratkaistaan
Huhdintien varren maankäyttö laadittujen suunnitelmien
mukaisesti. Oikeusvaikutteinen yleiskaava mahdollistaa
urheilupalveluiden lisäksi Huhdintien varteen mm. asumisen ja
kaupan tilojen rakentamisen. Mikäli Harjunkenttää koskeva
lähiliikuntasuunnitelma toteutetaan nykyisen suunnitelman
mukaan jää em. tilat rakentamatta ja Huhdintien varsi säilyy
urheilu- ja virkistyskäytössä. Pyhäjärven kunnantuvan
suojelumerkinnän (sr-2) tarpeellisuus ratkaistaan
kaavamuutostyön yhteydessä. Kunnantuvan suojelumerkinnän
säilyttäminen tai poisto tulee perustumaan selvityksiin ja
päätöksiin, joita ei ole vielä tehty ja siitä syystä asemakaavan
muutos ei ole edennyt eteenpäin.
Harjun kentän suunnittelu ja toteutus on siis mahdollista jo
voimassa olevien asemakaavojen perusteella, jotka on laadittu
2003 ja 2013, sillä suunniteltu hanke noudattaa voimassa olevien
asemakaavojen ja myös yleiskaavan periaatteita urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueena. Asemakaavamuutoksella ei ole
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tarkoitus muuttaa ko. alueen käyttötarkoitusta, vaan huomioida
mm. jo nykyisen kentän ylitykset voimassa olevan kaavan
VU-alueen ulkopuolella ja vahvistaa nykyistä tasokkaamman
lähiliikunta-alueen muodostuminen ko. paikalle. Tehdyt päätökset
hankesuunnitelmasta ja sen toteutuksesta on ollut siis
mahdollista tehdä ennen asemakaavan muutoksen
hyväksymistä. Oleellista on, että Nyhkälänharjun
lähiliikuntapaikkasuunnitelman toteuttaminen, mm.
Nyhkälänharjun kenttä, ei sisällä luonnontilaista arvokasta
harjualuetta, vaan muutokset kohdistuvat jo muokattuihin ja
rakennettuihin viher-, kenttä- ja luiska-alueisiin. Leikattu rinne
säilyy, mutta sen alareunaa parannetaan nykyisestä
suunnitelman toteutuksen myötä. Kyseinen muutos kohdistuu
kuitenkin kaavan VU-alueelle.
Kentän madaltaminen ei turmele kaupunkikuvaa, vaan parantaa
nykyistä tilannetta Huhdintiellä. Nykyinen korkealla sijaitseva
kenttä, jonka reunoilla on laajat ja jyrkät luiskat, on
kaupunkikuvan kannalta ruma. Kentän madaltaminen pienentää
ja loiventaa nykyisiä luiskia ja ne ovat siten paremmin
sopeutettavissa nykyiseen kaupunkiympäristöön.
Karkkilan kaupunginvaltuuston 30.3.2017 asia 24 otettiin
kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 uudelleen käsiteltäväksi
menettelyvirheen vuoksi hallintolain mukaisesti. Asian oikeaa
menettelytapaa selvitettiin Kuntaliitosta ja asiassa noudatettiin
lakia sekä kuntaliiton ohjeistusta menettelyn suhteen.
Alkuperäiseen pöytäkirjatulosteeseen on tehty merkintä siitä, että
asia on otettu uudelleen käsittelyyn ja siitä on tehty uusi päätös
11.12.2017. Asian uudelleen käsittelyyn ottaminen ja
kaupunginvaltuuston 11.12.2017 § 128 päätös asiasta kumoaa
30.3.2017 § 24 tehdyn valtuuston päätöksen kaikilta osin.
Lausuntoa täydentää liite, johon on koottu havainnollistavia
kuvaesimerkkejä.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti
päätösehdotustaan siten, että lausuntoon lisätään seuraava
kappale:
"Valituksessa on tukeuduttu kaupunginvaltuuston 11.12.2017 §
128 päätökseen Nyhkälänharjun lähiliikuntapaikan
hankesuunnitelmaan, joka ei ole hankkeen toteutussuunnitelma.
Hankkeen toteutussuunnittelu on lähtenyt alun alkaen siitä
periaatteesta, että se ei poistaisi saatikka huononna valituksessa
esitettyä ajoyhteyttä kunnantuvalle nykyisestään, mikä on myös
todettu valituksessa viitattuun aiemman valituksen Dn:o
03826/17/2299 kaupungin vastineessa. Kaupungin vastineessa
todettiin 5.6.2017 mm. "Em viereinen "kunnantuvan alue" on
merkitty hankesuunnitelmassa selvitysalueeksi vireillä olevan
kaavamuutoksen vuoksi. Kyseisen naapurustossa olevan
suojellun Pyhäjärven kunnantuvan rakennuksen mahdollinen
myöhempi käyttö on huomioitu hanke- ja toteutussuunnittelussa
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(pääpiirustukset) eikä sen käyttö esty saatikka vaikeudu
liikuntapaikkahankkeen toteutuksen myötä." Em. valituksen
käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa on edelleen kesken.
Puhuttu ajoyhteys ei täytä tälläkään hetkellä valituksessa
mainittuja esteettömyys vaatimuksia. Ajoyhteys on heikentynyt
tilapäisesti valituksen mukaisesti jo vuonna 2014 aloitetun
Nyhkälän koulun laajennuksen yhteydessä. Kyseinen Nyhkälän
koulun laajennuksen rakennushanke on toteutettu voimassa
olleen asemakaavan puitteissa."
Mika Tallgren poistui klo 19.33 asian käsittelyn aikana.
Keskustelun kuluessa Timo Hongell ehdotti Jarkko Ilosen
kannattamana, että asia palautetaan takaisin valmisteltavaksi
tarvittavien lisäselvityksien saamiseksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty
kannatettu vastaehdotus, mikä hyväksyttiin, joten on suoritettava
äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi
kädennostoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraavan
hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat
kaupunginjohtajan päätösehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka
kannattavat Timo Hongellin vastaehdotusta, äänestävät EI.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä
(Anna Tallgren, Juho Meri, Mia Sundström, Päivi Hellgren, Tuure
Keskinen ja Satu Lehtonen) ja 3 EI-ääntä (Timo Hongell, Jarkko
Ilonen ja Maritta Salo) ja 0 TYHJÄ-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan päätösehdotus on
hyväksytty.

Päätös:

Kaupunginhallitus antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan
lausunnon koskien asiaa 00396/18/2299:
Saapuneessa kunnallisvalituksessa väitetään, että valtuuston
hyväksymä hankesuunnitelma on useissa kohdin asemakaavan
vastainen, valtuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä ja päätöksen perusteeksi ei ole tehty riittäviä
selvityksiä (mm. hankkeen vaikutuksia maisemaan,
arvokkaaseen harjualueeseen ja suojeltuun kunnantupaan).
Nykykuntoista Nyhkälänharjun kenttää koskee voimassa olevat,
10.11 2003 ja 17.6.2013 hyväksytyt, asemakaavan muutokset.
Harjun kenttä, mukaan lukien luiskat ja kentän itäpään leikkaus,
sijoittuu em. kaavoissa urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle
(VU), opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle
(YO) ja puistoalueelle (VP) sekä puistoalueelle, joka on
maisemallisesti arvokasta harjualuetta. Oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa, joka on tullut voimaan 10.4.2014, Nyhkälänharjun
kenttä luiskineen sijoittuu keskustatoimintojen (C), urheilu- ja
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virkistyspalvelujen (VU) ja virkistysalueelle (V) sekä kentän
itäpään leikkaus (rinne) virkistysalueella oleville luo- (luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue) ja ge2-alueelle
(arvokas kallio- tai harjualue).
Nyhkälänharjun kenttä on tasattu 1950-luvulla ja sen nykyinen
taso luiskineen ja leikkauksineen on toteutettu ennen voimassa
olevia asemakaavoja ja yleiskaavaa. Nykyinen harjun kenttä
luiskineen ulottuu varsinaisen VU-alueen ulkopuolelle kaavan
mukaiselle puistoalueelle Huhdintien varrella koko matkaltaan
noin 10 – 20 metrin verran. Kentän itäpäässä harjussa oleva
jyrkkä leikkaus (rinne) on lähes kokonaisuudessaan, noin 14
metriä, asemakaavan mukaisella puistoalueella, joka on
kaavassa osoitettu maisemallisesti arvokkaaksi. Yleiskaavassa
nykyinen kenttä luiskineen sijoittuu varsinaisen VU-alueen
ulkopuolelle: keskustatoimintojen alueelle ja jyrkkä leikkaus
virkistysalueelle (luo- ja ge2-alueille). Voimassa olevia kaavoja ei
ole laadittu nykyisen kentän reunojen ja luiskien mukaan, vaan
esimerkiksi kentän itäpään muokattu leikkaus sijoittuu
asemakaavassa osoitetulle maisemallisesti arvokkaalle osalle,
jota ko. leikattu rinne ei todellisuudessa edusta.
Suunnitellun kentän itäreuna sijoittuu voimassa olevan kaavan
mukaiselle VU-alueelle ja rinteen leikkaus edelleen, kuten
nykyäänkin em. VP-alueelle. Suunnitelmassa esitetty
jääkiekkokaukalo sijoittuu VU-alueen ulkopuolelle VP-alueelle,
lähelle Huhdintien vartta. Mutta kyseinen VP-alue ei ole
luonnontilainen vaan rakennettu puistokaistale, joka on osoitettu
tuorehkossa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa rakentamiseen.
Vireillä olevassa asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon
kentän ja luiskien todelliset reunat sekä laaditut suunnitelmat ja
selvitykset, joissa on tutkittu eri vaihtoehtoja ja päädytty
vaihtoehto VE 100. Asemakaavamuutoksen sisältö
aluerajauksineen tulee perustumaan laadittuun Nyhkälänharjun
lähiliikunta-alueen hankesuunnitelmaan ja sitä täydentäviin
muihin suunnitelmiin, kuten kentän madaltamista koskevaan
suunnitelmaan. Esitetyt suunnitelmat ovat nykyisten
asemakaavojen ja tulevan asemakaavamuutoksen mukaisia
ratkaisuja. Asemakaavamuutoksen yhteydessä ratkaistaan
Huhdintien varren maankäyttö laadittujen suunnitelmien
mukaisesti. Oikeusvaikutteinen yleiskaava mahdollistaa
urheilupalveluiden lisäksi Huhdintien varteen mm. asumisen ja
kaupan tilojen rakentamisen. Mikäli Harjunkenttää koskeva
lähiliikuntasuunnitelma toteutetaan nykyisen suunnitelman
mukaan jää em. tilat rakentamatta ja Huhdintien varsi säilyy
urheilu- ja virkistyskäytössä. Pyhäjärven kunnantuvan
suojelumerkinnän (sr-2) tarpeellisuus ratkaistaan
kaavamuutostyön yhteydessä. Kunnantuvan suojelumerkinnän
säilyttäminen tai poisto tulee perustumaan selvityksiin ja
päätöksiin, joita ei ole vielä tehty ja siitä syystä asemakaavan
muutos ei ole edennyt eteenpäin.
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Harjun kentän suunnittelu ja toteutus on siis mahdollista jo
voimassa olevien asemakaavojen perusteella, jotka on laadittu
2003 ja 2013, sillä suunniteltu hanke noudattaa voimassa olevien
asemakaavojen ja myös yleiskaavan periaatteita urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueena. Asemakaavamuutoksella ei ole
tarkoitus muuttaa ko. alueen käyttötarkoitusta, vaan huomioida
mm. jo nykyisen kentän ylitykset voimassa olevan kaavan
VU-alueen ulkopuolella ja vahvistaa nykyistä tasokkaamman
lähiliikunta-alueen muodostuminen ko. paikalle. Tehdyt päätökset
hankesuunnitelmasta ja sen toteutuksesta on ollut siis
mahdollista tehdä ennen asemakaavan muutoksen
hyväksymistä. Oleellista on, että Nyhkälänharjun
lähiliikuntapaikkasuunnitelman toteuttaminen, mm.
Nyhkälänharjun kenttä, ei sisällä luonnontilaista arvokasta
harjualuetta, vaan muutokset kohdistuvat jo muokattuihin ja
rakennettuihin viher-, kenttä- ja luiska-alueisiin. Leikattu rinne
säilyy, mutta sen alareunaa parannetaan nykyisestä
suunnitelman toteutuksen myötä. Kyseinen muutos kohdistuu
kuitenkin kaavan VU-alueelle.
Kentän madaltaminen ei turmele kaupunkikuvaa, vaan parantaa
nykyistä tilannetta Huhdintiellä. Nykyinen korkealla sijaitseva
kenttä, jonka reunoilla on laajat ja jyrkät luiskat, on
kaupunkikuvan kannalta ruma. Kentän madaltaminen pienentää
ja loiventaa nykyisiä luiskia ja ne ovat siten paremmin
sopeutettavissa nykyiseen kaupunkiympäristöön.
Valituksessa on tukeuduttu kaupunginvaltuuston 11.12.2017 §
128 päätökseen Nyhkälänharjun lähiliikuntapaikan
hankesuunnitelmaan, joka ei ole hankkeen toteutussuunnitelma.
Hankkeen toteutussuunnittelu on lähtenyt alun alkaen siitä
periaatteesta, että se ei poistaisi saatikka huononna valituksessa
esitettyä ajoyhteyttä kunnantuvalle nykyisestään, mikä on myös
todettu valituksessa viitattuun aiemman valituksen Dn:o
03826/17/2299 kaupungin vastineessa. Kaupungin vastineessa
todettiin 5.6.2017 mm. "Em viereinen "kunnantuvan alue" on
merkitty hankesuunnitelmassa selvitysalueeksi vireillä olevan
kaavamuutoksen vuoksi. Kyseisen naapurustossa olevan
suojellun Pyhäjärven kunnantuvan rakennuksen mahdollinen
myöhempi käyttö on huomioitu hanke- ja toteutussuunnittelussa
(pääpiirustukset) eikä sen käyttö esty saatikka vaikeudu
liikuntapaikkahankkeen toteutuksen myötä." Em. valituksen
käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa on edelleen kesken.
Puhuttu ajoyhteys ei täytä tälläkään hetkellä valituksessa
mainittuja esteettömyys vaatimuksia. Ajoyhteys on heikentynyt
tilapäisesti valituksen mukaisesti jo vuonna 2014 aloitetun
Nyhkälän koulun laajennuksen yhteydessä. Kyseinen Nyhkälän
koulun laajennuksen rakennushanke on toteutettu voimassa
olleen asemakaavan puitteissa.
Karkkilan kaupunginvaltuuston 30.3.2017 asia 24 otettiin
kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 uudelleen käsiteltäväksi
menettelyvirheen vuoksi hallintolain mukaisesti. Asian oikeaa
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menettelytapaa selvitettiin Kuntaliitosta ja asiassa noudatettiin
lakia sekä Kuntaliiton ohjeistusta menettelyn suhteen.
Alkuperäiseen pöytäkirjatulosteeseen on tehty merkintä siitä, että
asia on otettu uudelleen käsittelyyn ja siitä on tehty uusi päätös
11.12.2017. Asian uudelleen käsittelyyn ottaminen ja
kaupunginvaltuuston 11.12.2017 § 128 päätös asiasta kumoaa
30.3.2017 § 24 tehdyn valtuuston päätöksen kaikilta osin.
Lausuntoa täydentää liite, johon on koottu havainnollistavia
kuvaesimerkkejä.
Täytäntöönpano:

Helsingin hallinto-oikeus, Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys ry.

Liitteet

Liite 11
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Vastaus valtuustoaloitteeseen / Huhdintien turvallisuuden parantaminen Nyhkälän
koulun läheisyydessä
192/08.00/2017
Kaupunginvaltuusto 09.10.2017 § 101
Mia Sundström jätti yhdessä kahdeksan muun valtuutetun
kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:
Nyhkälän koulun oppilaiden vanhemmat ovat ilmaisseet huolen
Nyhkälän koulun Huhdintien puoleisen katuosuuden
turvattomuudesta.
Huhdintien katuosuus Nyhkälän koulun läheisyydessä on
haasteellinen myös autoilijoille. Liikehdintä koulun, torin,
taksikopin ja seurakuntatalon liepeillä vievät helposti huomion
pieniltä katua ylittäviltä oppilailta. Lisäksi kadun varteen saa
pysäköidä lähes koko haasteellisen matkan molemmin puolin.
Tieosuuden turvallisuutta tulisi parantaa kutienkin siten, ettei
osuudella liikkuville ammattiautoilijoille tai bussiliikenteelle synny
ratkaisusta kohtuutonta haittaa.
Turvallisuutta voisi parantaa esimerkiksi huomiovaloilla,
maltillisilla hidasteilla ja pysäköinnin rajoittamisella.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 252
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena
Mikkonen, puh.050 571 8329 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisen
lautakunnan valmisteltavaksi, joka hankkii tarvittavat lausunnot
ao. tahoilta.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 18.01.2018 § 4
Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska
Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että Huhdintien ja siihen kytkeytyvien eri toimintojen
ja lähialueiden muodostavaa liikennettä tarkastellaan
kokonaisuutena, jossa erityisesti huomioidaan kevytliikenne,
risteysalueiden ja suojateiden näkemäalueet. Huhdintiellä on
monimuotoista liikennöintiä ja liikkumista. Huhdintie on yksi
kaupungin keskusta-alueen keskeisimmistä liikenneväylistä.
Koulutoiminnan lisäksi Huhdintieltä ohjautuu eri suuntiin
monenlaista liikennettä. Liikennettä muodostavat
linja-autoasema, matkahuolto, terveysasema, läheiset
asuinalueet ja erityisesti torialueen toiminta toripäivinä, myös muu
keskusta-alueen toiminta on varsin monipuolista. Lisäksi
Karkkilan ev.lut. seurakunnan toiminnan yhteydessä tapahtuu
taajaan arkiaikaankin ihmisten liikkumista, asiointia ja
kokoontumista.
Tarkastelun keskeinen seikka on Huhdintien liikenteen
rauhoittamisen mahdollisuudet kevyen liikenteen
liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Valtuustoaloitteessa on
esitetty parantamistoimenpiteinä esimerkiksi huomiovaloja,
maltillisia hidasteita, ja pysäköinnin rajoittamista. Tekninen
toimiala toteaa, että pelkkiä teknisiä ratkaisuja ja esimerkiksi
huomiovaloja ajatellen Huhdintien liikenteen ongelmia ei saada
ratkaistua asianmukaisesti, mutta erilaiset tekniset laitteet voivat
toimia apuna, kun haetaan kokonaisvaltaista ratkaisua.
Hidastetyypeistä on jatkosuunnittelussa otettava riittävän laajasti
kantaa ja onko perinteisiä hidasteita parempia ratkaisuja
löydettävissä jonkin muun ajoneuvoliikenteeseen vaikuttavan
rakenteellisen ja katuympäristöön soveltuvan ratkaisumallin
kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset pysäköintitaskut, jotka
tietysti muokkaavat ja jäsentävät katuympäristöä rakenteellisesti
ja toiminnallisesti muutenkin. Rakenteellisten muutostenkin
päätarkoituksena olisi muokata katu entistä turvallisemmaksi
kaikille liikkujille ja erityisesti kevyelle liikenteelle.
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Nyhkälän koulun toimintaan kytkeytyvät koulukuljetukset
tapahtuvat nykyisin pitkillä minibusseilla, joille ei ole alun perin
suunniteltu varsinaista pysäyttämis- tai pysäköimistilaa. Mikäli
koulun puoleisella pysähtymispaikalla on esimerkiksi 2
koulubussia yhtä aikaa, ei sinne juurikaan mahdu muita
ajoneuvoja mukaan. Koulun toimintaan liittyvät ajonevojen
liikkumisen ja pysäyttämisen tarpeet on ratkaistu aikoinaan vain
muutamille henkilöautoille, eivätkä nykyajalle tyypilliset
koululaisten saattoliikenteen ongelmat ole olleet aikaisemmin
esillä. Toisaalta yhteiskunnan autoistuminen on lisännyt
moottoriajoneuvoliikennettä muutoinkin.
Koulun saattoliikenteen osalta harkittavana on esimerkiksi
vaihtoehto, jossa koulun saattoliikenne ja kuljetukset siirrettäisiin
esim. Huhdintien varteen ja muu saattoliikenne jäisi nykyiselle
paikalle. Samalla tulisi kuitenkin ratkaista koululaisten turvallinen
jalkautuminen minibusseista ja muista autoista. Nyhkälän koulun
ja siihen kytkeytyvän kevyen liikenteen kadunylitykset juuri koulun
puolella tulee saada turvallisiksi.
Nyhkälän koulun saneerauksen valmistumisen yhteydessä käytiin
myös kaupungin sisäistä keskustelua Nyhkälän koulun ja ev.lut.
seurakunnan seurakuntatalon välissä olevan kadun päähän
tehtävästä kääntöpaikasta koulun saattoliikenteen tarpeisiin.
Tämä mahdollisesti parantaisikin saattoliikenteeseen liittyvää
henkilöturvallisuutta koululaisten näkökulmasta juuri siinä kohtaa,
mutta sekään ei yksin tuo kestävää ratkaisua Huhdintien kevyen
liikenteen ongelmakohtiin, jonka yhteydessä tapahtuu paljolti
koululaisten muitakin kadunylityksiä saattoliikennetoiminnan
lisäksi.
Kaupungin kuntatekniikan suunnittelun kilpailutus ratkeaa tulevan
kevään aikana. Asiaan liittyvässä jatkosuunnittelussa otetaan
huomioon kaikki edellä esitetyt vaihtoehdot ja alan suunnittelija
tullee löytämään niitä lisää. Tekninen toimiala toteaa lopuksi, että
jatkosuunnittelun kautta ja eri vaihtoehtojen selvitessä asiaan
tullaan palaamaan lähitulevaisuudessa ja tekninen toimi laatii siitä
esityksen kustannusarvioineen tekniselle lautakunnalle syksyllä
2018 siten, että mahdolliset investointimäärärahat hankkeelle
saataisiin vuoden 2019 talousarvioon.
Taloudelliset vaikutukset
- ei taloudellisia vaikutuksia vuodelle 2018
Teknisen johtajan ehdotus:
Vastauksena valtuustoaloitteeseen tekninen lautakunta päättää,
että tekninen toimiala käynnistää Huhdintien liikenneturvallisuutta
koskevan suunnittelun kuluvana vuonna ja tuo sitä kautta esille
vaihtoehtoja, joita voidaan tarkastella myöhemmin. Lisäksi
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tekninen toimiala laatii Huhdintien liikenneturvallisuuden
parantamisesta vaihtoehtoja sisältävän esityksen
kustannusarvioineen tekniselle lautakunnalle syksyllä 2018.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus/-valtuusto

Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 26
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Tekninen lautakunta päättää, että tekninen toimiala käynnistää
Huhdintien liikenneturvallisuutta koskevan suunnittelun kuluvana
vuonna ja tuo sitä kautta esille vaihtoehtoja, joita voidaan
tarkastella myöhemmin. Lisäksi tekninen toimiala laatii Huhdintien
liikenneturvallisuuden parantamisesta vaihtoehtoja sisältävän
esityksen kustannusarvioineen tekniselle lautakunnalle syksyllä
2018;
ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto
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Pia Heikkisen eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
102/00.00.01/2017
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 27
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena
Mikkonen, puh.050 571 8329 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Pia Heikkinen on 9.1.2017 saapuneella sähköpostiviestillään
pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
perusteena työesteet ja -kiireet.
Kuntalain 70 § (Suostumus luottamustoimeen ja
luottamushenkilön ero) kuuluu seuraavasti:
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut
ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa
vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa
valtuutetun toimen vastaanottamiseen.
Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun
luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai
asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista,
joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa
tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä
arvioinnin järjestämistä varten.
Kuntalain 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan
luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi
Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei
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ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan,
pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003)
esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3?momentissa
tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön tai säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan
esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi
tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa
tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa
harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista
hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa
huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa
vastaa edunvalvonnasta.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain
säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee
tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä
tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 %
naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei
vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto:
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- myöntää Pia Heikkiselle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen
tehtävästä toimikaudelle 2017-2021 ja
- valitsee varajäsenen tarkastuslautakuntaan koskien toimikautta
2017-2021
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto
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Anu Frosteruksen eronpyyntö Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen
tehtävästä
116/00.00.01/2017
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 28
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena Mikkonen, puh. 050
571 8329 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Anu Frosterus on 16.1.2018 saapuneella sähköpostiviestillään
pyytänyt eroa Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsenen
tehtävästä perusteena eroaminen Vihreiden
paikallisyhdistyksestä ja valtuustoryhmästä.
Uudenmaan liiton perussopimuksen mukaan kuntavaalien jälkeen
pidettävä kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston
jäsenet ja heille varajäsenet. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai
varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä on muusta
syystä peruste erota kesken toimintakauden, päättää jäsenen
edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai
varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa
ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty.
Kuntalain 70 § (Suostumus luottamustoimeen ja
luottamushenkilön ero) kuuluu seuraavasti:
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut
ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa
vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa
valtuutetun toimen vastaanottamiseen.
Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun
luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai
asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista,
joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Uudenmaan liitto on kuntayhtymä ja maakuntavaltuusto kuntien
yhteinen toimielin. Vaalikelpoisuudesta kuntien yhteiseen
toimielimeen säädetään kuntalain 77 §:ssä seuraavasti:
"Kuntien yhteisessä toimielimessä, josta säädetään 51 §:ssä,
jäseninä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan
toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt."
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Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan
luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain
säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee
tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä
tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 %
naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei
vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto:
- myöntää Anu Frosterukselle eron Uudenmaan liiton
maakuntavaltuuston varajäsenen tehtävästä toimikaudelle
2017-2021 ja
- valitsee varajäsenen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon
koskien toimikautta 2017-2021
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 29
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää

Viranhaltijoiden henkilöstöwebin päätösluettelo on ajalta
11.1.2018 – 8.2.2018.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuksi, ja päättää että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja
hallintosäännön 58 §: n mukaista otto-oikeutta.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Saapuneet pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 30
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Pöytäkirjat:
Tekninen lautakunta

1/2018

Vapaa-aikalautakunta

1/2018

Ympäristölautakunta

1/2018

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi ja
päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja hallintosäännön 58 §
mukaista otto-oikeutta.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 31
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset:
Helsingin-Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:
6.2.2018 hallituksen kokouspöytäkirja 5.2.2018
Karkkilan kaupungin vanhusneuvosto:
Kokouspöytäkirja 4/2017
Karkkilan kaupungin vammaisneuvosto:
Lausunto koskien liikkumista tukevien palvelujen hankintaa.
16.1.2018.
Kokouspöytäkirja 1/2018
Karkkilan eläkkeensaajat ry
25.1.2018 Ote hallituksen kokouspöytäkirjasta 6/2017
§ 7 Taina kotirannan valinta Karkkilan Eläkkeensaajat ry:n
edustajan varajäseneksi Karkkilan vanhusneuvostoon.
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
25.1.2018 Tilinpäätösennuste vuodelle 2017.
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia.
2.2.2018 hallituksen kokouspöytäkirja 1/2018.
Perusturvakuntayhtymä Karviainen
7.2.2018 Kuukausiraportti joulukuu 2017.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
tietoonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin sekä hyväksyy niiden kohdalle merkityt täytäntöönpanotoimenpiteet.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 32
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginjohtaja esittää kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee katsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttölupa / hallintopäällikkö, hallinnon palvelualue
124/01.02.01/2013, 16/01.02.01/2018
Kaupunginhallitus 12.02.2018 § 33
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena Mikkonen, puh. 050
571 8329 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2015 § 56 hyväksynyt
täyttölupamenettelyn, jonka mukaisesti toimien ja virkojen
vakinainen täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen
täyttölupaa. Lupamenettely on voimassa toistaiseksi.
Karkkilan kaupungin nykyinen hallintopäällikkö on siirtymässä
toisen työnantajan palvelukseen. Hallintopäällikön virka jäisi
avoimeksi 1.3.2018 alkaen.
Hallintopäällikkö on keskeinen viranhaltija hallinnon toimialalla.
Hän vastaa hallinnon ja päätöksenteon koordinoinnista,
luottamustoimielinten toiminnan sujuvuudesta ja kehittämisestä,
juridiikan ja hallinnon neuvonnasta, varautumisasioista, vaaleista
sekä erilaisista hallinnon kehittämisprojekteista. Hallintopäällikkö
valmistelee kaupunginvaltuuston sekä kaupunginhallituksen
päätöksiä ja vastaa näiden toimielimien pöytäkirjojen pidosta
sekä toimii keskusvaalilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä.
Hallintopäällikkö toimii myös esimiehenä asianhallintatiimille ja on
johtoryhmän jäsen.
Määrärahat sisältyvät talousarvioon.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan hallintopäällikön viran
vakinaiseen täyttämiseen 1.3.2018 alkaen. Täyttöluvan ehtona on
hallintopäällikön viran vapautuminen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 19.2.2018
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§:t 15-19, 23-33
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
§:t 20-22
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus
Helsingin hallinto-oikeudelle:
§:t 23-33
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
EtuostoL:n 22 §:n 2 momentin mukaan §:ään ** ei saa valittamalla hakea muutosta.
Veronkantolain 38 a §:n mukaan §:ään ** ei saa valittamalla hakea muutosta.
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan § ** ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
OIKAISUVAATIMUS
koskee §:ää/§:iä 20-22
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe klo
9.00-15.00.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Karkkilan kaupunginhallitukselle, osoitteeseen kirjaamo PL 50,
03601 Karkkila (Käyntiosoite Valtatie 26, 03600 Karkkila). Oikaisuvaatimus voidaan
toimittaa myös telekopiona fax nro 09 4258 3625 tai sähköpostina osoitteeseen
kirjaamo@karkkila.fi.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
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kunnan jäsen.
Kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskeviin päätöksiin on myös Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella toimialaansa
kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Samoin maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella
kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä
paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on
myös valitusoikeus.
Kaupungin etuosto-oikeuden käyttämispäätökseen voivat myyjä ja ostaja hakea muutosta.
Valitusaika
Kunnallisvalitus ja hallintovalitus 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 katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan
tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen
merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti asnnettu nähtäville
yleiseen tietoverkkoon.
§:n/§:ien ** osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.**.201*, jolloin säädetty 30 päivän
valitusaika luetaan jokaisen valittajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan
tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu).
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 8.00 - 16.15.
Kunnallisvalitus §:t
Hallintovalitus §:t
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Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36, 00521 Helsinki
(käyntiosoite Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki)
Puhelin 0295 021 000
Faksi 09 615 00829
sähköposti: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Avoinna ma-pe klo 8.00 - 16.15
§:t **
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on myös
ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa
ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
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määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa
11.12.2015/1455.

MUUTOKSENHAKU HANKINNOISSA
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi,
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 300.000 € erityiset palvelut
- 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun § **
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta. Hankintaoikaisu on toimitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe
klo 9.00-15.00.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisu on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Hankintaoikaisuviranomainen
Hankintaoikaisu tehdään Karkkilan kaupunginhallitukselle, osoitteeseen kirjaamo, PL 50,
03601 Karkkila (Käyntiosoite Valtatie 26, 03600 Karkkila). Hankintaoikaisu voidaan toimittaa
myös telekopiona fax nro 09 4259 3625 tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@karkkila.fi.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian § ** markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan
hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on
tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 147 §:n nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset
ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on
esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö,
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite
ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta,
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Erityisalojen hankintalain mukaiset hankinnat
Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja
postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa
11.12.2015/1455.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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