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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 52
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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 53
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 Satu Lehtonen ja Juho Meri
Ehdotus:

Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Lehtonen ja Juho Meri.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 54
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 kaupunginjohtaja ehdotti, että
kaupunginhallitus ottaa käsiteltäväkseen lisäasian 67 Teknisen
johtajan viran hoitaminen rekrytointiprosessin aikana.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu,
niin puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lausunto Uusimaa 2050 maakuntakaava
22/10.02.00/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 55
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoitusarkkitehti Jari Mettälä,
puh. 044 467 5458 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kaavoitusarkkitehti Jari Mettälä selosti asiaa kokouksessa.
Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Uusimaa-kaavan 2050
valmisteluaineistosta, joka käsittää Uudenmaan rakennekaavan
luonnoksen ja selostuksen sekä sen taustaselvitykset.
Uusimaa-kaava käsittää koko Uudenmaan maakunnan alueen ja
sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaava sisältää kaikki
maankäytön tärkeimmät teemat, jotka ratkaistaan
maakuntakaavalla. Kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän
aikavälin rakennekaavasta sekä seuduille laadittavista
vaihemaakuntakaavoista: Itä-, Länsi-Uusimaa ja Helsingin seutu.
Kaavan on tarkoitus korvata voimassa olevat Uudenmaan
maakuntakaavat.
Selvityksessä ”Uudenmaan keskusprofiilit” on varsin osuvasti
kuvattu Karkkilaa pienenä teollisuuskaupunkina, joka on
selvityksen keskustyyppien profiloinnissa määritelty
kulttuurikeskuksena. Siinä todetaan, että volyymiltaan ja
saavutettavuuden kannalta Karkkilan keskusta palvelee lähinnä
paikallisia palvelutarpeita. Täydennyksenä voisi todeta, että
keskustan palvelutaso on nykyisin riittämätön paikalliselle
väestölle. Karkkila saa hyvin vähän vetoapua oman elinvoiman
vahvistamiseen lähiseudun kunnista. Siksi Karkkilan
saavutettavuuden parantaminen pääkaupunkiseudun suuntaan
on Karkkilan kasvun kannalta tärkein tekijä. Tällöin Karkkilasta
tulisi nykyistä houkuttelevampi asuinpaikka, jolloin
väestönkasvulla voidaan tukea nykyistä paremmin esimerkiksi
paikallisten palveluiden kysyntää. Selvityksessä todetaan myös,
että ruukkialueen kehittämiseen liittyy myös seudullisesti
merkittäviä mahdollisuuksia. Kaupungin tuoreessa strategiassa
matkailu on nostettu yhdeksi merkittäväksi kasvu- ja
kehittymisalueeksi. Saavutettavuudella on myös tässä asiassa
merkitystä. Selvityksessä esitetty ydinkeskustaa koskeva
täydennysrakentaminen ja kaupallisen aseman vahvistaminen
ovat Karkkilassa työn alla.
Selvityksessä ”Etelä-Suomen liikennekäytävien vertailu
aluetalouden näkökulmasta” on todettu, että alueiden
liikenteellinen saavutettavuus vaikuttaa taloudelliseen kasvuun.
Saavutettavuuden paraneminen tuo alueet lähemmäksi toisiaan.
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Tämä edistää mm. alueiden välistä kauppaa, työvoiman
erikoistumista ja liikkumista. Tällöin em. eri tekijät johtavat
tuottavuuden nousuun ja talouden sekä hyvinvoinnin kasvuun.
Karkkilan elinvoiman kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sen
saavutettavuus on mahdollisimman hyvä. Siksi kaikki
toimenpiteet, jotka parantavat Karkkilan saavutettavuutta
pääkaupunkiseudulle, kuten vt 2 nelikaistaistaminen tai
ratahanke Pori – Helsinki, ovat tärkeitä.
Selvityksen ”Etelä-Suomen liikennekäytävien vertailu
aluetalouden näkökulmasta” mukaan Helsinki – Pori väliselle
ratahankkeelle ei ole aluetaloudellisia perusteita tehdä
maakuntakaavaan varausta uudelle ratayhteydelle, vaikka
selvityksen mukaan matka-aika ko. välillä lyhenee 49 %.
Toisaalta Klaukkalan ratahanke on kuitenkin pitkän aikavälin
suunnitelmissa mukana, vaikka se voitaisiin yhtä hyvin jättää pois
aluetaloudellisin perustein. Helsinki – Pori ratahanke on toki
kallis, mutta tehdyt selvitykset eivät kaikilta osin tue em.
johtopäätöstä. Työmatka-asioinnin muutos olisi nykyisen
asukaskannan mukaan noin +24 % eli 31 000 matkaa.
”Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikkaselvityksessä” on
todettu tavarakuljetusten määrän olevan ko. yhteysvälillä jo
nykyisellään suuri ja siinä olevan perusennusteen (v.2030)
mukaan kasvua olisi tulevaisuudessa ko. ratavälillä + 29 %.
Selvityksessä, ”Etelä-Suomen liikennekäytävien vertailu
aluetalouden näkökulmasta”, esitetty hyötysuhde on Helsinki –
Pori välillä lähes samaa luokkaa kuin keskeisellä yhteysvälillä
Helsinki – Tampere. Selvityksen mukaan ko. hyötysuhde ei kerro
suoraan hankkeen kannattavuudesta, mutta siinä ei myöskään
ole otettu huomioon työssäkäyntialueen laajenemisen vaikutusta
radan varren väestömäärän kasvuun. On aivan selvää, että uusi
ratayhteys tekee sen varrella olevista taajamista, jossa on
väliasema, nykyistä houkuttelevampia asuinpaikkoja. Tällöin
myös hankkeen kannattavuus kasvaa. Palvelutaso jo olemassa
olevilla ratayhteyksillä paranee monipuolisemman rataverkon
vuoksi, kun niiden häiriöherkkyys vähenee ja huoltoväli pitenee
yms. Kanta-Hämeen maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty
ratayhteys Helsinki – Pori. Yli maakuntarajojen menevissä
hankkeissa tulisi eri maakunnilla olla yhteinen näkemys siitä, mitä
maankäytöllisiä varauksia esitetään maakuntakaavoissa, jotta ne
tukevat toisiaan.
”Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikkaselvityksessä” on
saman tyyppinen tarkastelupuute kuin em. liikennekäytävien
aluetalous raportissa. Niin rata- kuin tieliikenteen ennusteet
perustuvat nykyisen tasoisiin väyliin. Jos Helsinki-Pori väylää
parannettaisiin nelikaistaiseksi jakaantuisi henkilö- ja raskaan
liikenteen liikennemäärät eri tavalla kuin raporteissa esitetyissä
ennusteissa. Lisäksi ko. parannuksella olisi samoja myönteisiä
vaikutuksia, mm. muiden tieliikenneväylien huoltoväli pitenee,
kuin em. uudella rataväylällä.
Joukkoliikenneyhteys on tällä hetkellä Karkkilan ja Helsingin
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välillä kohtuullinen päiväaikaan, mutta arki- ja viikonloppuiltoina
viimeinen vuoro Helsingistä Karkkilaan lähtee kello 19 tai 20.
Tämä ei mahdollista kulkemista joukkoliikenteen välityksellä
esimerkiksi Helsingissä järjestettäviin kulttuuri- tai
urheilutapahtumiin. V2 toimiminen laadukkaana
joukkoliikenneväylänä vaatii konkreettisia kehittämistoimenpiteitä,
joista tehokkain on ehdottomasti v2 nelikaistaistaminen, joka on
osoitettu Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan
osayleiskaavassa (2014) pohjoiseen liittymään asti. Helsingin
näkökulmasta vt2 merkitys on suhteellisen pieni, mutta asiaan
pitäisi katsoa koko Uudenmaan kannalta. Väylän merkitys kasvaa
myös pääkaupunkiseudun näkökulmasta, jos sitä kehitetään sekä
joukkoliikenne- että logistiikkaväylänä. Jollei Helsingin ja
Karkkilan yhteysväliä kyetä kehittämään, on Karkkilan seudun
vaikea vastata maakuntakaavassa esitettyihin hienoihin ja
kannatettaviin suunnitteluperiaatteisiin ja niihin liittyviin
tavoitteisiin: keskustojen elinvoiman turvaaminen, liikkumisen
kehittäminen kestävämmäksi ja työmarkkina-alueen
laajentaminen hyvien yhteyksien avulla. Väestö ja yritykset
sijoittuvat entistä enemmän sinne, missä liikenteellinen
saavutettavuus ovat toimivimmat.
Erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet muuttuvat nykyään entistä
nopeammin, joten Etelä-Suomen tilannetta on mahdotonta
ennustaa esimerkiksi 10 tai 20 vuoden päähän. Siksi
maakuntakaavan tehtävänä pitää olla erityisesti mahdollisuuksien
luominen Uudenmaan eri alueiden kehittämiseen, varsinkin kun
kaava tähtää aina vuoteen 2050 saakka. Maakuntakaavan
selostuksessa on todettu, että sen tavoitteena on tunnistaa
valtakunnallisten intressien ja maakunnan kehittymisen kannata
välttämättömät tekijät ja ratkaista vain ne. Maakunnallinen
näkökanta on vahvasti pääkaupunkiseutua korostava, mikä
sisällään on täysin ymmärrettävää. Myöhemmin laadittavassa ja
yleispiirteistä rakennekaavaa täydentävässä Länsi-Uudenmaan
vaihemaakuntakaavassa toivottavasti kiinnitetään
valmisteluaineiston selostuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaisesti erityistä huomiota sujuviin liikenneyhteyksiin henkilöja tavaraliikenteessä, myös Karkkilan näkökulmasta.
Itse maakuntakaavan rakennekaavan esitystapa on hyvin
yleispiirteinen ja pelkistetty. Sitä täydentää myöhemmin
laadittavat tarkemmat alueelliset vaihemaakuntakaavat, joissa
ratkaistaan seutujen erityiskysymykset. Rakennekaavan
esitystapa ja siihen laaditut suunnittelutavoitteet sekä seutujen
kaavojen suunnitteluperiaatekorttien alustava sisältö ovat
alustavan tarkastelun perusteella oikean suuntaiset.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan selostuksen Karkkilan
kaupungin lausunnoksi Uusimaakaavan 2050
valmisteluaineistosta.
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Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja esitti muutetun
päätösehdotuksen, ja päätösteksti jaettiin hallituksen jäsenille
kokouksessa. Lisäksi Anna Tallgren esitti, että lausunnon kohta
"Tämä ei mahdollista kulkemista joukkoliikenteen välityksellä
esimerkiksi Helsingissä järjestettäviin kulttuuri- tai
urheilutapahtumiin". Muutetaan seuraavaan muotoon: "Tämä ei
mahdollista kulkemista joukkoliikenteen välityksellä esimerkiksi
Helsinkiin töihin tai siellä järjestettäviin kulttuuri- ja
urheilutapahtumiin." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi,
voidaanko muutosehdotukset hyväksyä yksimielisesti. Koska
ehdotuksia ei vastustettu, niin puheenjohtaja katsoi
kaupunginhallituksen hyväksyneen ne.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy alla olevan selostuksen Karkkilan
kaupungin lausunnoksi lausunnoksi Uusimaakaavan 2050
valmisteluaineistosta:

Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Uusimaa-kaavan 2050
valmisteluaineistosta, joka käsittää Uudenmaan rakennekaavan
luonnoksen ja selostuksen sekä sen taustaselvitykset.
Uusimaa-kaava käsittää koko Uudenmaan maakunnan alueen ja
sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaava sisältää kaikki
maankäytön tärkeimmät teemat, jotka ratkaistaan
maakuntakaavalla. Kaava koostuu yleispiirteisestä pitkän
aikavälin rakennekaavasta sekä seuduille laadittavista
vaihemaakuntakaavoista: Itä-, Länsi-Uusimaa ja Helsingin seutu.
Kaavan on tarkoitus korvata voimassa olevat Uudenmaan
maakuntakaavat.
Selvityksessä ”Uudenmaan keskusprofiilit” on varsin osuvasti
kuvattu Karkkilaa pienenä teollisuuskaupunkina, joka on
selvityksen keskustyyppien profiloinnissa määritelty
kulttuurikeskuksena. Siinä todetaan, että volyymiltaan ja
saavutettavuuden kannalta Karkkilan keskusta palvelee lähinnä
paikallisia palvelutarpeita. Täydennyksenä voisi todeta, että
keskustan palvelutaso on nykyisin riittämätön paikalliselle
väestölle. Karkkila saa hyvin vähän vetoapua oman elinvoiman
vahvistamiseen lähiseudun kunnista. Siksi Karkkilan
saavutettavuuden parantaminen pääkaupunkiseudun suuntaan
on Karkkilan kasvun kannalta tärkeä tekijä. Tällöin Karkkilasta
tulisi nykyistä houkuttelevampi asuinpaikka, jolloin
väestönkasvulla voidaan tukea nykyistä paremmin esimerkiksi
paikallisten palveluiden kysyntää. Selvityksessä todetaan myös,
että ruukkialueen kehittämiseen liittyy myös seudullisesti
merkittäviä mahdollisuuksia. Kaupungin tuoreessa strategiassa
matkailu on nostettu yhdeksi merkittäväksi kasvu- ja
kehittymisalueeksi. Saavutettavuudella on myös tässä asiassa
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merkitystä. Selvityksessä esitetty ydinkeskustaa koskeva
täydennysrakentaminen ja kaupallisen aseman vahvistaminen
ovat Karkkilassa työn alla.
Selvityksessä ”Etelä-Suomen liikennekäytävien vertailu
aluetalouden näkökulmasta” on todettu, että alueiden
liikenteellinen saavutettavuus vaikuttaa taloudelliseen kasvuun.
Saavutettavuuden paraneminen tuo alueet lähemmäksi toisiaan.
Tämä edistää mm. alueiden välistä kauppaa, työvoiman
erikoistumista ja liikkumista. Tällöin em. eri tekijät johtavat
tuottavuuden nousuun ja talouden sekä hyvinvoinnin kasvuun.
Karkkilan elinvoiman kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sen
saavutettavuus on mahdollisimman hyvä. Siksi kaikki
toimenpiteet, jotka parantavat Karkkilan saavutettavuutta
pääkaupunkiseudulle, kuten vt 2 nelikaistaistaminen tai
ratahanke Pori – Helsinki, ovat tärkeitä. Karkkilan
saavutettavuuden parantamisen tärkeyttä kuvastaa
”Uusimaa-kaava 2050 valmisteluaineiston selostuksessa” oleva
saavutettavuusanalyysi, jossa on kuvattu liikennejärjestelmän ja
maankäytön saavutettavuutta vuoden 2017 ja vuoden 2050
tilanteessa. Sen perusteella Karkkila on varsin pieni irrallinen
saareke Uudenmaan luoteispuolella ja sen saavutettavuus
pääkaupunkiseudulle ei ole kovin hyvä. Analyysin mukaan tilanne
ei ole kovin paljon parempi vuonna 2050. Analyysin pohjana on
rakennemallityön ve 2 (monikeskittyvä kasvu) mukainen
väestöennuste, jossa Karkkilalle ennustetaan lähes 0-kasvua.
Tällaista lähtökohtaa ei voi hyväksyä. Selvityksessä ”Uudenmaan
aluetalouden skenaariot sekä väestö- ja työpaikkaprojektiot” on
todettu seuraavaa:
”Maakuntakaavoituksen näkökulmasta kaikkiin keskuksiin
suuntautuvan nopean kasvun vaihtoehto (Ve1) on kaikkien
seutujen kannalta kiinnostavin vaihtoehto, koska se osoittaa
minkälaiseen määrälliseen kasvuun ja rakennemuutokseen
maakunnassa on perusteltua varautua. Kaikkiin keskuksiin
suuntautuvan nopean kasvun vaihtoehto (Ve1) mahdollistaa
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden edistämisen
Uudellemaalle sovitettuna siten, että aluetalouden kasvu on
älykästä, kestävää ja kaikille suuntautuvaa. Vaihtoehdon
toteutumisen edellytyksenä on tuottavuuden ja kilpailukyvyn
kasvu kaikissa Uudenmaan keskuksissa kunkin seudun omiin
vahvuuksiin perustuen. Se mahdollistaa kaikkien seutujen
elinvoiman ja korkean työllisyyden. Siihen liittyy kunkin
keskuksen erikoistumisen syveneminen ja sen kautta koko
maakunnan ja moninaistuminen. Talouden kasvu mahdollistaa
resurssien kertymisen ja investoinnit älykkäisiin liikkumis-,
energia- ja ympäristöratkaisuihin.”
Kyseinen kaikkiin keskuksiin suuntautuva vaihtoehto mahdollistaa
Karkkilan seudun kasvun ja kehittymisen elinvoimaisena kuntana.
Vaihtoehdon, Ve1, pohjana on väestöennuste, jossa Karkkilan
väestö kasvaa jo vuoteen 2040 mennessä yli 10 000 asukkaan
kaupungiksi (noin 0,5 % kasvu vuositasolla). Uudenmaan
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maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavan sekä niihin liittyvien
selvitysten pohjalta tehtävien ratkaisujen lähtökohtana tulee olla
ko. raportin ve1 mukainen kasvuennuste. Kaavoissa esitettyjen
ratkaisujen tulee tukea Karkkilan kasvua.
Selvityksen ”Etelä-Suomen liikennekäytävien vertailu
aluetalouden näkökulmasta” mukaan Helsinki – Pori väliselle
ratahankkeelle ei ole aluetaloudellisia perusteita tehdä
maakuntakaavaan varausta uudelle ratayhteydelle, vaikka
selvityksen mukaan matka-aika ko. välillä lyhenee 49 %.
Toisaalta Klaukkalan ratahanke on kuitenkin pitkän aikavälin
suunnitelmissa mukana, vaikka se voitaisiin yhtä hyvin jättää pois
aluetaloudellisin perustein. Helsinki – Pori ratahanke on toki
kallis, mutta tehdyt selvitykset eivät kaikilta osin tue em.
johtopäätöstä.
Työmatka-asioinnin muutos olisi nykyisen asukaskannan mukaan
noin +24 % eli 31 000 matkaa. ”Etelä-Suomen liikennekäytävien
logistiikkaselvityksessä” on todettu tavarakuljetusten määrän
olevan nykyisellä yhteysvälillä (Pori – Tre - Hki) jo nykyisellään
suuri ja siinä olevan perusennusteen (v.2030) mukaan kasvua
olisi tulevaisuudessa ko. ratavälillä + 29 %. Selvityksessä,
”Etelä-Suomen liikennekäytävien vertailu aluetalouden
näkökulmasta”, esitetty hyötysuhde on Helsinki – Pori välillä
lähes samaa luokkaa kuin keskeisellä yhteysvälillä Helsinki –
Tampere. Selvityksen mukaan ko. hyötysuhde ei kerro suoraan
hankkeen kannattavuudesta, mutta siinä ei myöskään ole otettu
huomioon työssäkäyntialueen laajenemisen vaikutusta radan
varren väestömäärän kasvuun. On aivan selvää, että uusi
ratayhteys tekee sen varrella olevista taajamista, jossa on
väliasema, nykyistä houkuttelevampia asuinpaikkoja. Tällöin
myös hankkeen kannattavuus kasvaa. Palvelutaso jo olemassa
olevilla ratayhteyksillä paranee monipuolisemman rataverkon
vuoksi, kun niiden häiriöherkkyys vähenee ja huoltoväli pitenee
yms. Kanta-Hämeen maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty
ratayhteys Helsinki – Pori. Yli maakuntarajojen menevissä
hankkeissa tulisi eri maakunnilla olla yhteinen näkemys siitä, mitä
maankäytöllisiä varauksia esitetään maakuntakaavoissa, jotta ne
tukevat toisiaan.
”Etelä-Suomen liikennekäytävien logistiikkaselvityksessä” on
saman tyyppinen tarkastelun puute kuin em. liikennekäytävien
aluetalous raportissa. Niin rata- kuin tieliikenteen ennusteet
perustuvat nykyisen tasoisiin väyliin. Jos Helsinki-Pori väylää
parannettaisiin nelikaistaiseksi jakaantuisi henkilö- ja raskaan
liikenteen liikennemäärät eri tavalla kuin raporteissa esitetyissä
ennusteissa. Lisäksi ko. parannuksella olisi samoja myönteisiä
vaikutuksia, mm. muiden tieliikenneväylien huoltoväli pitenee,
kuin em. uudella rataväylällä. Karkkilan suunnan kehittäminen on
jäänyt Uudenmaan liiton uusimmassa selvityksessä, ”Liikenteen
ja maankäytön vuorovaikutus”, äärimmäisen vähälle huomiolle.
Karkkilaa ei näy ennusteissa eikä tulevaisuuden
joukkoliikenneratkaisun toteutuspoluissa. Irrallisena ”heittona”
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tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisussa on esitetty vt2
parantaminen ilman minkäänlaista selitystä siitä, mitä se pitää
sisällään. Aiemmin mainitun saavutettavuusanalyysin (2017 –
2050) perusteella ns. vt 2 parantaminen tarkoittaa vain
nykytilanteen mukaista tasoa.
Joukkoliikenneyhteys on tällä hetkellä Karkkilan ja Helsingin
välillä kohtuullinen päiväaikaan, mutta arki- ja viikonloppuiltoina
viimeinen vuoro Helsingistä Karkkilaan lähtee kello 19 tai 20.
Tämä ei mahdollista kulkemista joukkoliikenteen välityksellä
esimerkiksi Helsinkiin töihin tai siellä järjestettäviin kulttuuri- tai
urheilutapahtumiin. V2 toimiminen laadukkaana
joukkoliikenneväylänä vaatii konkreettisia kehittämistoimenpiteitä,
joista tehokkain on ehdottomasti v2 nelikaistaistaminen, joka on
osoitettu Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan
osayleiskaavassa (2014) pohjoiseen liittymään asti. Helsingin
näkökulmasta vt2 merkitys on suhteellisen pieni, mutta asiaan
pitäisi katsoa koko Uudenmaan kannalta. Väylän merkitys kasvaa
myös pääkaupunkiseudun näkökulmasta, jos sitä kehitetään sekä
joukkoliikenne- että logistiikkaväylänä. Jollei Helsingin ja
Karkkilan yhteysväliä kyetä kehittämään, on Karkkilan seudun
vaikea vastata maakuntakaavassa esitettyihin hienoihin ja
kannatettaviinsuunnitteluperiaatteisiin ja niihin liittyviin
tavoitteisiin: keskustojen elinvoiman turvaaminen, liikkumisen
kehittäminen kestävämmäksi ja työmarkkina-alueen
laajentaminen hyvien yhteyksien avulla. Väestö ja yritykset
sijoittuvat entistä enemmän sinne, missä liikenteellinen
saavutettavuus ovat toimivimmat.
Erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet muuttuvat nykyään entistä
nopeammin, joten Etelä-Suomen tilannetta on mahdotonta
ennustaa esimerkiksi 10 tai 20 vuoden päähän. Siksi
maakuntakaavan tehtävänä pitää olla erityisesti mahdollisuuksien
luominen Uudenmaan eri alueiden kehittämiseen, varsinkin kun
kaava tähtää aina vuoteen 2050 saakka. Maakuntakaavan
selostuksessa on todettu, että sen tavoitteena on tunnistaa
valtakunnallisten intressien ja maakunnan kehittymisen kannata
välttämättömät tekijät ja ratkaista vain ne. Maakunnallinen
näkökanta on vahvasti pääkaupunkiseutua korostava, mikä
sisällään on täysin ymmärrettävää. Myöhemmin laadittavassa ja
yleispiirteistä rakennekaavaa täydentävässä Länsi-Uudenmaan
vaihemaakuntakaavassa toivottavasti kiinnitetään
valmisteluaineiston selostuksessa esitettyjen tavoitteiden
mukaisesti erityistä huomiota sujuviin liikenneyhteyksiin henkilöja tavaraliikenteessä, myös Karkkilan näkökulmasta.
Itse maakuntakaavan rakennekaavan esitystapa on hyvin
yleispiirteinen ja pelkistetty. Sitä täydentää myöhemmin
laadittavat tarkemmat alueelliset vaihemaakuntakaavat, joissa
ratkaistaan seutujen erityiskysymykset. Rakennekaavan
esitystapa ja siihen laaditut suunnittelutavoitteet sekä seutujen
kaavojen suunnitteluperiaatekorttien sisältö ovat alustavan
tarkastelun perusteella oikean suuntaiset. Vt 2 tulisi kaavoissa
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esittää kehitettävänä joukkoliikenne- ja logistiikka käytävänä.
Päätös:

Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:

Jari Mettälä poistui kokouksesta asian käsittelyn päätyttyä.

Täytäntöönpano:

Uudenmaan liitto
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Täyttölupa / koulukuraattori, opetuksen palvelualue
25/01.02.01/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 56
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Arto Jormalainen, puh. 050 544
6489 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2015 § 56 hyväksynyt
täyttölupamenettelyn, jonka mukaisesti toimien ja virkojen
vakinainen ja yli vuoden kestävien määräaikaisten
palvelussuhteiden täyttäminen edellyttää kaupunginhallituksen
täyttölupaa. Lupamenettely on voimassa toistaiseksi.
Sivistysjohtaja esittää esittää täytettäväksi seuraavan vakituisen
tehtävän:
Koulukuraattorin tehtävän 1.8.2018 alkaen toistaiseksi. Mikäli
hakijoilla ei ole pätevyyttä vastaavan kuraattorin tehtävään,
täytetään se määräaikaisena ajalle 1.8.2018-31.7.2019.
Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen
sosiaalityöntekijän kelpoisuuspätevyys.
Opiskelija- ja oppilashuoltolaki edellyttää, että jokaisen kunnan
on nimettävä em. kelpoisuuden omaava henkilö vastaavaksi
kuraattoriksi. Karkkilan kaupungin koulukuraattorilla ei ole
ylempää korkeakoulututkintoa ja lisäksi esi- ja perusopetuksen
oppilasmäärä edellyttää toisen koulukuraattorin tehtävän
täyttämistä. Tehtävän resurssi on hyväksytty valtuuston
talousarviokokouksessa.
Kaupungin johtoryhmä hyväksyi 19.3.2018 sivistysjohtajan
esityksen ja puoltaa täyttöluvan myöntämistä koulukuraattorin
tehtävään 1.8.2018 alkaen toistaiseksi. Tehtäväkohtainen palkka
on 2579,08 €, hinnoittelutunnus 04SOS04A.
Taloudelliset vaikutukset
- viran määräraha sisältyy kuluvan vuoden talousarvioon
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy täyttöluvan koulukuraattorin
tehtävään 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Karkkilan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017
13/02.02.01/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 57
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh.044
553 3203 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettvaksi. Tilintarkastajan on tarkastettava
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen
kunnanhallituksen on saatettava valtuuston käsiteltäväksi.
Valtuuston tulee hyväksyä tilinpäätös kesäkuun loppuun
mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja
niiden liittiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätöksen tulee sisältää
konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja
konsernirahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.
Tilinpäätöksen käsittelykärjestys on Suomen Kuntaliiton
suosituksen mukaan seuraava:
1. Kaupunginhallitus valmistelee tilinpäätöksen siihen liittyvine
asiakirjoineen, allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä saattaa sen
tilintarkastajille tarkastettavaksi ja aikanaan kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi.
2. Tilintarkastaja luovuttaa tarkastuslautakunnalle valtuustolle
osoittamansa tarkastuskertomuksen. Kertomukseen sisältyy
lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille
myöntää vastuuvapaus.
3. Jos tilintarkastuskertomus sisältää tilimuistutuksen,
tarkastuslautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä
kaupunginhallituksen lausunnon.
4. Tarkastuslautakunta jättää tilinpäätöksen
tilintarkastuskertomuksineen valtuuston käsiteltäväksi ja antaa
arvionsa tehdyistä muistutuksista, niihin annetuista selvityksistä
ja kaupunginhallituksen lausunnosta sekä tekee esityksen siitä,
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää
vastuuvapaus. Edellä todettu käsittelyjärjestys perustuu siihen,
että tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään
omana pykälänään.
Yhteenveto vuoden 2017 tilinpäätöksestä
Karkkilan kaupungin tulos vuodelta 2017 on 186 779,16 euroa
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ylijäämäinen. Kaupungin toimintakate oli -45,74 milj. euroa ja se
heikkeni edellisvuoteen nähden 1,09 prosenttia eli 492 820 euroa
mutta oli kuitenkin muutettua talousarviota 707 432 euroa
parempi. Toimintakatteen heikkeneminen vuodesta 2016 johtui
toimintatuottojen supistumisesta 214 022 eurolla ja
toimintakulujen kasvusta 278 797 eurolla.
Toimintatuottoja kertyi vuonna 2017 yhteensä 6,47 milj. euroa.
Muutettuun talousarvioon nähden toimintatuottoja kertyi 203 195
euroa enemmän.
Toimintakulut 52,21 milj. euroa nousivat 0,54 prosenttia eli 278
797 euroa vuoteen 2016 verrattuna. Muutettuun talousarvioon
nähden toimintakulut olivat 504 238 euroa pienemmät.
Kaupungin toimintakate alittui talousaviossa asetetusta
tavoitteesta erikoissairaanhoitopiirin 189 820 euron ylijäämän ja
260 913 euron kalliin hoidon palautuksista johtuen. Lisäksi
toimintakatteeseen alitusta toi muutettuun talousarvioon 2017
nähden mm teknisen toimen ennakoitua suurempi myyntivoitto
kiinteistöjen Moukarintien 9 ja 10 myynnistä.
Toimintakatteen sen sijaan ylittää kasvatus- ja opetuslautakunta
222 242 euroa. Toimintakate ylittyi varhaiskasvatuksen
maksutuottojen jäämisellä 50 245 euroa muutetusta
talousarviosta, henkilöstökulujen kasvulla 87 210 euroa ja
palvelujen ostojen (kotikuntakorvaukset 155 744 euroa) kasvulla
117 143 euroa.
Käyttötalouden lisämäärärahaa anoi vuoden 2017 aikana
kaupunginhallitus kotouttamistyön (27.2.2017 §7)
käynnistämiseen tuloja 70 280 euroa ja menoja 46 034
euroa.Kasvatus- ja opetuslautakunta anoi (9.10.2017 §82)
varhaiskasvatuksen toimintatuottojen alentumisen vuoksi 170 000
euroa päivähoidon asiakasmaksujen alentamisen sekä uuden
varhaiskasvatuslain subjektiivisen päivähoito-oikeuden
rajoittamatta käyttämisen vuoksi. Lisäksi opetuspuolelle anottiin
toimintakatteeseen 220 000 euroa, joka johtui mm siitä, että
valtionavustuskorvauksia ei toteutunut arvioidun mukaisesti.
Kompensaatio muista sivistystoimen palveluista oli 50 000 euroa,
joten lopullinen myönnetty lisämääräraha oli 340 000 euroa.
Lisäksi Karviaisen perusturvakuntayhtymä (11.12.2017 §125)
anoi lisämäärärahaa 500 000 euroa talousarvionsa kohtaan
perheiden palvelulinja, perhesosiaalityö ja lasten sijaishuolto sekä
257 00 euron siirtoa erikoissairaanhoitopiirin määrärahasta kalliin
hoidon tasaus samaan kohtaan kuin edellä.
Ylitystä perusturvayhtymä Karviaisen toimintamenoissa
muodostui edellä mainitun lisäksi 63 615 euroa.Ylitykset
kompensoitiin erikoissairaanhoitopiirin ylijäämän 189 820 euroa
ja kalliin hoidon tasausmaksun 260 913 euroa palautuksista.
Muiden lautakuntien ja kaupunginhallituksen osalta
toimintakatteet alittuivat talousarvioon 2018 nähden.
Verotuloja yhteensä vuonna 2017 kertyi 31,6 milj. euroa.
Kunnallisveron osuus verotuloista oli 27,96 milj.euroa,
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yhteisöverojen osuus oli 1,35 milj. euroa ja kiinteistöverotulojen
2,25 milj.euroa. Verotulojen yhteiskertymä oli lähestulkoon sama
kuin vuosi sitten. Niitä saatiin muutettuun talousarvioon nähden
26 884 euroa vähemmän ja vuoteen 2016 nähden 10 000 euroa
vähemmän.
Valtionosuuksia saatiin vuonna 2017 17,42 milj.euroa, joka oli
133 273 euroa vähemmän kuin vuonna 2016 ja muutettuun
talousarvioon nähden lähestulkoon sama.
Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 12,04 prosenttia eli 296 788
euroa vuodesta 2016.
Vuonna 2017 investointimenot olivat 6,71 milj.euroa ja
investointitulot 614 tuhatta euroa. Investointimenoihin valtuusto
hyväksyi yhteensä 985 000 euron (6.11.2017 §107) lisäyksen
sekä terveysaseman osalta 295 000 euroa (9.10.2017 § 83).
Investointimäärärahaylityksiä muodostui valtuuston hyväksymien
investointimäärärahojen lisäksi terveysaseman korjauksesta ja
laajennuksesta 384 041 euroa, yhteiskoulun sisäilmakorjauksista
98 184 euroa ja vesi-ja viemäriverkoston peruskorjauksista 43
307 euroa ja Nyhkälän koulun peruskorjauksesta 36 830 euroa.
Toteuttamatta investoinneista jäi mm. Harjun kentän kunnostus
287 383 euroa.
Nettomääräinen investointimeno oli 6,10 milj.euroa.
Muutettuun talousarvioon nähden investointimäärärahat ylittyvät
158 915.
Suurimmat yksittäiset investointikohteet vuonna 2017 olivat
terveysaseman peruskorjaus ja laajennus. 5,09 milj.euroa,
yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 0,48 milj.euroa, katujen
perusparannus 0,34 milj. euroa ja vesi-ja viemäriverkoston
parantaminen 0,25 milj.euroa.
Lainakanta 31.12.2017 oli Karkkilassa 59,205 milj.euroa. Se
kasvoi vuoden aikana 1,26 milj.euroa. Asukaskohtainen
lainamäärä vuoden lopulla oli 6 653 €/asukas, joka on 155 euroa
enemmän kuin vuonna 2016.
Keskeisiä tunnuslukuja:
1. Vuosikate asukasta kohden laski 387,52 eurosta 335,64
euroon.
2. Investointien tulorahoitus nousi 33,40 prosentista 44,53
prosenttiin.
3. Omavaraisuusaste pysyi samana 12,57 prosenttia
4. Kassan riittävyys laski 10,88 päivästä 3,39 päivään.
5. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi 109,81 prosentista
112,86 prosenttiin.
6. Lainamäärä asukasta kohden oli 6 653,74 euroa sen ollessa
vuonna 2016 6 502,64 euroa.
7. Taseen kertynyt ylijäämä oli 1,65 milj.euroa kun se vuosi aikaa
oli 1,47 milj. euroa.
8. Konsernin tulos oli 316 tuhatta euroa ylijäämäinen kun vuosi
aikaa konsernin tulos oli 749 tuhatta euroa.
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9. Konsernin lainakanta kasvoi asukasta kohden 6 865 eurosta 7
078 euroon.
10. Konsernin kertynyt ylijäämä oli 2,75 milj.euroa kun se vuonna
2016 oli 2,46 milj.euroa.
Koko kaupungin konsernin vuoden 2017 ylijäämä oli 315 535,81
euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
-allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi
-saattaa tilinpäätöksen tarkastulautakunnan valmistelun jälkeen
kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi
-valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja
kaupunginjohtajan allekirjoittamaan oheismateriaalina olevan
vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle
-ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos 186 779,16
euroa siirretään kokonaisuudessaan ylijäämänä taseen omaan
pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli- ja alijäämiin
-oikeuttaa talousjohtajan tekemään vuoden 2017 tilinpäätökseen
teknisiä korjauksia.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

Taloustuki, talousjohtaja

Liitteet

Liite 17
Liite 18
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Vastaus valtuustoaloitteeseen / valtuustoaloite vapaa-aikalautakunnan
puheenjohtajiston erottamiseksi luottamuspulan vuoksi
27/00.00.01/2018
Kaupunginvaltuusto 05.03.2018 § 12
Vihreiden valtuustoryhmä jätti yhdessä Teemu Tuiskulan, Timo
Lehdon, Tapani Ylihärsilän, Jarkko Ilosen, Eino Huotarin, Satu
Lehtosen, Outi Pietiläisen, Heli Ahjoniemen, Heidi Savolaisen
sekä Antti Henttosen kanssa seuraavan aloitteen:
Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme
Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajiston erottamista
luottamuspulan vuoksi. Karkkilan vihreät saivat keväällä 2017
yhteisissä eri valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa
vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan paikan. Valtuutettu Anu
Frosterus on eronnut Vihreiden valtuustoryhmästä ja liittynyt
Kokoomuksen ryhmään. Muuttuneen tilanteen vuoksi,
kokoomuksella on sekä vapaa-aikalautakunnan
varapuheenjohtajan, että puheenjohtajan paikat.
Näin ollen ehdotamme valiokunnan asettamista
vapaaa-aikalautakunnan puheenjohtajiston erottamiseksi
luottamuspulan vuoksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen
kaupnginhallituksen valmisteltavaksi.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 58
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kuntalain 34 § mukaan valtuusto voi erottaa valtuuston ja
valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat,
jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta.
Erottamispäätös koskee kyseisen toimielimen puheenjohtajistoa
kokonaisuudessaan. Asia tulee vireille kunnanhallituksen
esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä
koskevan aloitteen.
Kun edellä mainittu asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa
tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan
tulee kuulla asianomaisia luottamushenkilöitä hallintolain
mukaisesti ja heille on annettava mahdollisuus antaa selityksensä
luottamuksen menettämisestä ja erottamisvaatimuksesta. Lisäksi
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valiokunnan on hankittava kunnanhallituksen lausunto
valmistelemastaan asiasta. Valiokunta kuitenkin valmistelee
asian itsenäisesti suoraan valtuustolle.
Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Lisäksi sen kokoonpanon tulee noudattaa tasa-arvolakia eli naisia
ja miehiä tulee kumpiakin olla vähintään 40 % jäsenistä.
Muutenkin valiokunnan kokoonpanossa tulee kiinnittää huomiota
tasapuolisuuteen ja siihen, että eri näkökantoja edustavat saavat
siihen edustajansa. Valiokunnan sujuvan toiminnan
varmistamiseksi sen jäsenmäärää ei ole hyvä päättää liian
suureksi.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
1. asettaa keskuudestaan kuntalain 35 § mukaisen tilapäisen
valiokunnan valmistelemaan vapaa-aikalautakunnan
puheenjohtajiston erottamista
2. nimeää valiokunnan varsinaiset jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet
3. nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
4. päättää, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan
soveltuvin osin kaupungin hallintosääntöä, että valiokunta
käsittelee asiat puheenjohtajansa selostuksen pohjalta ja että
valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite / lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotosta ja lapsiasiain valtuutetun
nimeämisestä kaupunginvaltuuston... / Valmistelutoimeksianto
26/05.00/2018
Kaupunginvaltuusto 05.03.2018 § 11
Hannamari Auvinen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
Karkkilassa tulisi ottaa huomioon lapsivaikutusten arviointi
etenkin lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa nyt ja
tulevaisuudessa, kuten uudessa kaupunkistrategiassakin
2018-2022 se on huomioitu. Kaupunkistrategia ei kuitenkaan
takaa sitä, että lapsivaikutukset otettaisiin automaattisesti
huomioon myös tulevilla valtuustokausilla.
Lapsivaikutusten arviointi tarkoittaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa
arviointia, jossa arvioidaan päätösten, toimenpiteiden ja
toiminnan vaikutusta lasten hyvinvointiin ja lasten oikeuksien
toteutumiseen kunnissa ja tulevaisuuden maakunnissa, johon
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on laatinut ohjeet.
Lapsivaikutusten arviointi kohdistuu yleensä alle 18-vuotiaisiin
lapsiin, mutta se voi olla myös yli 18-vuotiaisiin kohdistuvaa
nuorisovaikutusten arviointia. Lapsivaikutusten arvioinnissa tulee
ottaa huomioon YK:n lasten oikeuksien sopimus vuodelta 1989,
joka on Suomessakin ratifioitu lain tasoisena v. 1991. Lapsilla on
oikeus hänen hyvinvoinnilleen välttämättömään suojeluun ja
huolenpitoon. Se velvoittaa aikuisia varmistamaan lasten
oikeuksien toteutumisen sekä huolehtimaan lasten oikeuksiin
kohdistuvista laiminlyönneistä. Lapsivaikutusten arviointi on osa
lasten oikeuksien toteutumista. YK:n lasten oikeuksien komitean
4. yleisperiaatetta ovat syrjinnän kielto, lapsen oikeuksien
ensisijaisuus, lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja
kehittymiseen sekä oikeus tulla kuulluksi ja saada mielipide
huomioon otetuksi.
Myös Sipilän hallituksen yhtenä kärkihankkeena v. 2017-2018 on
Lapsi- ja perhepalveluiden muutoshanke eli LAPE, jonka yhtenä
tavoitteena on edistää lasten oikeuksien tietoperusteisuutta
ammattilaisten keskuudessa. Hankkeessa mallinnetaan ja
tuetaan lapsivaikutusten arviointia käytännössä. LAPE —
ohjelmassa luodaan välineet lapsilähtöisen budjetoinnin
käyttöönottoon, joka tarkoittaa sitä, että lapsiin kohdistuvien
päätöksen teon rahalliset vaikutukset arvioidaan ja jäljitetään.
Lapsibudjetoinnin tarkoituksena on edistää lasten oikeuksien
toteutumista talousarvioipäätöksissä. Tavoitteena on
lapsiystävällinen kunta ja maakunta myös hallinnossa ja
päätöksenteossa.
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Karkkilan kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että
kaupunginvaltuustossa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi
päätöksenteossa sekä nimetään yksi valtuutettu
lapsiasiainvaltuutetuksi, joka osaltaan tukee lapsivaikutusten
arviointia ja pitää lasten ja nuorten asioita esillä päätöksenteossa.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 59
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi kasvatus- ja
opetuslautakunnalle, joka hankkii tarvittavat lausunnot asian
omaisilta tahoilta.
Päätös:
Täytäntöönpano:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Valtuustoaloite / Kaavoituksen ohjausryhmän perustaminen / Valmistelutoimeksianto
24/10.02.03/2018
Kaupunginvaltuusto 05.03.2018 § 10

Risto Sintonen jätti yhdessä Karkkilan demarien kanssa seuraavan aloitteen:
Kaupungissamme on aloitettu kaavoitustyö monella tärkeällä ja
merkittävällä alueella. Alueita ovat Takkoinalue , etuvattolan alue
ja aseman ranta. Alueiden kaavojen lopputulos on meille kaikille
hyvin tärkeä. Kaavoituksen lopputulokset vaikuttavat
vuosikymmenien päähän.
Kaupungille on palkattu osaava ja tehokas kaavan laatija. Jotta
saadaan hyvää jälkeä kaavoista päätettäessä on kuitenkin
erääseen asiaan puututtava ripeästi.
Teknisessä lautakunnassa oli viime kokouksessa kaavaehdotus
Takkoin alueesta. Kaavan käsittelyssä se lähti
kaupungihallitukselle äänestyksen kautta. Tälläinen menettely
kaavoitusasioissa on huono alku.
Karkkilan Demarit esittää, että kaupunginhallitus perustaa
pikaisesti kaavoittajan avuksi kaavoituksen ohjaustyöryhmän.
Ohjaustyöryhmä perustetaan valtuustoryhmien edustajista, eli
valtuutetuista.
Ohjausryhmä ei ole kaavoittaja , vaan se tuo kaavoittajalle niitä
asioita ja ajatuksia, joita omissa ryhmissään miettineet mitä
kaavaan halutaan. Kaavoittaja ottaa niistä sitten
mahdollisuuksien mukaan kaavoihin.
Kaavaluonnos jota lähdetiin viemään eteenpäin Teknisessä
lautakunnassa äänestettiin. Saman kohtalon esitys tulee
melkoisella varmuudella saamaan Kaupunginhallituksessa.
Lopuksi kaava on
Kaupuginvaltuustossa. Valtuustolla on oltava ymmärrys siitä, että
valtuusto hyväksyy tai hylkää kaavan tai palauttaa uudelleen
valmisteluun. Tämä on kaavan kannalta hyvin hitaasti etenevä
prosessi. Hyvät ja ajan tasalla olevat kaavat ovat merkittävä
valttikortti Karkkilan tulevaisuuden kannalta.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 60
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi tekniselle
lautakunnalle, joka hankkii tarvittavat lausunnot asian omaisilta
tahoilta.
Päätös:
Täytäntöönpano:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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As. Oy Linnunuiton tarjous tonttien ostamisesta
45/02.08/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 61
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
As Oy Linnunuitto hallitsee seuraavia vuokraamiaan tontteja:
224-3-14-1, pinta-ala 1264 m2, rakennusoikeus (0,25) = 316 kem2
224-3-14-3, pinta-ala 1065 m2, rakennusoikeus (0,25) = 226,25 kem2
224-3-14-5, pinta-ala 1065 m2, rakennusoikeus (0,25) = 226,25 kem2
224-3-14-7, pinta-ala 1065 m2, rakennusoikeus (0,25) = 226,25 kem2
224-3-14-9, pinta-ala 1065 m2, rakennusoikeus (0,25) = 226,25 kem2
224-3-14-11, pinta-ala 1065 m2, rakennusoikeus (0,25)= 226,25 kem2

Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 1447,25 kem2.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt asuinrivitalojen (AR) tonttien
myyntihinnaksi 110€/kem2. Tällä hinnalla laskien tonttien
yhteishinnaksi tulee 159.197,50 €.
Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous on esittänyt tarjouksen tonttien
lunastamisesta yhtiön omistukseen. Tarjouksen suuruus on
150.000 €.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
As. Oy Linnunuiton tarjouksen 150.000 € kyseisten tonttien
lunastamisesta ja valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan ja
allekirjoittamaan kauppaa koskevat asiakirjat.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden seuranta 2/2018
152/02.02.00/2017
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 62
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija/lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh: 044
5533 203 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kaupunginhallituksen 15.1.2018 (7§) hyväksymän talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen mukaan kaupunginhallitus käsittelee
talouden tilaa kuukausittaisella raportoinnilla.
Talousraportti 2/2018 toimitetaan kokoukseen.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee talouden seurannan tiedoksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 19

Talousraportti 2/2018
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Vastaus valtuustoloitteeseen / Liukuesteet vanhuksille kaupungin kustantamina
191/05.00/2017
Kaupunginvaltuusto 09.10.2017 § 102
Eino Huotari jätti yhdessä Karkkilan vasemmiston
valtuustoryhmän kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:
Syksy on jo pitkällä ja minä tahansa aamuna saattaa ulkona
yllättää jääkeli. Jokainen nuorikin ihminen saattaa tällaisella
säällä kaatua ikävin seurauksin. Erityisen hankala on tilanne
vanhuksille, joiden koordinaatiokyky saattaa olla alentunut iän ja
sairauksien takia.
Karkkilan vasemmisto ehdottaa, että ennaltaehkäisevänä
toimenpiteenä kaupunki hankkii kaikille yli 70-vuotiaille kotona
asuville vanhuksille tarvittaessa jalkineisiin kiinnitettävät
liukuesteet.
Tarkoituksena on välttää kaatumisia liukkailla talvikeleillä. Joka
toinen yli 80-vuotias suomalainen kaatuu kerran vuodessa ja
syynä on usein liukastuminen. Liukastuminen aiheuttaa
lonkkamurtuman, jonka hoito maksaa pelkästään ensimmäisenä
vuonna noin 22 000 euroa yhtä potilasta kohti. Kustannukset
kasvavat, jos potilas ei kuntoudu. Erityisesti vanhuksen
lonkkamurtuma johtaa monesti pitkään sairaalahoitoon ja voi
myöhemmin merkittävästi vaikeuttaa vanhuksen selviämistä
kotona.
Yksi liukuestepari maksaa kaupungille noin 15 euroa. Jos kaikki
yli 70-vuotiaat karkkilalaiset noutavat liukuesteet kenkiinsä ja näin
voidaan estää yksi lonkkamurtuma, on liukuesteiden
hankintakustannukset tulleet katetuksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 23.10.2017 § 251
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena
Mikkonen, puh.050 571 8329 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen johtoryhmän
valmisteltavaksi, joka hankkii tarvittavat lausunnot ao. tahoilta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

johtoryhmä

Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 63
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Perusturvakuntayhtymä Karviaisesta saatiin seuraavaa tietoa
liukuesteiden hankintaan liittyen:
Arviolta puolet kotona asuvien iäkkäiden kaatumisista sattuu
yleensä ulkona kodin lähiympäristössä. Kaatuminen tapahtuu
hyväkuntoiselle iäkkäälle, joka liikkuu aktiivisesti. Liukkaat
talvikelit selittävät osan ulkona tapahtuvista kaatumisista.
Liukastumisia sattuu sekä sisällä että ulkona. Sisätiloissa
kaatumisen taustalla on heikentynyt terveys ja
toimintakyvynmuutokset. Liikuntaharjoittelu on tärkein kotona
asuvien iäkkäiden kaatumisten ehkäisykeino.
Vuonna 2016 Karkkilassa yli 65 vuotiailla oli lonkkamurtumia
0,8% (18 henkilöä) vastaavan ikäisestä väestöstä
Lonkkamurtuman hoito maksaa noin 20 000 euroa.
Lonkkamurtumat eivät kuitenkaan aina tapahdu ulkona, eivätkä
ole aiheutuneet liukkaudesta.
Kaatumisten ehkäisyssä merkittävää on riskiryhmien
tunnistaminen ja toimenpiteiden kohdentaminen niille, jotka niistä
eniten hyötyvät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yli
70 -vuotiaiden kaatumisista joka viidennessä on syynä
liukastuminen. Liukastumisista johtuvia kaatumisia voidaan
vähentää hyvien jalkineiden ja liukuesteiden käytöllä. Koko
jalkapohjan alle laitettavat liukuesteet vähensivät iäkkäiden
kaatumisia jopa puolella, lisäksi liukuesteiden käyttö
ennaltaehkäisi vakavia vammoja tai murtumia. (THL, Iäkkäiden
kaatumisten ehkäisy, opas 2016).
Useat kunnat ovat hankkineet liukuesteitä ikääntyneille.
Esimerkiksi Espoon kaupunki varasi 30 000 € liukuesteiden
hankkimiseen vuodelle 2017. Espoossa liukuesteitä on jaossa
kahta eri mallia, joita molempia on eri kokoja. Toinen malleista on
koko kengänpohjan peittävä liukueste, joka kiinnitetään
jalkaterän etuosasta ja kantapäästä. Toinen malleista kiinnitetään
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kantapäästä ja peittää vain kantapään. Liukuesteitä on jaossa
yksi pari / espoolainen seniori. Liukuesteet saa, kun
täyttää liukuesteitä hakiessa lomakkeen, jossa kysytään nimi,
syntymävuosi, asuinalue sekä valittujen liukuesteiden malli ja
koko.
Karkkilassa oli vuoden 2015 väestötilaston mukaan yli 65
vuotiaita 1616 henkilöä ja yli 75 vuotiaita 905 henkilöä.
Liukuesteen hankintahinta vaihtelee 8- 40 € välillä. Keskihinta
liukuesteille on n. 15 €, joten hankinta kustannus olisi
keskihinnan mukaisesti yli 65 vuotiaille 24 240 € tai yli 75
vuotiaille 13 575 €. Hankinnassa on myös huomioitava, että
kenkiin asennettavat liukuesteet liukuvat helposti sisätiloissa
kovalla alustalla, mikä saattaa aiheuttaa kaatumisvaaraa
sisätiloissa. Nastakenkien käyttö on myös todettu hyväksi
keinoksi ennaltaehkäistä liukastumisia. Mikäli kunta aikoo
hankkia liukuesteitä ikääntyneiden käyttöön olisivat
kansalaisjärjestöt erinomaisia jakelukanavia
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,
että se hyväksyy edellä esitetyn vastaukseksi
valtuustoaloitteeseen,
esittää varattavaksi määrärahan tarkoitusta varten vuoden 2019
talousarvioon ja
totetaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 64
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset:
Eteva kuntayhtymä:
20.3.2018 yhtymähallitus 14.3.2018 § 15: Yhtymäkokouksen
kokousajankohdan vahvistaminen sekä yhtymäkokouksen koolle
kutsuminen
Helsingin-Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:
20.3.2018 hallituksen kokouspöytäkirja 19.3.2018
Lohjan kaupunki:
19.3.2018 Vetovoimalautakunnan ympäristöterveysjaoston
kokouspöytäkirja 2/2018
21.3.2018 kaupunginvaltuuston päätös § 34/2018 lisärahoitus
Lohi takaisin Karjaanjokeen -hankkeelle
Perusturvakuntayhtymä Karviainen:
Tammikuun 2018 kuukausiraportti

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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Saapuneet pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 65
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Pöytäkirjat
Ympäristölautakunta
Kokouspöytäkirja 2/2018
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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Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksiä
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 66
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset
Yleispäätös § 1/2018
Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntöön
UUDELY/2223/2018, Kasilinja Oy:n reittiliikennelupahakemus
Yleispäätös § 2/2018
Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntöön M.
Tervo Oy:n reittiliikenneluvan REITTI-561521
muutoshakemuksesta 6.3.2018
Yleispäätös § 3/2018
Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntöön Oy
Pohjolan Liikenne Ab:n reittiliikenneluvan REITTI-562172
muutoshakemuksesta
Talousjohtajan viranhaltijapäätökset
Henkilöstöpäätös § 1/2018
Osa-aikaisen (50%) pakolaisohjaajan määräaikaisen tehtävän
täyttäminen
Viranhaltijoiden henkilöstöwebin päätösluettelo on ajalta
8.3.2018.–22.3.2018.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa
saatetuiksi, ja päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n ja
hallintosäännön 58 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös:
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Teknisen johtajan viran hoitaminen rekrytointiprosessin aikana
32/01.02.03/2018
Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 67
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.3.2018 myöntänyt Ahti
Huhtaniskalle eron teknisen johtajan virasta siten, että
viranhoidon viimeinen päivä on 6.5.2018. Käytännössä hänen
viimeinen työpäivänsä on 27.3.2018, jonka jälkeen hän jää
pitämään kertyneitä lomiaan.
Jotta teknisen toimialan toiminnot saadaan turvattua myös sinä
aikana, kun teknisen johtajan virka on täyttämättä, on sovittava
viranhoidon järjestelyistä.
Kaupunginvaltuusto valitsee toimialajohtajat. Näiden
viranhaltijoiden valinnasta enintään yhdeksi vuodeksi päättää
kuitenkin kaupunginhallitus.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus nimeää mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio
Jokelan vt. tekniseksi johtajaksi 28.3.2018 alkaen siihen saakka,
kunnes virkaan vakituisesti valittu aloittaa viran hoitamisen.
Viranhoidon ajalta Jokelalle maksetaan teknisen johtajan nykyistä
palkkaa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 4.4.2018
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§:t 57-61, 63
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
§:t 52-56, 62, 64-66
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus
Helsingin hallinto-oikeudelle:
§:t
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
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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

202

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

4/2018

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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