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Osallistujat
Läsnä
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Sundström Mia

Ilonen Jarkko
Hellgrén Päivi
Tallgren Anna
Ahjoniemi Heli

Klo
Tehtävä
17:00 - 19:00 1.
varapuheenjohtaja
17:00 - 19:00 2.
varapuheenjohtaja
17:00 - 19:00 jäsen
17:00 - 19:00 jäsen
17:03 - 19:00 jäsen
17:00 - 19:00 varajäsen

Ahjoniemi Ulla

17:00 - 19:00 varajäsen

Halme Kristo

17:00 - 19:00 varajäsen

Salonen Rauno
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Tallgren Mika
Laine Kari

17:00 - 19:00 kv puheenjohtaja
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varapuheenjohtaja
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varapuheenjohtaja
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varapuheenjohtaja

Jumisko Juha

Velin Raino
Etolin Katja
Poissa

Salo Maritta
Ahjoniemi Satu
Meri Juho
Hongell Timo

Muut osallistujat

Jormalainen Arto
Laine Sari
Sihvonen Maarit
Telén Tuija
Setälä Kari

Lisätiedot
puheenjohtaja
kokouksessa

Maritta Salon
varajäsen
Satu Ahjoniemen
varajäsen
Timo Hongellin
varajäsen
Juho Meren
varajäsen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
17:00 - 17:24 sivistysjohtaja
17:00 - 19:00 talousjohtaja
17:00 - 19:00 hallintopäällikkö,
ptk:n pitäjä
17:00 - 19:00 kaupunginjohtaja
17:00 - 17:41 tekninen johtaja

Allekirjoitukset
Mia Sundström
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Maarit Sihvonen
pöytäkirjanpitäjä

13 - 23

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila
Päivi Hellgren
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa
Maarit Sihvonen
hallintopäällikkö
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 13
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:

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 14
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:

Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Hellgrenin
ja Kristo Halmeen.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 15
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.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan asioiden
käsittelyjärjestyksen ja lisälistalta Vaalilautakuntien ja
vaalitoimikunnan asettaminen eduskuntavaaleihin 2019 pykäläksi
23.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Täyttölupa ruokapalvelutyöntekijä
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 16
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Kaupinginhallitus on päättänyt 2.3.2015 virkojen ja tehtävien
täyttölupamenettelystä. Hallitus on päätöksesssään linjannut, että
muiden kuin kaupunginvaltuuston tai -hallituksen ratkaisuvallassa
olevien vakinaisten toimien ja virkojen täyttämiseen tarvitaan
kaupunginhallituksen täyttölupa.
Ruokapalvelutyöntekijä tarvitaan, kun vakituinen henkilö on
irtisanoutunut syksyllä 2017. Ruokapalvelutyöntekijä tarvitaan
jatkamaan vakituista toimea. Oppisopimusopiskelija on tehnyt
kyseistä avointa vakanssia. Palkan on maksanut Ruukinpaja
(suurin osa) ja ruokapalvelut yhdessä.
Oppisopimusopiskelija on aloittanut oppisopimuskoulutuksen
irtisanoutuneen ruokapalvelutyöntekijän tilalla.
Oppisopimusopiskelijan oppisopimuskoulutus päättyy 31.3.2019.
Sitä ennen oppisopimusopiskelija pitää ansaitut lomapäivät 28
päivää.
Oppisopimusopiskelijan tekemä toimi on tarkoitus täyttää
vakituisesti oppisopimuskoulutusjakson jälkeen.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
myöntää täyttöluvan ruokapalvelutyöntekijän vakituiseen toimeen
1.4.2019 lähtien.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

henkilöstöhallinto, ruokapalvelut

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vaalipäivän äänestyspaikat EU-vaaleissa 2019
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 17
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Vuonna 2019 järjestetään EU-vaalit, jotka toimitetaan
sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 15.-21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin).
Voimassa olevan äänestysjaon mukaan Karkkilan kaupungissa
on kolme äänestysaluetta: 1. Keskusta, 2. Haukkamäki ja 3.
Toivike. Vakiintuneina äänestyspaikkoina ovat olleet Yhteiskoulun
ala-aula (Keskustan äänestysalue), Haukkamäen koulu
(Haukkamäen äänestysalue) ja Toivikkeen päiväkoti (Toivikkeen
äänestysalue). Eduskuntavaaleja varten kaupunginhallitus muutti
keskustan äänestyspaikkaa, mikä on Nyhkälän koulun ala-aula.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallituksen on määrättävä
äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat. Erityisestä syystä
äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin
ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.
Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen
äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen
kohdalleen.
Vaalipäivän äänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen
tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:
- äänestyspaikkoja on oltava riittävästi
- äänestyspaikan tulisi sijaita sellaisessa paikassa, jossa se on
äänestäjien helposti saavutettavissa
- äänestyspaikan esteettömyys
- äänestämismahdollisuudet tulee ottaa huomioon
äänestyspaikkaa suunniteltaessa
- äänestyspaikassa on oltava tarpeeksi tilaa, jotta äänestys
voidaan toimittaa vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha
huomioon ottaen
- äänestyspaikka on paloturvallinen eli äänestyspaikka on
sijoitettava rakennuksessa niin, että rakennuksen poistumistiet
pidetään esteettöminä
- äänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta
kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman
monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat
- äänestyspaikat olisivat vaalista toiseen mahdollisimman pysyvä,
jolloin äänestäjät tietävät helpommin, missä äänestyspaikka on.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää,
että vuoden 2019 EU-vaaleissa Karkkilan kaupungin vaalipäivän
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äänestyspaikkoina toimivat seuraavat paikat:
- äänestysalue 001 (Keskusta), äänestyspaikka Nyhkälän koulun
ala-aula, käyntiosoite Huhdintie 13.
- äänestysalue 002 (Haukkamäki), äänestyspaikkana
Haukkamäen koulu, käyntiosoite Vanha Turuntie 28.
- äänestysalue 003 (Toivike), äänestyspaikka Toivikkeen
päiväkoti, käyntiosoite Pajakatu 15
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

keskusvaalilautakunta, koulut, Ruukin paja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yleiset ennakkoäänestyspaikat EU-vaaleissa 2019
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 18
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Vuonna 2019 järjestetään EU-vaalit, mitkä toimitetaan
sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 15.-21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin).
Kaupunginhallitusten on hyvissä ajoin määrättävä vaalia varten
yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa. Kunnan on ilmoitettava
tiedot jokaisesta kunnassa olevasta yleisestä
ennakkoäänestyspaikasta vaalitietojärjestelmään.
Vaalilain 9 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaan
ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan yleiset
ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista
kunnanhallitus päättää sekä kohdan 3 mukaan sairaalat,
ympärivuorokautista hoitoa antavat muut, kunnanhallituksen
päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä
rangaistuslaitokset. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään
yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Lisäksi äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa
sen mukaisesti kuin vaalilain 55 §:ssä säädetään, äänestää
ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Vaalilain 48 §:n mukaan kaupunginhallitus määrää myös
ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat. Vaalilain mukaan
kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on avoinna seitsemänä
päivänä, ellei kaupunginhallitus erityisestä syystä toisin määrää.
Kaupunginhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa
ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat
arkisin klo 8-20 ja viikonloppuna klo 9-18 välisenä aikana.
Ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään kaupunginhallituksen
tulee kiinnittää mm. seuraaviin asioihin:
- ennakkoäänestyspaikkoja on oltava riittävästi
- ennakkoäänestyspaikan tulisi sijaita sellaisessa paikassa, jossa
se on äänestäjien helposti saavutettavissa
- liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten
äänestämismahdollisuudet tulee ottaa huomioon
ennakkoäänestyspaikkaa suunnitellessa
- ennakkoäänestyspaikassa on oltava tarpeeksi tilaa, jotta
äänestys voidaan toimittaa vaalisalaisuus, vaalivapaus ja
vaalirauha huomioon ottaen
- ennakkoäänestyspaikka on paloturvallinen eli äänestyspaikka
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on sijoitettava rakennuksessa niin, että rakennuksen poistumistiet
pidetään esteettöminä
- ennakkoäänestyspaikan tulee olla aatteellisilta ja taloudellisilta
kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman
monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat
- ennakkoäänestyspaikat olisivat vaalista toiseen mahdollisimman
pysyvä, jolloin äänestäjät tietävät helpommin, missä
äänestyspaikka on.
Vuoden 2008 kunnallisvaaleista lähtien Karkkilan kaupungin
ennakkoäänestyspaikka on sijainnut kaupungintalon
sisääntuloaulassa. Sinne on rakennettu tarvittavat
tietoliikenneyhteydet ja sähköliittymät. Ennakkoäänestyksen
aikana kyseinen tila on saanut kiitosta sekä Karkkilan kaupungin
asukkailta että muiden paikkakuntien äänestäjiltä. Myönteisiä
kokemuksia ovat saaneet aikaan mm. parkkipaikkojen riittävyys,
opasteiden selkeys sekä äänestyspaikalle pääsyn järjestäminen
niin ettei se ole aiheuttanut ongelmia liikuntaesteisillekään.
Edellisissä vaaleissa Karkkilan yleinen ennakkoäänestyspaikka
oli avoinna seuraavasti:
ke, to
10.00 - 19.00
pe
10.00 - 16.00
la ja su
10.00 - 14.00
ma ja ti
10.00 - 19.00
Lisäksi vaalilain 9 §:n mukaisena ns. erityisenä
ennakkoäänestyspaikkana toimivat Maariankoti ja Toivokoti,
joissa suoritettiin ennakkoäänestysaikana yhtenä päivänä ns.
laitosäänestys. Laitosäänestyksen järjestämisestä vastasi
vaalitoimikunta.
Taloudelliset vaikutukset
- ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden palkkauskustannukset
(4 toimitsijaa oltava samaan aikaan paikalla koko ajan), vastaavat
työaikakorvauksineen noin neljän toimistohenkilöstön neljän
viikon palkkaa. Vaalitoimitsijat rekrytoidaan pääsääntöisesti
kaupungin omasta henkilöstöstä ja korvaus annettaneen osin
rahana tai vapaana. Mikäli vaalitoimitsijoita ei saada järjestettyä
sisäisin henkilöstöjärjestelyin, käynnistetään vaalitoimitsijoiden
rekrytointi ulkopuolelta.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää,
1) että vuoden 2019 EU-vaaleja varten Karkkilan kaupungissa on
kaksi ennakkoäänestyspaikka, Karkkilan kaupungintalon
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sisääntuloaula, osoite Valtatie 26, 03600 Karkkila ja
K-Supermarket, Mäntylänkatu 2, 03600 Karkkila.
Ennakkoääneystysajat 15.-21.5.2019 ovat seuraavat:
ke, to
13.00 - 19.00
pe
10.00 - 16.00
la ja su
10.00 - 14.00
ma ja ti
13.00 - 19.00
2) että vaalilain 9 §:n mukaisena ns. erityisenä
ennakkoäänestyspaikkana toimivat:
- Toivokoti, Nyhkäläntie 37, 03600 Karkkila
- Mainiokoti, Huhdintie 27, 03600 Karkkila
- Karkkilan sosiaali- ja terveysaseman vuodeosasto, Huhdintie
23, 03600 Karkkila
Toimipisteissä suoritetaan ennakkoäänestysaikana yhtenä tai
kahtena päivänä ns. laitosäänestys. Ajankohta sovitaan laitosten
kanssa erikseen.
3) että laitosäänestyksen järjestämisestä vastaa vaalitoimikunta.
Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

keskusvaalilautakunta, väestörekisterikeskus, Ruukin
kiinteistöpalvelu Oy, Perusturvakuntayhtymä Karviainen,
Mainiokoti / Hanna Voutilainen
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen EU-vaaleihin 2019
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 19
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Vuonna 2019 järjestetään EU-vaalit. Eu-vaalien
ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15.-21.5.2019
(keskiviikosta tiistaihin).
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin
ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä
varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että niin kauan kuin yksikin
ehdokkaan asettanut puolue on vailla edustusta, muusta
puolueesta ei saa valita kahta edustajaa. Vaalilautakunnan
varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa
toimitettavaa ennakkoäänestystä sekä kotiäänestystä varten on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vuonna 2016 tuli voimaan vaalilain muutos, jonka myötä
vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien esteellisyyssäännökset
tiukentuivat. Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi
olla ehdokas. Vaalitoimikunnan jäsenenä eivät voi olla ehdokas,
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka
kotikunta kyseinen kunta on; jolla on jossakin kunnassa
äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja joka ei
ole holhouksen alainen.
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan: asianomaisen lautakunnan alainen
kunnan palveluksessa oleva henkilö; henkilö, joka on
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asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
eikä henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa
tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa
harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: valtion virkamies, joka hoitaa
välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä; kunnan
palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa
tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; eikä
kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa
2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan
henkilöön.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a § tulee
sovellettavaksi eli sekä varsinaisissa jäsenissä että
vara-jäsenissä tulee olla naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Valittavat henkilöt ovat velvollisia osallistumaan vaalityöhön.
Heidän tulee hyvissä ajoin varautua siihen ja varata vaalipäivät
yksinomaan vaalityötä varten. Tämä on huomionarvoista myös
varajäsenten osalta. Vaalien tuloslaskennalta vaaditaan
tarkkuutta ja tiedotukselta nopean aikataulun noudattamista,
vaalien ääntenlaskenta pyritään toteuttamaan siten, että
ääntenlaskentaan osallistuvat kaikki vaalilautakuntaan valitut
henkilöt.
Karkkilassa on ollut tapana valita vaalilautakuntiin viisi varsinaista
jäsentä ja viisi varajäsentä. Vaalilautakunnan jäsenten työmäärän
tasaamiseksi, vaalipäivän aikana pyritään siihen, että
varajäsenetkin osallistuisivat vaalityöhön. Kaupunginhallitukselle
on julkaistu sähköisessä kokouksessa oheismateriaalina lista
henkilöistä, jotka ovat toimineet aikaisemmissa vaaleissa
vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäseninä. Osalta listassa
olevilta henkilöiltä on kysytty ovatko he käytettävissä tehtävään
vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Myös vuonna 2017 vaaleissa
mukana olleita on tiedusteltu ovatko he käytettävissä vuoden
2019 vaaleissa.
Liite
- Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta vuoden 2019
eduskuntavaaleissa

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
asettaa vuoden 2019 EU-vaaleja varten
1) kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä ja viisi
varajäsentä sekä määrää, missä järjestyksessä varajäsenet
tulevat jäsenten sijaan, sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä
varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, yksi muu jäsen ja kolme varajäsentä sekä
määrää, missä järjestyksessä varajäsenet - kotiäänestystä
lukuun ottamatta - tulevat jäsenten sijaan.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

valitut, keskusvaalilautakunta
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Vuoden 2019 EU-vaalien ulkomainonta
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 20
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Suomen Kuntaliitto suosittaa, että vaalien ulkomainonta kuntien
luvanvaraisilla alueilla aloitetaan viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 8.5.2019.
Mainonnan aloittamisen ajankohta sekä vaalien ulkomainonnasta
kunnassa vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot on hyvä
saattaa vaaleihin osallistuvien tietoon.
Vaalien ulkomainonnan järjestäminen kunnan hallinnassa ja
määräämisvallassa olevilla alueilla ei ole lakisääteistä toimintaa ja
on kunnan vapaasti järjestettävissä. Kunta ratkaisee
vaalimainospaikan maksullisuuden. Karkkilan kaupungissa
kaupunki on vastannut vaalimainoskehikkojen hankinnasta,
pystyttämisestä ja poistamisesta omalla kustannuksellaan
kaupunginhallituksen hyväksymillä paikoilla.
Ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat
kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista. Kunta ei voi määrätä muiden
kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden
vaalimainontapaikoista.
Jos kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulisi
kuitenkin määritellä vaalimainontapaikat hallitsemillaan alueilla.
Kun ulkomainospaikkoja valitaan, on otettava huomioon vaalilain
säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta
ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen
siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien
vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät
vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.
Mainospaikkojen sijainti keskeisillä alueilla mahdollistaa
näkyvyyden vaalien ajankohtaisuudesta myös ohikulkulkijoille ja
satunnaisille kaupungissa kävijöille.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää,
1) että Karkkilan kaupungin hallinnassa ja määräämisvallassa
olevilla alueilla vaalimainostelineiden sijaintipaikat EU-vaaleissa
2019 ovat:
a. Vattolantie (Vattolan kioskin läheisyydessä oleva alue)
b. Harjukatu 2-4 (kauppatori)
c. Helsingintie 16 (Leijonapuisto)

Pöytäkirjan tarkastajat:
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d. Helsingintie 10 (Polarin Siwan paikoitusalue); ja
2) että vaalien ulkomainonta on kielletty kaupungin omistamilla ja
määräysvallassa olevilla alueilla muualla kuin edellä mainituissa
vaalimainostelineissä
3) vaalimainonnan aloittamisen ajankohta Karkkilan kaupungin
hallinnassa ja määräämisvallassa olevien alueiden
vaalimainostelineissä on keskiviikkona 8.5.2019;
4) Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa keskusvaalilautakunnan
sihteerin antamaan tarkemmat ohjeet koskien vaalimainontaa
Karkkilan kaupungin hallinnassa ja määräämisvallassa olevien
alueiden vaalimainostelineissä.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Saapuneet pöytäkirjat
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 21
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Pöytäkirjat
Kasvatus- ja opetuslautakunnan
pöytäkirja 1/2019
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:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.
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Kaupunginjohtajan ajankohtaiset asiat
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 22
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Kaupunginjohtaja esittää kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee katsauksen tietoonsa saaduksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginhallitus merkitsi katsauksen tietoonsa saaduksi.
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen eduskuntavaaleihin 2019
Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 301
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaalien
ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3.-9.4.2019
(keskiviikosta tiistaihin).
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin
ennen vaaleja asetettava:
1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme; sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä
varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että niin kauan kuin yksikin
ehdokkaan asettanut puolue on vailla edustusta, muusta
puolueesta ei saa valita kahta edustajaa. Vaalilautakunnan
varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa
toimitettavaa ennakkoäänestystä sekä kotiäänestystä varten on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vuonna 2016 tuli voimaan vaalilain muutos, jonka myötä
vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien esteellisyyssäännökset
tiukentuivat. Vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi
olla ehdokas. Vaalitoimikunnan jäsenenä eivät voi olla ehdokas,
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka
kotikunta kyseinen kunta on; jolla on jossakin kunnassa
äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja joka ei
ole holhouksen alainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan: asianomaisen lautakunnan alainen
kunnan palveluksessa oleva henkilö; henkilö, joka on
asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
eikä henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa
tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa
harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole: valtion virkamies, joka hoitaa
välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä; kunnan
palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa
tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön; eikä
kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa
2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan
henkilöön.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a § tulee
sovellettavaksi eli sekä varsinaisissa jäsenissä että
vara-jäsenissä tulee olla naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40
%, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Valittavat henkilöt ovat velvollisia osallistumaan vaalityöhön.
Heidän tulee hyvissä ajoin varautua siihen ja varata vaalipäivät
yksinomaan vaalityötä varten. Tämä on huomionarvoista myös
varajäsenten osalta. Vaalien tuloslaskennalta vaaditaan
tarkkuutta ja tiedotukselta nopean aikataulun noudattamista,
vaalien ääntenlaskenta pyritään toteuttamaan siten, että
ääntenlaskentaan osallistuvat kaikki vaalilautakuntaan valitut
henkilöt.
Karkkilassa on ollut tapana valita vaalilautakuntiin viisi varsinaista
jäsentä ja viisi varajäsentä. Vaalilautakunnan jäsenten työmäärän
tasaamiseksi, vaalipäivän aikana pyritään siihen, että
varajäsenetkin osallistuisivat vaalityöhön. Kaupunginhallitukselle
on julkaistu sähköisessä kokouksessa oheismateriaalina lista
henkilöistä, jotka ovat toimineet aikaisemmissa vaaleissa
vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäseninä. Osalta listassa
olevilta henkilöiltä on kysytty ovatko he käytettävissä tehtävään
vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Myös vuonna 2017 vaaleissa
mukana olleita on tiedusteltu ovatko he käytettävissä vuoden
2019 vaaleissa.
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Liite
- Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta vuonna 2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
asettaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten
1) kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä ja viisi
varajäsentä sekä määrää, missä järjestyksessä varajäsenet
tulevat jäsenten sijaan, sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä
varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, yksi muu jäsen ja kolme varajäsentä sekä
määrää, missä järjestyksessä varajäsenet - kotiäänestystä
lukuun ottamatta - tulevat jäsenten sijaan.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen.

Täytäntöönpano:

valitut, keskusvaalilautakunta

Kaupunginhallitus 14.01.2019 § 7
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
asettaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten
1) kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä ja viisi
varajäsentä sekä määrää, missä järjestyksessä varajäsenet
tulevat jäsenten sijaan, sekä
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä
varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, yksi muu jäsen ja kolme varajäsentä sekä
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määrää, missä järjestyksessä varajäsenet - kotiäänestystä
lukuun ottamatta - tulevat jäsenten sijaan.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja
varten
1) kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä ja viisi
varajäsentä sekä määrää, missä järjestyksessä varajäsenet
tulevat jäsenten sijaan.
Jäsenet

Varajäsenet

001 Keskusta
vas. Jukka Riekkinen
sdp. Risto Sintonen, pj.
kok. Anu Frosterus
kesk. Irene Brofeldt
vihr. Kirsi Kirves vpj.

1 vas. Erkki Ollakka
2 sdp. Päivi Hellgren
3 kok. Suvi Koivuharju
4 kesk. Lahja Stenberg
5 vihr. Kristo Halme

002 Haukkamäki
vas. Tuuli Martini
sdp. Anja Kinnunen
kok. Timo Palenius, pj.
kesk. Hilkka Sorvari, vpj.
vihr. Martti Sarva

1 ps. Veikko Ala-Hiiro
2 vas. Katja Etolin
3 sdp. Anneli Kupla
4 kok. Olli-Pekka Arvila
5 vihr. Tiina Hentunen-Vanninen

003 Toivike
vas. Aatos Etolin, pj.
sdp. Tuure Keskinen, vpj.
kok. Helena Toropainen
kesk. Irja Suikka
vihr. Päivi Leppänen

1 kd. Irmeli Lahti
2 vas. Eino Hellstén
3 sdp Marianne Boström
4 kok. Kari Laine
5 vihr. Laila Reikko

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä
varten vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, yksi muu jäsen ja kolme varajäsentä sekä
määrää, missä järjestyksessä varajäsenet - kotiäänestystä
lukuun ottamatta - tulevat jäsenten sijaan.
Vaalitoimikunta
Jäsenet
vas. Pentti Ahjoniemi, vpj.
sdp. Harri Lindfors
kok. Paula Salapuro, pj.
Täytäntöönpano:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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1 kesk. Virpi Aho
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Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 23
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Hallituksen päätöksen jälkeen tuli esiin, että Haukkamäen
vaalilautakunnan 3. varajäsen Anneli Hellgrén ei pysty
osallistumaan eduskuntavaaleissa vaalitoimikuntaan. Hänen
tilalleen on valittava toinen henkilö.
002 Haukkamäki
vas. Tuuli Martini
sdp. Anja Kinnunen
kok. Timo Palenius, pj.
kesk. Hilkka Sorvari, vpj.
vihr. Martti Sarva

1 ps. Veikko Ala-Hiiro
2 vas. Katja Etolin
3 sdp. Anneli Hellgrén
4 kok. Olli-Pekka Arvila
5 vihr. Tiina Hentunen-Vanninen

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
valita Haukkamäen vaalilautakuntaan 3. varajäseneksi Anneli
Hellgrénin tilalle toisen henkilön.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti valita Haukkamäen vaalilautakuntaan 3.
varajäseneksi Anneli Hellgrénin tilalle Anneli Kuplan.
Kokonaisuudessaan vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta ovat
seuraavat:
Jäsenet

Varajäsenet

001 Keskusta
vas. Jukka Riekkinen
sdp. Risto Sintonen, pj.
kok. Anu Frosterus
kesk. Irene Brofeldt
vihr. Kirsi Kirves vpj.

1 vas. Erkki Ollakka
2 sdp. Päivi Hellgren
3 kok. Suvi Koivuharju
4 kesk. Lahja Stenberg
5 vihr. Kristo Halme

002 Haukkamäki
vas. Tuuli Martini
sdp. Anja Kinnunen
kok. Timo Palenius, pj.
kesk. Hilkka Sorvari, vpj.
vihr. Martti Sarva

1 ps. Veikko Ala-Hiiro
2 vas. Katja Etolin
3 sdp. Anneli Kupla
4 kok. Olli-Pekka Arvila
5 vihr. Tiina Hentunen-Vanninen

003 Toivike
vas. Aatos Etolin, pj.
1 kd. Irmeli Lahti
sdp. Tuure Keskinen, vpj. 2 vas. Eino Hellstén

Pöytäkirjan tarkastajat:
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3 sdp Marianne Boström
4 kok. Kari Laine
5 vihr. Laila Reikko

Vaalitoimikunta
Jäsenet
vas. Pentti Ahjoniemi, vpj.
sdp. Harri Lindfors
kok. Paula Salapuro, pj.

varajäsen
1 kesk. Virpi Aho
2 vihr. Jukka-Pekka Lehtinen
3 ps. Reima Stigell

Täytäntöönpano:

valittu, keskusvaalilautakunta

Liitteet

Liite 6

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 5.2.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§:t 13-23
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
§:t
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.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Kunnallisvalitus §:t
Hallintovalitus §:t
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.
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Valituksen käsittelyn maksullisuus
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
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.
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Hankintaoikaisu on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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
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ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on
esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
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
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markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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