VUONNA 2018 KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET

Karkkilan kaupunki
Hallinto
Maarit Sihvonen
hallintopäällikkö

SISÄLLYS
1

KAAVOITUKSEN OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN (5.3.2018, § 10) ........................................................5

1.1

Aloitteen sisältö ....................................................................................................................5

1.2

Asian jatkokäsittely ...............................................................................................................5

1.2.1

Kaupunginhallitus 26.3.2018, § 60 ................................................................................5

1.2.2

Tekninen lautakunta 3.5.2018, § 44 ..............................................................................5

1.2.3

Kaupunginhallitus 4.6.2018, § 121 ................................................................................6

1.2.4

Tekninen lautakunta 27.09.2018, § 83 ..........................................................................6

1.2.5

Kaupunginhallitus 29.10.2018, § 234 ............................................................................7

1.2.6

Kaupunginvaltuusto 12.11.2018, § 66 ...........................................................................7

1.2.7

Kaupunginhallitus 11.02.2019, § 36 ..............................................................................7

1.2.8

Kaupunginhallitus 11.3.2019, § 53 ................................................................................8

2 LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA LAPSIASIAINVALTUUTETUN NIMEÄMISESTÄ
KAUPUNGINVALTUUSTOON (5.3.2018, § 11) ....................................................................................................9

2.1

Aloitteen sisältö ....................................................................................................................9

2.2

Asian jatkokäsittely ...............................................................................................................9

2.2.1

Kaupunginhallitus 26.3.2018, § 59 ................................................................................9

2.2.2

Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2018, § 24.............................................................9

2.2.3

Kaupunginhallitus 14.5.2018, § 95 ................................................................................9

2.2.4

Kaupunginvaltuusto 18.6.2018, § 39 ...........................................................................10

2.2.5

Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.10.2018, § 67...........................................................10

2.2.6

Kaupunginhallitus 29.10.2018, § 223 ..........................................................................11

2.2.7

Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.12.2018, § 85 ........................................................11

2.2.8

Kaupunginhallitus 14.1.2019, § 4 ................................................................................11

2.2.9

Kaupunginvaltuusto 25.2.2019, § 9 .............................................................................12

3 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJISTON EROTTAMISEKSI LUOTTAMUSPULAN VUOKSI
(5.3.2018, § 12) ................................................................................................................................................15

3.1

Aloitteen sisältö ..................................................................................................................15

3.2

Asian jatkokäsittely .............................................................................................................15

3.2.1

Kaupunginhallitus 26.3.2018, § 58 ..............................................................................15
2

3.2.2
4

5

Kaupunginvaltuusto 7.5.2018, § 22 .............................................................................15

TYÖVÄENOPISTON REHTORIN TYÖAJAN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI (7.5.2018, § 25) .................17

4.1

Aloitteen sisältö ..................................................................................................................17

4.2

Asian jatkokäsittely .............................................................................................................17

4.2.1

Kaupunginhallitus 4.6.2018, § 116 ..............................................................................17

4.2.2

Vapaa-aikalautakunta 13.09.2018, § 57 ......................................................................17

4.2.3

Kaupunginhallitus 08.10.2018, § 214 ..........................................................................18

4.2.4

Kaupunginvaltuusto 22.10.2018, § 59 .........................................................................18

KARKKILAN TIEVERKOSTON STRATEGINEN SUUNNITTELU (7.5.2018, § 26)............................................19

5.1

Aloitteen sisältö ..................................................................................................................19

5.2

Asian jatkokäsittely .............................................................................................................19

5.2.1

Kaupunginhallitus 4.6.2018, § 117 ..............................................................................19

6 KARKKILAN ULKOILUREITTIEN SUUNNITELMALLINEN KARTOITTAMINEN. KUNNOSTAMINEN JA UUSIEN
REITTIEN TEKEMINEN (7.5.2018, § 27) ............................................................................................................20

6.1

Aloitteen sisältö ..................................................................................................................20

6.2

Asian jatkokäsittely .............................................................................................................20

6.2.1

Kaupunginhallitus 4.6.2018, § 119 ..............................................................................20

7 HYVÄN HALLINTOTAVAN JA KUNTALAIN HENGEN MUKAINEN TOIMIELINTEN PERUSTAMINEN
(7.5.2018, § 28) ................................................................................................................................................21

7.1

Aloitteen sisältö ..................................................................................................................21

7.2

Asian jatkokäsittely .............................................................................................................22

7.2.1

Kaupunginhallitus 4.6.2018, § 118 ..............................................................................22

8 VALTUUSTOALOITE KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUDEN LISÄÄMISEKSI MUUTTAMALLA
KANTATILALASKELMAN PERIAATTEITA (18.6.2018, § 41) ...............................................................................23

8.1

Aloitteen sisältö ..................................................................................................................23

8.2

Asian jatkokäsittely .............................................................................................................23

8.2.1

Kaupunginhallitus 03.09.2018, § 183 ..........................................................................23

8.2.2

Tekninen lautakunta 21.02.2019, § 15 ........................................................................23

8.2.3

Kaupunginhallitus 25.3.2019, 77 § ..............................................................................23

9 VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN TEHOKAS KÄYTTÖ JA YLLÄPITO KAUPUNKILAISTEN PALVELUIDEN
KANNALTA ERITTÄIN TÄRKEÄ (22.10.2018, § 60) ............................................................................................24

3

9.1

10

Aloitteen sisältö ..................................................................................................................24

9.1.1

Kaupunginhallitus 05.11.2018, § 250 ..........................................................................24

9.1.2

Tekninen lautakunta 29.11.2018, § 108 ......................................................................24

VALTUUSTOALOITE HINKU-FOORUMIIN LIITTYMISESTÄ .....................................................................25

10.1 Kaupunginvaltuusto 22.10.2018, § 61 ................................................................................25
10.2 Asian jatkokäsittely .............................................................................................................25

11

10.2.1

Kaupunginhallitus 05.11.2018, § 251 ..........................................................................25

10.2.2

Ympäristölautakunta 21.11.2018, § 54 .......................................................................26

JALOITTELUTAUOT KARKKILAN KAUPUNGIN KOKOUKSIIN..................................................................27

11.1 Kaupunginvaltuusto 10.12.2018, § 82 ................................................................................27
11.2 Asian jatkokäsittely .............................................................................................................27
11.2.1

Kaupunginhallitus 11.03.2019, § 54 ............................................................................27

4

1 KAAVOITUKSEN OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN (5.3.2018, § 10)
1.1 Aloitteen sisältö
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 kaupunginhallitukselle äänestyksen
kautta. Tällainen menettely kaavoitusasioissa on huono alku.
Ehdotus: Karkkilan Demarit esittää, että kaupunginhallitus perustaa pikaisesti kaavoittajan avuksi
kaavoituksen ohjaustyöryhmän. Ohjaustyöryhmä perustetaan valtuustoryhmien edustajista, eli
valtuutetuista. Ohjausryhmä ei ole kaavoittajaa, 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 Kaupunginvaltuustossa. 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: Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

1.2 Asian jatkokäsittely
1.2.1 Kaupunginhallitus 26.3.2018, § 60
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi tekniselle
lautakunnalle, joka hankkii tarvittavat lausunnot asian omaisilta tahoilta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

1.2.2 Tekninen lautakunta 3.5.2018, § 44
Vt. teknisen johtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy osaltaan sen,
että kaupunginhallitus nimeää kaavoituksen ohjausryhmän, joka tulee toimimaan
vuorovaikutusperiaatteella, erikseen pyydettäessä ja vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen
valmistelussa.
Käsittely: Keskustelun kuluessa Tiina Hentunen-Vanninen teki Anna-Liisa Riekkisen kannattamana
seuraavan muutosehdotuksen: Vt. teknisen johtajan päätösehdotukseen lisätään seuraavaa:
Kaupunginhallitus nimeää laajennetun kaavoituksen ohjausryhmän, jonka jäseniksi kutsutaan
5

myös Karkkilan asukkaita sekä yhdistysten ja yritysten edustajia. Keskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kannatettu muutosehdotus, joten asiassa on
äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä, siten että ne, jotka
kannattavat vt. teknisen johtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tiina
Hentunen-Vannisen tekemää muutosehdotusta äänestävät "EI". Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Risto Sintonen, Marianne Boström, Eino
Hellstén) ja 6 EI-ääntä (Tapani Ylihärsilä, Olli-Pekka Arvila, Tiina Hentunen-Vanninen, Anna-Liisa
Riekkinen, Paula Salapuro, Liisa Leinamo). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Tiina
Hentunen-Vannisen tekemän muutosehdotuksen äänin 6-3.
Päätös: Muutosehdotus hyväksyttiin.

1.2.3 Kaupunginhallitus 4.6.2018, § 121
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1) nimetä kaavoituksen ohjausryhmän, mihin kuuluu jäseninä luottamushenkilöitä, asukkaita
sekä yhdistysten ja yritysten edustajia.
2) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen yllä
olevan ohjausryhmän ja
3) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely: Keskustelun kuluessa Juha Jumisko teki Päivi Hellgrenin kannattamana seuraavan
ehdotuksen: Aloite palauteteen uudelleen valmisteltavaksi seuraavalla saatteella:
Kaupunginhallitus nimeää seuraavassa kokouksessa kaavoituksen ohjaustyöryhmän, johon valitaan
jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta valtuustoryhmästä. Ohjausryhmä kutsuu
tarvittaessa kuultavaksi asukkaita sekä yritysten ja yhdistysten edustajia. Keskustelun päätyttyä
puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei
vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen ehdotuksen.
Päätös: Juha Jumiskon ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

1.2.4 Tekninen lautakunta 27.09.2018, § 83
Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Kaupunginhallitus nimeää kaavoituksen ohjausryhmän, johon valitaan jäsen ja henkilökohtainen
varajäsen jokaisesta valtuustoryhmästä. Ohjausryhmä kutsuu tarvittaessa kuultavaksi asukkaita
sekä yritysten ja yhdistysten edustajia ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Käsittely: Keskustelun kuluessa Tiina Hentunen-Vanninen teki Anna-Liisa Riekkisen kannattamana
seuraavan muutosehdotuksen: Ehdotamme, että kaavoituksen ohjausryhmän päätös siirretään
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vuodelle 2019. Näin varmistamme uuden kaavoituspäällikön näkemysten huomioimisen
päätöksenteossa. Lisäksi talousarviokäsittelyn jälkeen on tarkoitus tarkastella Karkkilan
hallintosääntöä kokonaisvaltaisesti, jolloin on myös sopiva hetki käsitellä eri työ- ja ohjausryhmien
tarvetta ja roolia. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kannatettu
muutosehdotus, joten asiassa on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi
nimenhuutoäänestystä, siten että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan pohjaehdotusta
äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tiina Hentunen-Vannisen tekemää muutosehdotusta
äänestävät "EI". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä
(Risto Sintonen, Olli-Pekka Arvila, Marianne Boström, Eino Hellstén, Paula Salapuro) ja 3 EI-ääntä
(Tiina Hentunen-Vanninen, Anna-Liisa Riekkinen, Tapani Ylihärsilä). Puheenjohtaja totesi
lautakunnan hylänneen Tiina Hentunen-Vannisen tekemän muutosehdotuksen äänin 5-3.
Päätös: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
1.2.5 Kaupunginhallitus 29.10.2018, § 234
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Kaupunginhallitus nimeää kaavoituksen
ohjausryhmän, johon valitaan jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta valtuustoryhmästä.
Ohjausryhmä kutsuu tarvittaessa kuultavaksi asukkaita sekä yritysten ja yhdistysten edustajia ja
toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
1.2.6 Kaupunginvaltuusto 12.11.2018, § 66
Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy
vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Kaupunginhallitus nimeää kaavoituksen
ohjausryhmän, johon valitaan jäsen ja henkilökohtainen varajäsen jokaisesta valtuustoryhmästä.
Ohjausryhmä kutsuu tarvittaessa kuultavaksi asukkaita sekä yritysten ja yhdistysten edustajia ja
toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
1.2.7 Kaupunginhallitus 11.02.2019, § 36
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaavoituksen ohjausryhmän
jäsenet.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti
1) nimetä kaavoituksen ohjausryhmään seuraavat jäsenet:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Rauno Velin (kesk.)

Jukka Hjelm

Olli-Pekka Arvila (kok)

Paula Salapuro
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Eino Huotari (vas.)

Anna-Liisa Riekkinen

Risto Sintonen (sdp)

Mika Tallgren

Tiina Hentunen-Vanninen (vihr.)

Päivi Leppänen

2) että kaavoituksen ohjausryhmää täydennetään tarvittaessa myöhemmin.
1.2.8 Kaupunginhallitus 11.3.2019, § 53
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää täydentää kaavoituksen ohjausryhmää.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti täydentää kaavoituksen ohjausryhmää seuraavilla jäsenillä:
Varsinainen jäsen

Varajäsen

Antti Henttonen (ps)

Veikko Ala-Hiiro (ps)

Hanna-Mari Auvinen (kd)

Lauri Pohjola (kd)
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2 LAPSIVAIKUTUSTEN

ARVIOINNIN

KÄYTTÖÖNOTOSTA

JA

LAPSIASIAINVALTUUTETUN

NIMEÄMISESTÄ KAUPUNGINVALTUUSTOON (5.3.2018, § 11)
2.1 Aloitteen sisältö
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.
Ehdotus: 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.

2.2 Asian jatkokäsittely
2.2.1 Kaupunginhallitus 26.3.2018, § 59
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi kasvatus- ja
opetuslautakunnalle, joka hankkii tarvittavat lausunnot asian omaisilta tahoilta.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

2.2.2 Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.4.2018, § 24
Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää yhden valtuutetun
lapsiasiainvaltuutetuksi, joka osaltaan tukee lapsivaikutusten arviointia ja pitää lasten ja nuorten
asioita esillä päätöksenteossa.
Käsittely: Keskustelun kuluessa tarkennettiin, että kyseessä on Karkkilan kaupungin
lapsiasiainvaltuutetun nimeäminen. Keskustelun kuluessa Antti Henttonen ehdotti puheenjohtajan
kannattamana Hannamari Auvisen nimeämistä Karkkilan kaupungin lapsiasiainvaltuutetuksi. Koska
ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen sen.
Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yksimielisesti valita Hannamari Auvisen Karkkilan
kaupungin lapsiasiainvaltuutetuksi.
2.2.3 Kaupunginhallitus 14.5.2018, § 95
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Valtuustoaloitteen toimeksianto lapsivaikutusten
arvioinnin käyttöönotosta ja Karkkilan kaupungin lapsiasiainvaltuutetun nimeämisestä on saatu
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valmiiksi, ja Karkkilan kaupungin lapsiasianvaltuutetuksi on nimetty Hannamari Auvinen; ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Valtuustoaloitteen toimeksianto
lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotosta ja Karkkilan kaupungin lapsiasiainvaltuutetun
nimeämisestä on saatu valmiiksi, ja Karkkilan kaupungin lapsiasianvaltuutetuksi esitetään
nimettäväksi Hannamari Auvinen; ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.
2.2.4 Kaupunginvaltuusto 18.6.2018, § 39
Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Valtuustoaloitteen toimeksianto lapsivaikutusten
arvioinnin käyttöönotosta ja Karkkilan kaupungin lapsiasiainvaltuutetun nimeämisestä on saatu
valmiiksi, ja Karkkilan kaupungin lapsiasianvaltuutetuksi esitetään nimettäväksi Hannamari
Auvinen; ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely: Hannamari Auvinen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi osallisuusjäävinä. Anu
Frosterus esitti, että aloite lapsiasianvaltuutetun nimeämisestä palautetaan takaisin valmisteluun.
Tarkempi selvitys on liitteenä. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja kysyi, voiko valtuusto hyväksyä
yksimielisesti Frosteruksen ehdotuksen. Koska valtuusto ei voinut tätä tehdä, puheenjohtaja
ehdotti, että asian käsittelyn jatkamisesta äänestetään nimenhuutoäänestyksellä. Puheenjohtaja
totesi, että asian käsittelyn jatkaminen on JAA ja Frosteruksen ehdotus on EI. JAA ääniä tuli
yhteensä 7, EI ääniä 26 ja yksi äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen
lopputuloksen.
Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti, että asian käsittelyä ei jatketa ja aloite lapsiasianvaltuutetun
nimeämisestä palautetaan takaisin valmisteluun.

2.2.5 Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.10.2018, § 67
Sivistysjohtajan ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto nimeää yhden valtuutetun ja hänelle henkilökohtaisen varahenkilön Karkkilan
kaupungin lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutetuksi. Tehtäväksi määritellään lapsivaikutusten
arvioiminen ja näkökulmien esille nostaminen keskusteluun sekä päätösten valmistelussa että
päätöksenteossa, ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano: kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto
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2.2.6 Kaupunginhallitus 29.10.2018, § 223
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
1) Kaupunginvaltuusto nimeää yhden valtuutetun ja hänelle henkilökohtaisen varahenkilön
Karkkilan kaupungin lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutetuksi.
2) tehtäväksi määritellään lapsivaikutusten arvioiminen ja näkökulmien esille nostaminen
keskusteluun sekä päätösten valmistelussa että päätöksenteossa, ja
3) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely: Juha Jumisko ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun kasvatus- ja
opetuslautakuntaan. Puheenjohtaja Maritta Salo kysyi, voidaanko asia palauttaa valmisteluun.
Kaupunginhallitus kannatti yksimielisesti asian palauttamista.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti palauttaa valtuustoaloitteen valmisteluun yksimielisesti.

2.2.7 Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.12.2018, § 85
Sivistysjohtajan ehdotus: Lasten ja nuorten asioiden asiantuntijalautakuntana Karkkilan Kasvatusja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
1) Karkkilan kaupunginvaltuustossa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi
päätöksenteossa sekä nimetään yksi valtuutettu lapsi - ja nuorisoasiainvaltuutetuksi ja
hänelle henkilökohtainen varajäsen, jotka omalta osaltaan tukevat lapsivaikutusten
arviointia ja pitävät esillä lasten ja nuorten asioita esillä päätöksenteossa.
2) Lapsia koskevia asioita tule tarkastella koordinoidusti kokonaisuutena niin, että heitä
koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu ja lapsia
koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ja (HUOM! Tämä kohta näkyy Dynastyssa
keskeneräisenä.)
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
2.2.8 Kaupunginhallitus 14.1.2019, § 4
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1) hyväksyä edellä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
2) esittää valtuustolle valtuustoaloitteen vastauksen tiedoksi ja
3) toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1) hyväksyä edellä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
2) esittää valtuustolle valtuustoaloitteen vastauksen hyväksyttäväksi ja
3) esittää valtuustolle yhden valtuutetun sekä varahenkilön nimeämistä lapsi- ja nuorisoasiain
valtuutetuksi ja
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4) toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
2.2.9 Kaupunginvaltuusto 25.2.2019, § 9
Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
1) Karkkilan kaupunginvaltuustossa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi
päätöksenteossa sekä nimetään yksi valtuutettu lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutetuksi ja
hänelle henkilökohtainen varajäsen, jotka omalta osaltaan tukevat lapsivaikutusten
arviointia ja pitävät esillä lasten ja nuorten asioita esillä päätöksenteossa.
2) Lapsia koskevia asioita tule tarkastella koordinoidusti kokonaisuutena niin, että heitä
koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu ja lapsia
koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ja
3) valtuusto nimeää yhden valtuutetun sekä varahenkilön lapsi- ja nuorisoasiain valtuutetuksi
ja
4) toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely: Anu Frosterus teki muutosehdotuksen Harri Lindforsin ja Anna Tallgrenin kannattamana.
Frosteruksen muutosehdotus oli seuraava: "Kaupunginvaltuusto päättää, että se hyväksyy
vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
1) Karkkilan päätöksenteossa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi, joka valmistellaan
yleisten suositusten pohjalta ja viimeistellään Karkkilan hallinnossa käytännön tason
ohjeistukseksi kaupungin organisaatiolle.
2) Toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi."
Hannamari Auvinen teki muutosehdotuksen Outi Pietiläisen kannattamana. Auvisen
muutosehdotus oli: "Kaupunginvaltuusto päättää, että se hyväksyy valtuustoaloitteeseen
seuraavaa:
1) Karkkilan kaupungissa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa sekä
nimetään yksi valtuutettu lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutetuksi ja hänelle varahenkilö, jotka
omalta osaltaan tukevat ja edistävät lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointia ja pitävät esillä
lasten ja nuorten asioita päätöksenteossa. Lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutettu ja hänelle
nimettävä varahenkilö valitaan jatkossa toistaiseksi jokaiselle valtuustokaudelle erikseen.
2) Lapsia koskevia asioita tulee tarkastella koordinoidusti kokonaisuutena niin, että heitä
koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen oikeudet, etu ja
osallisuus sekä lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ja
3) valtuusto nimeää yhden valtuutetun sekä hänelle henkilökohtaisen varahenkilön lapsi- ja
nuorisoasiainvaltuutetuksi ja
4) toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi."
Outi Pietiläinen ehdotti, että Hannamari Auvinen valitaan lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutetuksi ja
Heli Ahjoniemi varahenkilöksi. Mia Sundström kannatti lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutetun ja
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varahenkilön valintaa. Raino Velin kannatti Outi Pietiläisen tekemää ehdotusta, että Hannamari
Auvinen voi olla valittu henkilö tämän valtuustokauden loppuun.
Hannamari Auvinen muutti omaa ehdotustaan. Auvisen uusi ehdotus kuului seuraavasti: "(vain
kohtaa 1. on muutettu 2. riville sana kaikessa ja viimeinen lause).
1) Karkkilan kaupungissa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi kaikessa
päätöksenteossa sekä nimetään yksi valtuutettu lapsi- ja nuorioasiainvaltuutetuksi ja
hänelle varahenkilö, jotka omalta osaltaan tukevat ja edistävät lapsi- ja nuorisovaikutusten
arviointia ja pitävät esillä lasten ja nuorten asioita päätöksenteossa. Lapsi- ja
nuorisoasiainvaltuutettu ja hänelle nimettävä varahenkilö valitaan jatkossa aina
valtuustokausittain valtuuston toimikaudelle.
2) Lapsia koskevia asioita tulee tarkastella koordinoidusti kokonaisuutena niin, että heitä
koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen oikeudet, etu ja
osallisuus sekä lapsia koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ja
3) valtuusto nimeää yhden valtuutetun sekä hänelle henkilökohtaisen varahenkilön lapsi- ja
nuorisoasiainvaltuutetuksi ja
4) toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi."
Juha Jumisko ehdotti neuvottelutaukoa. Valtuuston puheenjohtaja Mika Tallgren totesi, että
ehdotuksen tekijät lukevat selkeästi uudelleen ehdotuksensa ja että valtuusto pitää kymmenen
minuutin neuvottelutauon ja kokous jatkuu klo 19.16. Kokous jatkui neuvottelutauon jälkeen klo
19.19. Valtuuston puheenjohtaja Mika Tallgren luki Anu Frosteruksen muutosehdotuksen
uudelleen ääneen, jonka jälkeen Hannamari Auvinen veti oman muutetun muutosehdotuksensa
pois. Valtuuston puheenjohtaja Mika Tallgren totesi, että suoritetaan äänestys, koska on tullut
kannatettu muutosehdotus. Kaupunginhallituksen ehdotus on JAA ja Anu Frosteruksen ehdotus EI.
Kaupunginhallituksen ehdotusta kannatti 25 ja Anu Frosteruksen ehdotusta 10 valtuutettua.
Kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Jarkko Ilonen ehdotti, että Heli Ahjoniemi valitaan lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutetuksi. Tämän
jälkeen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Tallgren totesi, että suoritetaan henkilövaali
enemmistövaalina. Koska vaali suoritetaan enemmistövaalina, pöytäkirjantarkastajat Lindfors ja
Salapuro voivat toimia äänten laskijoina. Valtuuston puheenjohtaja Mika Tallgren ehdotti, että
äänestetään ensin varsinaisesta jäsenestä ja sen jälkeen varajäsenestä. Valtuuston puheenjohtaja
Mika Tallgren totesi, että on ehdotettu Heli Ahjoniemeä ja Hannamari Auvista. Anna Tallgren
ehdotti, että valitaan sivistysjohtaja Arto Jormalainen lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutetuksi.
Valtuuston puheenjohtaja Mika Tallgren totesi, että ei voida valita viranhaltijaa vaan valtuutettu,
koska hallituksen ehdotuksessa lukee valtuutetun valinta. Valtuusto suoritti äänestyksen siten,
että valtuutetut kirjottivat ehdotuksena äänestyslippuun. Äänenlaskijat Lindfors ja Salapuro
laskivat äänet. Hannamari Auvinen sai 21 ääntä ja Heli Ahjoniemi sai 13 ääntä. Yksi valtuutettu
äänesti tyhjää. Hannamari Auvinen valittiin lapsiasiainvaltuutetuksi. Tämän jälkeen valtuuston
puheenjohtaja Mika Tallgren totesi, että Outi Pietiläinen on ehdottanut Heli Ahjoniemeä
varahenkilöksi. Valtuuston puheenjohtaja kysyi, onko valtuusto yksimielisesti Heli Ahjoniemen
kannalla varajäseneksi. Valtuusto oli yksimielisesti sitä mieltä, että Heli Ahjoniemi voidaan valita
varahenkilöksi.
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Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
1) Karkkilan kaupunginvaltuustossa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi
päätöksenteossa sekä nimetään yksi valtuutettu lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutetuksi ja
hänelle henkilökohtainen varajäsen, jotka omalta osaltaan tukevat lapsivaikutusten
arviointia ja pitävät esillä lasten ja nuorten asioita esillä päätöksenteossa.
2) Lapsia koskevia asioita tule tarkastella koordinoidusti kokonaisuutena niin, että heitä
koskevassa päätöksenteossa ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu ja lapsia
koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti ja
3) valtuusto nimesi Hannamari Auvisen lapsi- ja nuorisoasianvaltuutetuksi sekä varahenkilöksi
Heli Ahjoniemen ja
4) totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
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3 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJISTON EROTTAMISEKSI LUOTTAMUSPULAN
VUOKSI (5.3.2018, § 12)
3.1 Aloitteen sisältö
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
vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajiston erottamiseksi luottamuspulan vuoksi.
Päätös: Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
3.2 Asian jatkokäsittely
3.2.1 Kaupunginhallitus 26.3.2018, § 58
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se:
1. asettaa keskuudestaan kuntalain 35 § mukaisen tilapäisen valiokunnan valmistelemaa
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.
3.2.2 Kaupunginvaltuusto 7.5.2018, § 22
Kaupunginhallituksen 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.
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Käsittely: Raino Velin ehdotti Sintosen, Lindforsin ja Auvisen kannattamana, että ei perusteta
toimikuntaa ja asian käsittely jätetään tähän. Valtuuston puheenjohtaja totesi, että valtuusto
äänestää kohdasta 1. Kaupunginhallituksen ehdotus on JAA ja Velinin ehdotus EI. Äänestys
suoritettiin nimenhuutoa käyttäen. Äänestyksen tuloksena kaupunginhallituksen ehdotus sai 11
ääntä, Raino Velinin ehdotus 20 ääntä ja 4 äänesti tyhjää.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaa ei perusteta ja aloite on loppuun käsitelty.
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4 TYÖVÄENOPISTON REHTORIN TYÖAJAN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI (7.5.2018, § 25)
4.1 Aloitteen sisältö
Karkkilan demarit jättivät yhdessä muiden valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen.
Karkkilan demarit esittävät valtuustoaloitteena, että työväenopiston rehtorin työaika muutetaan
kokoaikaiseksi. Työajan nostolla 100 % :n varmistetaan, että työväenopiston rehtori pystyy
hoitamaan perustehtävänkuvaan kuuluvat asiat laadukkaasti. Koska muutoksella on taloudellisia
vaikutuksia, esitämme että työväenopiston rehtorin työaika muutetaan kokoaikaiseksi vuoden
2019 alusta. Näin työajan muutoksesta tulevat kustannukset voidaan ottaa huomioon laadittaessa
ensi vuoden talousarviota.
Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen yksimielisesti kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
4.2 Asian jatkokäsittely
4.2.1 Kaupunginhallitus 4.6.2018, § 116
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jättää valtuustoaloitteen
työväenopiston rehtorin työajan muuttamisesta kokoaikaiseksi -asian käsittelyn kasvatus- ja
opetuslautakunnalle.
Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että valtuustoaloitteen käsittely siirretään
vapaa-aikalautakunnalle. Koska ehdotusta ei vastustettu, niin puheenjohtaja totesi
kaupunginhallituksen hyväksyneen ehdotuksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevalla muutoksella.
4.2.2 Vapaa-aikalautakunta 13.09.2018, § 57
Sivistysjohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Vapaaaikalautakunta on lisännyt resurssia työväenopiston talousarvioon siten, että työväenopiston
rehtorin työaika muutetaan kokoaikaiseksi (100 %) vuoden 2019 alusta ja toteaa aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Käsittely: Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Vapaaaikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa: Vapaa-aikalautakunta esittää, että työväenopiston
rehtorin työaika muutetaan kokoaikaiseksi (100 %) vuoden 2020 alusta; ja toteaa aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevalla muutoksella.
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4.2.3 Kaupunginhallitus 08.10.2018, § 214
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen
seuraavaa: Työväenopiston rehtorin työaika muutetaan kokoaikaiseksi (100 %) vuoden
2020 alusta; ja
2) että asian määrärahatarpeet käsitellään talousarvion 2020 yhteydessä; ja
3) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely: Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti, että asiaa tarkastellaan vielä vuoden 2019
osalta talousarviovalmistelun yhteydessä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli,
voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti
1) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen
seuraavaa: Työväenopiston rehtorin työaika muutetaan kokoaikaiseksi (100 %) vuoden
2020 alusta; ja
2) että asian määrärahatarpeet käsitellään talousarvion 2020 yhteydessä; ja
3) asiaa tarkastellaan vielä vuoden 2019 osalta talousarviovalmistelun yhteydessä.

4.2.4 Kaupunginvaltuusto 22.10.2018, § 59
Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
1) Työväenopiston rehtorin työaika muutetaan kokoaikaiseksi (100 %) vuoden 2020 alusta; ja
2) että asian määrärahatarpeet käsitellään talousarvion 2020 yhteydessä; ja
3) asiaa tarkastellaan vielä vuoden 2019 osalta talousarviovalmistelun yhteydessä.
Käsittely: Eino Huotari ehdotti Juha Jumiskon kannattamana, että työväenopiston rehtorin työaika
muutetaan vuoden 2019 alusta 100 prosenttiseksi ja määräraha lisätään talousarvioon vuodelle
2019. Valtuuston puheenjohtaja kysyi, onko valtuusto yksimielisesti Huotarin ehdotuksen kannalla
ja totesi, että ei ole. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti äänetystä, missä kaupunginhallituksen
ehdotus on JAA ja Eino Huotarin ehdotus EI. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tulos oli 16
JAA ääntä ja 19 EI ääntä. Kaupunginvaltuuston päätökseksi tuli Eino Huotarin ehdotus.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti äänin 16-19, että työväenopiston rehtorin työaika muutetaan
vuoden 2019 alusta 100 prosenttiseksi ja määräraha lisätään talousarvioon vuodelle 2019.
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5 KARKKILAN TIEVERKOSTON STRATEGINEN SUUNNITTELU (7.5.2018, § 26)
5.1 Aloitteen sisältö
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa, että kaupunki ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin, jotta
kriittisimmät kohteet, kuten Nyhkälän ja Haukkamäen alakoulujen liikennejärjestelyt saadaan
turvallisiksi, sekä pidemmällä aikataululla ryhtyy systemaattisesti parantamaan niin
kevyenliikenteen kuin moottoriliikenteen verkostoa koko Karkkilan alueella.
Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen yksimielisesti kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

5.2 Asian jatkokäsittely
5.2.1 Kaupunginhallitus 4.6.2018, § 117
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jättää asian valmisteltavaksi tekniseen
lautakuntaan.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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6 KARKKILAN ULKOILUREITTIEN SUUNNITELMALLINEN KARTOITTAMINEN. KUNNOSTAMINEN
JA UUSIEN REITTIEN TEKEMINEN (7.5.2018, § 27)
6.1 Aloitteen sisältö
Karkkilan vasemmiston valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen. Uusille karkkilalaisille on tehty
kysely, jossa kysyttiin muun muassa, mitkä ovat kaupungin positiiviset tai hyvät puolet. Lähes
kaikissa vastauksissa luonto ja ulkoilu nousivat esiin positiivisessa mielessä. Yksi pisimmistä ja
eniten kävijöitä keräävistä ulkoilureiteistä alkaa Myllypuistosta ja loppuu vedenpuhdistamolle.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa, että tämä reitti alkaisi jo Karjaanjoen suulta ja kulkisi
tehdasalueen läpi Myllypuistoon. Näin saataisiin Vattolan uimarannan alue ja tuleva
Asemanrannan alue yhdistettyä koko Karkkilaa halkovalle ulkoilupolulle. Ehdotamme, että
kaupunki selvittäisi, onko ulkoilureitin suunnittelussa, kunnostuksessa ja tekemisessä mahdollista
tehdä yhteistyötä eri yhdistysten ja yritysten — niin paikallisten, kuin laajemmin Uudellamaalla
toimivien — kanssa.
Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

6.2 Asian jatkokäsittely
6.2.1 Kaupunginhallitus 4.6.2018, § 119
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jättää valtuustoaloitteen valmistelun
teknisen lautakunnan tehtäväksi ja pyytää lautakuntaa selvittämään yhteistyömahdollisuuksia eri
yhdistysten ja tahojen kanssa.
Käsittely: Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että aloite lähetetään vapaaaikalautakunnan valmisteltavaksi ja sieltä edelleen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Koska
ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen ehdotuksen.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevalla muutoksella.
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7 HYVÄN

HALLINTOTAVAN

JA

KUNTALAIN

HENGEN

MUKAINEN

TOIMIELINTEN

PERUSTAMINEN (7.5.2018, § 28)
7.1 Aloitteen sisältö
Karkkilan Vihreät ry jätti seuraavan valtuustoaloitteen. Jotta kuntalaisten ääni ja sukupuolten tasaarvo näkyisi ja toteutuisi kuntalaisten palveluissa ja kunnan päätöksissä, tasa-arvon edistämisen
pitää tapahtua luontevasti osana kunnan toimintaa. Näin ollen ehdotamme, että tulevia
toimielimiä, kuten erilaisia työryhmiä, ohjausryhmiä ja valintaryhmiä perustettaessa niitä ei
koosteta sukupuoleen perustuvien stereotypioiden perusteella, vaan niihin sovelletaan
kiintiösääntöjä. Mikäli kiintiösäännöistä poiketaan, siihen täytyy olla erittäin perusteltu syy.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a 5:n 1 momentti:
Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja
kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi, että
jollakin erityisalalla on vain joko nais- tai miespuolisia asiantuntijoita. Jos kiintiöstä poiketaan, syy
on tarpeen kirjata valintapäätökseen. Erityiset syyt oikeuttanevat varsin harvoin poikkeamaan
kiintiöstä kunnallisia toimielimiä valittaessa.
Lisäksi toimielimiä perustettaessa on tarkkaan etukäteen määriteltävä, mikä on toimielimen
tarkoitus ja tavoitteet, onko sen tarkoitus toimia väliaikaisesti vai jatkuvana, miten, missä ja kuinka
usein sen toiminnasta tiedotetaan sekä minkä tyyppistä osaamista toimielimeen tarvitaan. Olisi
myös hyvä kartoittaa, tarvitaanko valtuustoryhmien ulkopuolista kompetenssia esimerkiksi
kaupungin johtavia virkamiehiä haastateltaessa ja valittaessa. Tämä vaatii nykyistä enemmän
vuoropuhelua ja avoimuutta eri valtuustoryhmien välillä jo ennen toimielinten valintaa
kaupunginhallituksen kokouksessa.
Lisäksi erilaisiin työ- ja ohjausryhmiin voitaisiin ottaa jäseniksi mukaan myös yhdistysten, yritysten
ja kaupunkilaisten edustajia. Tarpeen mukaan myös olevassa olevan toimielimen kokoonpanoa
tulee voida täydentää kutsumalla mukaan asiantuntijajäseniä luottamushenkilöorganisaation
ulkopuolelta.
Ehdotamme, että kaupunginhallitus vastaa jatkossa siitä, että toimielimet on perustettu hyvän
hallintotavan ja voimassa olevan kuntalain hengen mukaisesti.
Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
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7.2 Asian jatkokäsittely
7.2.1 Kaupunginhallitus 4.6.2018, § 118
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jättää valtuustoaloitteen käsittelyn
johtoryhmälle.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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8 VALTUUSTOALOITE

KAUPUNGIN

ELINVOIMAISUUDEN

LISÄÄMISEKSI

MUUTTAMALLA

KANTATILALASKELMAN PERIAATTEITA (18.6.2018, § 41)
8.1 Aloitteen sisältö
Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen: Karkkilan kaupungilla on kymmenen vuotta
sitten
hyväksytty
kantatilalaskelman
periaatteet,
jotka
perustuvat
Etelä-Savon
rantakaavoitusperiaatteisiin vuosikymmenten takaa. Siinä muodostettiin yhdellä kerralla kaikki
rantarakennuspaikat. Liitteenä 1 oleva uusi kantatilalaskelma antaisi lisää rakennuspaikkoja ja
ottaisi huomioon oikeudenmukaisemmin kaikki ko. kantatilan maanomistajat. Liitteessä 2 on
esitetty vanha laskentatapa ja liitteessä 3 on tehty vertailu uuden ja vanhan välillä. Välittömästi
syntyisi vain yksi uusi rakennuspaikka / 100 ha, mutta pitkällä aikavälillä olisi tulossa lisää
rakennuspaikkoja ns. lukituista rakennuspaikoista.
Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen yksimielisesti kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
8.2 Asian jatkokäsittely
8.2.1 Kaupunginhallitus 03.09.2018, § 183
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa valtustoaloitteen teknisen
lautakunnan valmisteltavaksi.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

8.2.2 Tekninen lautakunta 21.02.2019, § 15
Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Kantatilalaskelmien mitoitusperiaatteet tarkastellaan osana Karkkilan kaupungin maapoliittisen
ohjelman uudistustyötä; ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
8.2.3 Kaupunginhallitus 25.3.2019, 77 §
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää
1. esittää
kaupunginvaltuustolle
vastauksena
valtuustoaloitteeseen
seuraavaa:
"Kantatilalaskelmien mitoitusperiaatteet tarkastellaan osana Karkkilan kaupungin
maapoliittisen ohjelman uudistustyötä" ja
2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
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9 VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN TEHOKAS KÄYTTÖ JA YLLÄPITO KAUPUNKILAISTEN
PALVELUIDEN KANNALTA ERITTÄIN TÄRKEÄ (22.10.2018, § 60)
9.1 Aloitteen sisältö
Valtuutetut Palenius, Arvila, Auvinen, Laine, Tallgren, Meri, Frosterus ja Ojanen. tekivät
valtuustoaloitteen:
"Kiinteistökulujen kohdentaminen oikeudenmukaisesti käyttäjille on myös erittäin tärkeää, jotta
tilojen käyttöä voidaan tehostaa.
Kaupungin talouden kannalta kiinteistöomaisuus ja sen ylläpito ovat merkittävä tekijä.
Kiinteistöihin tehdyt investoinnit ovat olleet viime vuosina merkittäviä, ei vain uudisrakentaminen
vaan myös korjausrakentamisen osalta. Nämä panostukset näkyvät investointimenoina sekä
pitemmällä jaksolla poistoina.
Jotta kiinteistöomaisuuden hallinta ja kiinteistöjen kustannukset voidaan tuoda valtuustolle
selkeästi näkyväksi ja paremmin ymmärrettäväksi allekirjoittaneet valtuutetut esittävät että
kaupungin kiinteistöt sijoitetaan erilliseen taseyksikköön.
Samalla valtuustolle esitettävään budjettiin tulee liittää toimialojen tilojen käyttö ja niihin liittyvät
kustannukset.
Päätös: Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
9.1.1 Kaupunginhallitus 05.11.2018, § 250
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen tekniselle
lautakunnalle valmisteltavaksi.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
9.1.2 Tekninen lautakunta 29.11.2018, § 108
Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteen tekniselle
toimialalle valmisteltavaksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24

10 VALTUUSTOALOITE HINKU-FOORUMIIN LIITTYMISESTÄ
10.1

Kaupunginvaltuusto 22.10.2018, § 61

Karkkilan Vihreät -valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen. "Kansainvälisen ilmastopaneelin
raportti 8.10.2018 osoitti, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ei ole hetkeäkään hukattavaksi.
Kansallisen ja kansainvälisen ilmastotyön lisäksi myös kunnilla on merkittävä rooli edistää toimia,
joilla vähennetään alueen kasvihuonepäästöjä. HINKU kokoaa yhteen kunnianhimoisiin
päästövähennyksiä sitoutuneet kunnat ja tarjoaa kunnille asiantuntemusta, verkostoitumista,
tietoa hyvistä käytännöistä ja hyville teoille näkyvyyttä.
Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan
energian käyttöä sekä lisäämällä vaikkapa lähi- ja kasviruoan osuutta päiväkodeissa ja kouluissa.
Kunnan omien toimintojen, hankintojen ja kaavoittamisen lisäksi kunnat voivat vaikuttaa
päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiatuotannon ja liikenteen päästöihin kunnan
alueella. Myös alueen yrityksiä ja asukkaita kutsutaan mukaan yhteistyöhön ja kannustetaan
ilmastotekoihin. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia ja
alueen elinvoimaa esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien
liiketoimintamahdollisuuksien kautta.
HINKU-hankkeessa kunta sitoutuu valtuuston päätöksellä tavoittelemaan koko alueensa
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Kunta sitoutuu myös määrittelemään lähiajan kasvihuonekaasupäästötavoitteensa sekä lisäksi
tärkeimmät keinot tavoitteeseen pääsemiseksi.

Suomessa on tällä hetkellä 42 HINKU-kuntaa. Uudet ratkaisut ovat olleet kunnille myös
kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä ja mainetta. Kunnat kilpailevat
tulevaisuudessa yhä kovemmin palveluista, yrityksistä ja asukkaista. HINKU-kuntana Karkkila
parantaisi omaa asemaansa tässä kilpailussa.
Esitämme valtuustolle, että Karkkilan kaupunki liittyy HINKU-foorumiin ja sitoutuu tavoittelemaan
80 % kasvihuonepäästöjen vähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. "
Päätös: Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

10.2

Asian jatkokäsittely

10.2.1 Kaupunginhallitus 05.11.2018, § 251
Kaupunginjohtajan
ehdotus:
Kaupunginhallitus
ympäristölautakunnalle valmisteltavaksi.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
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päättää

antaa

valtuustoaloitteen

10.2.2 Ympäristölautakunta 21.11.2018, § 54
Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteen tekniselle
toimialalle valmisteltavaksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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11 JALOITTELUTAUOT KARKKILAN KAUPUNGIN KOKOUKSIIN
11.1

Kaupunginvaltuusto 10.12.2018, § 82

Karkkilan Vihreät -valtuustoryhmä sekä Outi Pietiläinen, Jarkko Ilonen, Heli Ahjoniemi, Eino
Huotari, Tapani Ylihärsilä, Teemu Tuiskula, Timo Lehto sekä Hannamari Auvinen jättivät seuraavan
valtuustoaloitteen: Useat maailman maat, kuten myös Suomi, ovat laatineet kansalaisilleen
fyysisen aktiivisuuden suositukset. Fyysisen aktiivisuuden suositus ottaa kantaa liikunnan määrän,
laadun ja toteuttamistapojen lisäksi myös liikkumattomuuteen sekä istumisen, ravinnon ja unen
määrään. Pitkiä ja yhtämittaisia istumisjaksoja tulee välttää vapaa-ajan lisäksi myös koulussa ja
työssä.
Useissa tutkimuksissa on havaittu, että istuva elämäntyyli lisää itsessään, riippumatta fyysisestä
aktiivisuudesta, esimerkiksi metabolisen oireyhtymän, sydän- ja verisuonisairauksien sekä 2-tyypin
diabeteksen riskiä. Istuessa ruumiin energiankulutus on lähes lepotilassa. Heti kun nousee
seisomaan, kulutus kasvaa 13 prosenttia ja jalkojen heiluttelu vielä tuplaa energiankulutuksen
lepotilaan verrattuna.
Luottamustoimien kokoukset kestävät usein useita tunteja eikä jaloittelutaukoja juurikaan pidetä.
Tämä on vastoin kaikkia suosituksia ja jo terveen järjen vastaista. Karkkilan kaupungin
luottamushenkilöiden tulisi omalla esimerkillään olla osa liikkuvaa ja aktiivista Karkkilaa. Myös
luottamustyön mielekkyys, luottamushenkilöiden vireystila ja näin jopa työn laatu paranevat, kun
kokouksissa pidetään riittävästi lyhyitä jaloittelutaukoja.
Esitämme, että Karkkilan kaupungin organisaation kaikissa luottamustoimissa otetaan käyttöön
käytäntö, jonka mukaan kokouksissa pidetään esim. pieni jaloittelutauko/vessatauko vähintään
puolentoista tunnin välein.
Päätös: Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
11.2

Asian jatkokäsittely

11.2.1 Kaupunginhallitus 11.03.2019, § 54
Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen valmisteltavaksi
hallinnon toimialalle.
Päätös: Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.
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