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Mika Tallgren
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Maarit Sihvonen
pöytäkirjanpitäjä

26 - 43

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Karkkila
Anu Frosterus
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa
Maarit Sihvonen
hallintopäällikkö
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 26
Karkkilan kaupungin hallintosäännön 67 §:n mukaan kutsu
valtuuston kokoukseen, josta kutsusta ilmenevät käsiteltävät
asiat, on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta
erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta
annettava yleisesti tieto kaupungin verkkosivuilla.
Kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla
on vähintään 2/3 jäsenistä.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 27
Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa 25. päivänä kesäkuuta 2019 klo 15.00.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Sintonen ja Anu Frosterus.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 28
Hallintosäännön 75 §:n mukaan asiat esitellään valtuustolle
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin
päätä.
Ehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan asioiden
käsittelyjärjestyksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Karkkilan Työväen Näyttämö ry:lle myönnettävä lainan takaus
71/00.04.02/2019
Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 133
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Karkkilan Työväen Näyttämö ry on rakentamassa uutta
ulkoilmateatteria vanhan tehdaskiinteistön, joka nykyisin toimii
kaupungintalona, välittömään läheisyyteen. Alueella olevaan
rinteeseen rakennetaan nouseva, katettu katsomo runsaalle 300
hengelle ,äänitarkkaamotiloineen. Katsomon taakse olevalle
hiekka-alueelle sijoitetaan siirrettävät kahvila- ja wc-tilat.
Vieressä oleva kaupungintalon pysäköintialue toimii
teatteriyleisön paikoitusalueena iltaisin ja viikonloppuisin.
Viimeisen runsaan kymmenen vuoden ajan Karkkilan Työväen
Näyttämöllä on ollut kesäteatteriesityksiä Karkkilan Fagerkullan
työläismuseon pihanäyttämöllä. Tämä näyttämö on palvellut
hyvin, mutta rajoittanut merkittävästi ohjelmiston valintaa.
Katsomo (n. 200 hengelle) ei enää palvele nykyajan
teatteriyleisön vaatimuksia. Katsomon kivirakenteet ovat
painuneet maahan ja niiden korjaaminen vaatisi mittavan
maanrakennustyön. Koska kyseessä on museoalue, uuden
katetun katsomon rakentaminen tälle paikalle ei tule
kysymykseen. Lisäksi paikoitusalue Fagerkullan museoalueella
on hyvin rajallinen. Kasvava yleisömäärä edellyttää laajempaa
paikoitusaluetta.
Ulkoilmateatteri on tarkoitus rakentaa vuosien 2019 - 2020
aikana.
Karkkilan Työväen Näyttämö ry on hakenut rahoitusta
ELY-keskukselta. Kustannusarvio hankkeelle on 172 250 euroa.
Yhdistys hakee hankkeelle lainaa 100 000 euroa ja lainalle
Karkkilan kaupungin takausta.
Esityslistan liite
- Tilinpäätös 2017
- Havainnekuvat
- Hankesuunnitelma
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto myöntää Karkkilan Työväen Näyttämö

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ry:lle takauksen 100 000 euron lainalle ulkoilmateatterin
rakentamista varten.
Käsittely:

Satu Ahjoniemi jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi
edustusjäävinä. Varahenkilö Ulla Ahjoniemi oli paikalla asian
käsittelyn ajan klo 17.08 - 17.27.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
1) että kaupunginvaltuusto myöntää Karkkilan Työväen Näyttämö
ry:lle takauksen 100 000 euron lainalle 7 vuoden määräajaksi
ulkoilmateatterin rakentamista varten,
2) ja että päätös tehdään sillä ehdolla, että Ykkösakseli myöntää
hankkeelle haetun rahoituksen.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen
mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 29
17.6.2019
Esityslistan liite
- Havainnekuvat
- Tilinpäätös 2017
Käsittely:

Satu Ahjoniemi poistui kokouksesta edustusjäävinä pykälän
käsittelyn ajaksi ja tilalle tuli varavaltuutettu Anna-Liisa Riekkinen.
Kari Mäkilä esitteli kokouksessa asiaa.
Satu Ahjoniemi tuli takaisin kokoukseen klo 18.14 ja Anna-Liisa
Riekkinen ja Kari Mäkilä poistuivat kokouksesta.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle
1) että kaupunginvaltuusto myöntää Karkkilan Työväen Näyttämö
ry:lle takauksen 100 000 euron lainalle 7 vuoden määräajaksi
ulkoilmateatterin rakentamista varten,
2) ja että päätös tehdään sillä ehdolla, että Ykkösakseli myöntää
hankkeelle haetun rahoituksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Tiedoksi:

Karkkilan Työväen Näyttämö ry

Liitteet

Liite 32
Liite 33
Liite 34
Liite 35
Liite 36
Liite 37

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kustannusarvio
Kustannusarvio urakan ulkopuoliset työt
Maa-alueen käyttösopimus
Rahoituslaskelma
Tilinpäätös 2017
Ulkoilmateatterin havainnekuvat
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Karkkilan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018
28/02.02.01/2019
Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 70
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen
kunnanhallituksen on saatettava se valtuuston käsiteltäväksi.
Valtuuston tulee hyväksyä tilinpäätös kesäkuun loppuun
mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja
niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätöksen tulee sisältää
konsernituloslaskelman, konsernitaseen,
konsernirahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.
Tilinpäätöksen käsittelyjärjestys on Suomen Kuntaliiton
suosituksen mukaan seuraava:
1. Kaupunginhallitus valmistelee tilinpäätöksen siihen liittyvine
asiakirjoineen, allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä saattaa sen
tilintarkastajille tarkastettavaksi ja kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi.
2. Tilintarkastaja luovuttaa tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle
osoittamansa tarkastuskertomuksen. Kertomukseen sisältyy
lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille
myöntää vastuuvapaus.
3. Jos tilintarkastuskertomus sisältää tilimuistutuksen,
tarkastuslautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä
kaupunginhallituksen lausunnon.
4. Tarkastuslautakunta jättää tilinpäätöksen
tilintarkastuskertomuksineen valtuuston käsiteltäväksi ja antaa
arvionsa tehdyistä muistutuksista, niihin annetuista selvityksistä ja
kaupunginhallituksen lausunnosta sekä tekee esityksen siitä,
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää
vastuuvapaus.
Edellä todettu käsittelyjärjestys perustuu siihen, että
tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään
omana pykälänään.
Yhteenveto vuoden 2018 tilinpäätöksestä
Karkkilan kaupungin vuoden 2018 tilikauden tulos on 895 471,10
euroa alijäämäinen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaupungin vuoden 2018 toimintakate oli 46,03 miljoonaa euroa ja
se heikkeni vuoteen 2017 nähden 0,63 prosenttia, joka on noin
289 074 euroa. Vuoden 2018 muutettuun talousarvioon nähden
toimintakate parani 2,00 prosenttia, joka on 936 595 euroa.
Ulkoisia toimintatuottoja vuonna 2018 kertyi 6,76 miljoonaa
euroa. Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2017 nähden 4,5
prosenttia, joka on 289 645 euroa. Vuoden 2018 muutettuun
talousarvioon verrattuna toimintatuottoja saatiin 429 838 euroa
enemmän. Toimintatuottoja saatiin enemmän muun muassa
joukkoliikenneavustuksina, hankerahoituksina ja pysyvien
vastaavien myyntituloina.
Ulkoiset toimintakulut 52,79 miljoonaa euroa kasvoivat vuoteen
2017 nähden 1,11 prosenttia, joka on 578 720 euroa. Vuoden
2018 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulut laskivat
506 757 euroa. Muutettu talousarvio sisälsi mm.
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen 400 000 euron
lisämäärärahan, ja suurin syy toimintakulujen pienenemisessä on
Karviaisen 679 000 euron palautus.
Verotuloja Karkkilan kaupungille vuonna 2018 kertyi yhteensä
30,72 miljoonaa euroa, joka oli noin 838 000 euroa vähemmän
kuin talousarviossa oli ennakoitu ja noin 715 000 euroa
vähemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Kunnallisveron
osuus verotuloista vuonna 2018 oli 27,27 miljoonaa euroa, joka
oli 633 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa 2018 oli
varattu. Yhteisöverojen osuus 1,19 miljoonaa euroa, joka oli 107
000 euroa vähemmän kuin talousarviossa 2018. Lisäksi
kiinteistöverotuottojen osuus 2,26 miljoonaa euroa, jotka
toteutuivat lähestulkoon talousarvion mukaisesti.
Valtionosuuksia saatiin noin 17,79 miljoonaa euroa, joka on noin
369 000 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Talousarvioon
nähden valtionosuuksia saatiin 200 114 euroa enemmän.
Poistot ja arvonalentumiset 2,96 miljoonaa euroa kasvoivat
vuoteen 2017 nähden 7,11 prosenttia, joka on 196 377 euroa
enemmän. Talousarvioon nähden poistot ja arvonalentumiset
toteutuivat lähestulkoon talousarvion mukaisesti.
Vuonna 2018 investointimenot olivat yhteensä 1,45 miljoonaa
euroa ja investointitulot 639 621 euroa. Nettomääräinen
investointimeno oli 808 104 euroa.
Investointimenot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden 224
276 euroa ja investointitulot ylittyivät 529 621 euroa.
Investointeihin liittyviä tuloja saatiin maa-alueiden myynneistä,
kiinteistö osakeyhtiö Yrittäjäntie 53 myynnistä, työkeskus
Pajakatu 2 rakennuksen myynnistä ja Technopolis OYJ:n
osakkeiden myynnistä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Suurimmat investointikohteet vuonna 2018 olivat vesi- ja
viemäriverkon parantaminen mukaan lukien hulevesi 322 767
euroa, Harjun kentän kunnostus 110 862 euroa, katujen
päällystäminen 103 604 euroa ja yhteiskoulun sisäilmakorjaukset
109 096 euroa.
Kaupungin lainamäärä 31.12.2018 oli 59,08 miljoonaa euroa.
Lainamäärä laski vuoden takaisesta 130 000 euroa.
Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden 2018 lopulla 6 718 euroa
/ asukas.
Konsernin tulos oli noin 916 000 euroa alijäämäinen. Konsernin
kertynyt ylijäämä oli noin 1,81 miljoonaa euroa. Konsernin
lainakanta 31.12.2018 oli 62,98 miljoonaa euroa ja lainaa
konsernilla oli 7 163 euroa / asukas.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos -895 471,10
euroa siirretään kokonaisuudessaan alijäämänä taseen omaan
pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli- ja alijäämiin,
2) allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi,
3) valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään vuoden 2018
tilinpäätökseen teknisiä korjauksia
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 30
Esityslistan liite
- Tilinpäätös 2018
Käsittely:

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.23-18.28.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että tilikauden tulos -895 471,10 euroa siirretään
kokonaisuudessaan alijäämänä taseen omaan pääomaan
edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli- ja alijäämiin,

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Liitteet

Liite 38
Liite 39

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tilinpäätöksen vahvistuskirje
Karkkilan kaupungin tilinpäätös 2018
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018
28/02.02.01/2019
Tarkastuslautakunta 17.01.2019 § 4
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan
arvioida, ovatko valtuuston kunnalle ja kuntakonsernille
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Tarkastuslautakunnan on arvioitava myös hallinnon ja
talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta.
Arviointityönsä tulokset lautakunta raportoi valtuustolle
vuosittaisessa arviointikertomuksessaan.
Karkkilan kaupungin hallintosäännön 34 §:n mukaan
tarkastusautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen
tilintarkastuskertomuksen
valtuustokäsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista edellisenä vuonna.
Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa
tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista
selityksistä ja kaupunginhallituksen lausunnosta.
Lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin
lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta:
1. käy keskustelun vuoden 2017 arviointikertomuksen keskeisistä
havainnoista ja toimialojen niihin antamista selvityksistä
2. keskustelee alustavasti arviointikertomuksen
laadinta-aikataulusta ja rakenteesta
3. päättää lautakunnan jäsenten työnjaosta arviointikertomuksen
valmistelussa sekä mahdollisista toimeksiannoista

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tarkastuslautakunta:
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1. kävi keskustelun vuoden 2017 arviointikertomuksen
keskeisistä havainnoista ja toimialojen niihin antamista
selvityksistä
2. keskusteli alustavasti arviointikertomuksen
laadinta-aikataulusta ja rakenteesta
3. päätti lautakunnan jäsenten työnjaosta arviointikertomuksen
valmistelussa sekä mahdollisista toimeksiannoista

Tarkastuslautakunta 07.02.2019 § 11

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua

Käsitellään:
1) Toimialojen vastineet vuoden arviointikertomukseen
2) kasvatus- ja opetuslautakunta / toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet 2018

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen rakenteesta.

Tarkastuslautakunta 04.03.2019 § 16
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua
Käsitellään:
1) Toimialojen vastineet vuoden 2017 arviointikertomukseen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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2) Kasvatus- ja opetuslautakunta / toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet 2018
Lisäksi tarkastuslautakunta päättää kevään seuraavista
haastatteluista.
Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen
valmistelusta, toimialojen vastineista sekä sivistystoimen
toimintakertomuksesta ja tavoitteista.
Tarkastuslautakunta päätti kutsua kaupunginjohtajan ja
talousjohtajan esittelemään vuoden 2018 tilinpäätöstä 1.4..

Tarkastuslautakunta 01.04.2019 § 18
Merkitään tiedoksi, että vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely siirtyy
myöhempään ajankohtaan.
Päätös:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista.
Tarkastuslautakunta keskusteli
1) vuoden 2018 tilinpäätöksestä
2) toimialojen vastauksesta vuoden 2017 arviointikertomuksen
havaintoihin
3) arviointikertomuksen rakenteesta ja sisällysluettelosta

Tarkastuslautakunta 16.04.2019 § 21
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsitteli toimialojen vastineet vuoden 2017
arviointikertomukseen ja keskusteli henkilöstöraportista 2018.

Tarkastuslautakunta 16.05.2019 § 26
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomusluonnosta ja
keskusteli siitä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tarkastuslautakunta 03.06.2019 § 28
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121§ mukaan
arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella
tavalla.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa
esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään
valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta
aikaisemmissa 17.1., 7.2., 4.3., 1.4., 16.4. ja 16.5.2019
kokouksissa.
Ennen sitä käytiin 26.10.2018 alkaen toimialajohtajien ja
palvelualojen päälliköiden tai asiantuntijoiden haastattelut (kuusi
haastattelua). Haastattelujen lisäksi tarkastuslautakunta on
tutustunut keskeisiin talouden, hallinnon ja henkilöstöhallinnon
ohjeisiin, raportteihin ja dokumentteihin.
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää:
1) hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle
liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2018;
2) antaa austavalle tilintarkastajalle oikeuden tehdä tarvittaessa
teknisiä korjauksia arviointikertomusluonnokseen.
3) tehdä seuraavan päätösehdotuksen kaupunginvaltuustolle:
- Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2018
arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen
kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.
- Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuustolle
viimeistään marraskuun kokouksessa lausunto (KuntaL 121.5 §)
siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on toimialoilla

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ryhdytty.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti:
1) hyväksyä, allekirjoittaa ja luovuttaa kaupunginvaltuustolle
liitteenä olevan arviointikertomuksen vuodelta 2018;
2) antaa austavalle tilintarkastajalle oikeuden tehdä tarvittaessa
teknisiä korjauksia arviointikertomusluonnokseen.
3) tehdä seuraavan päätösehdotuksen kaupunginvaltuustolle:
- Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2018
arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen
kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.
- Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuustolle
viimeistään marraskuun kokouksessa lausunto (KuntaL 121.5 §)
siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on toimialoilla
ryhdytty.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Täytäntöönpano:

Kaupuginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 31
Tarkastuslautakunnan ehdottaa että:
1) Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2018
arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen
kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.
2) Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuustolle
viimeistään marraskuun kokouksessa lausunto (KuntaL 121.5 §)
siitä, mihin toimiin arviointikertomuksen johdosta on toimialoilla
ryhdytty.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.
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Karkkilan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018, tilintarkastuskertomus sekä
tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle niiden johdosta
28/02.02.01/2019
Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 70
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.
Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen
kunnanhallituksen on saatettava se valtuuston käsiteltäväksi.
Valtuuston tulee hyväksyä tilinpäätös kesäkuun loppuun
mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja
niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätöksen tulee sisältää
konsernituloslaskelman, konsernitaseen,
konsernirahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.
Tilinpäätöksen käsittelyjärjestys on Suomen Kuntaliiton
suosituksen mukaan seuraava:
1. Kaupunginhallitus valmistelee tilinpäätöksen siihen liittyvine
asiakirjoineen, allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä saattaa sen
tilintarkastajille tarkastettavaksi ja kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi.
2. Tilintarkastaja luovuttaa tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle
osoittamansa tarkastuskertomuksen. Kertomukseen sisältyy
lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille
myöntää vastuuvapaus.
3. Jos tilintarkastuskertomus sisältää tilimuistutuksen,
tarkastuslautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä
kaupunginhallituksen lausunnon.
4. Tarkastuslautakunta jättää tilinpäätöksen
tilintarkastuskertomuksineen valtuuston käsiteltäväksi ja antaa
arvionsa tehdyistä muistutuksista, niihin annetuista selvityksistä ja
kaupunginhallituksen lausunnosta sekä tekee esityksen siitä,
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää
vastuuvapaus.
Edellä todettu käsittelyjärjestys perustuu siihen, että
tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään
omana pykälänään.
Yhteenveto vuoden 2018 tilinpäätöksestä

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Karkkilan kaupungin vuoden 2018 tilikauden tulos on 895 471,10
euroa alijäämäinen.
Kaupungin vuoden 2018 toimintakate oli 46,03 miljoonaa euroa ja
se heikkeni vuoteen 2017 nähden 0,63 prosenttia, joka on noin
289 074 euroa. Vuoden 2018 muutettuun talousarvioon nähden
toimintakate parani 2,00 prosenttia, joka on 936 595 euroa.
Ulkoisia toimintatuottoja vuonna 2018 kertyi 6,76 miljoonaa
euroa. Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2017 nähden 4,5
prosenttia, joka on 289 645 euroa. Vuoden 2018 muutettuun
talousarvioon verrattuna toimintatuottoja saatiin 429 838 euroa
enemmän. Toimintatuottoja saatiin enemmän muun muassa
joukkoliikenneavustuksina, hankerahoituksina ja pysyvien
vastaavien myyntituloina.
Ulkoiset toimintakulut 52,79 miljoonaa euroa kasvoivat vuoteen
2017 nähden 1,11 prosenttia, joka on 578 720 euroa. Vuoden
2018 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakulut laskivat
506 757 euroa. Muutettu talousarvio sisälsi mm.
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen 400 000 euron
lisämäärärahan, ja suurin syy toimintakulujen pienenemisessä on
Karviaisen 679 000 euron palautus.
Verotuloja Karkkilan kaupungille vuonna 2018 kertyi yhteensä
30,72 miljoonaa euroa, joka oli noin 838 000 euroa vähemmän
kuin talousarviossa oli ennakoitu ja noin 715 000 euroa
vähemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Kunnallisveron
osuus verotuloista vuonna 2018 oli 27,27 miljoonaa euroa, joka
oli 633 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa 2018 oli
varattu. Yhteisöverojen osuus 1,19 miljoonaa euroa, joka oli 107
000 euroa vähemmän kuin talousarviossa 2018. Lisäksi
kiinteistöverotuottojen osuus 2,26 miljoonaa euroa, jotka
toteutuivat lähestulkoon talousarvion mukaisesti.
Valtionosuuksia saatiin noin 17,79 miljoonaa euroa, joka on noin
369 000 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Talousarvioon
nähden valtionosuuksia saatiin 200 114 euroa enemmän.
Poistot ja arvonalentumiset 2,96 miljoonaa euroa kasvoivat
vuoteen 2017 nähden 7,11 prosenttia, joka on 196 377 euroa
enemmän. Talousarvioon nähden poistot ja arvonalentumiset
toteutuivat lähestulkoon talousarvion mukaisesti.
Vuonna 2018 investointimenot olivat yhteensä 1,45 miljoonaa
euroa ja investointitulot 639 621 euroa. Nettomääräinen
investointimeno oli 808 104 euroa.
Investointimenot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden 224
276 euroa ja investointitulot ylittyivät 529 621 euroa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Investointeihin liittyviä tuloja saatiin maa-alueiden myynneistä,
kiinteistö osakeyhtiö Yrittäjäntie 53 myynnistä, työkeskus
Pajakatu 2 rakennuksen myynnistä ja Technopolis OYJ:n
osakkeiden myynnistä.
Suurimmat investointikohteet vuonna 2018 olivat vesi- ja
viemäriverkon parantaminen mukaan lukien hulevesi 322 767
euroa, Harjun kentän kunnostus 110 862 euroa, katujen
päällystäminen 103 604 euroa ja yhteiskoulun sisäilmakorjaukset
109 096 euroa.
Kaupungin lainamäärä 31.12.2018 oli 59,08 miljoonaa euroa.
Lainamäärä laski vuoden takaisesta 130 000 euroa.
Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden 2018 lopulla 6 718 euroa
/ asukas.
Konsernin tulos oli noin 916 000 euroa alijäämäinen. Konsernin
kertynyt ylijäämä oli noin 1,81 miljoonaa euroa. Konsernin
lainakanta 31.12.2018 oli 62,98 miljoonaa euroa ja lainaa
konsernilla oli 7 163 euroa / asukas.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos -895 471,10
euroa siirretään kokonaisuudessaan alijäämänä taseen omaan
pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli- ja alijäämiin,
2) allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi,
3) valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään vuoden 2018
tilinpäätökseen teknisiä korjauksia
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunta 16.05.2019 § 25
Kaupunginjohtaja Tuija Telén on kutsuttu kokoukseen
esittelemään tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdotus:
Tarkastuslautakunta
1) merkitsee kaupunginjohtajan esittelyn tiedoksi
2) keskustelee tilinpäätöksestä ja sen jatkokäsittelystä
Päätös:

Kaupunginjohtaja Tuija Telén esitteli tilinpäätöstä ja
toimintakertomusta.
Tarkastuslautakunta merkitsi esittelyn tiedoksi.
Tarkastuslautakuta totesi, että tilintarkastuskertomuksen
valmistumisen jälkeen tarkastuslautakunta tekee valtuustolle
esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksytä ja myöntää
vastuuvapaus tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta 03.06.2019 § 27
Tilintarkastaja Tove Lindström-Koli BDO Audiator Oy:stä jätti
3.6.2019 päivätyn tilintarkastuskertomuksen
tarkastuslautakunnalle ja avustava tilintarkastaja Janne Majoinen
esitteli sen kokouksessa lautakunnalle.
Ehdotus:

Lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen edelleen valtuustolle
käsiteltäväksi ja toteaa, ettei tilintarkastuskertomus sisällä
sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys
sekä kunnanhallituksen lausunto.
Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2018
tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta
hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018 31.12.2018.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päättää ehdotuksen mukaisesti.
Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 32
Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että
1) vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään,
2) tilikauden tulos -895 471,10 euroa siirretään

Pöytäkirjan tarkastajat:
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kokonaisuudessaan alijäämänä taseen omaan pääomaan
edelliseltä tilikaudelta kertyneisiin yli- ja alijäämiin
3) kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään
vastuuvapaus tilikaudelta. 1.1.2018–31.12.2018.
Käsittely:

Timo Lehto ehdotti tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, että
kaupunginvaltuusto hyväksyisi päätösehdotuksen siten
muutettuna, että ehdotuksen kohta 2) poistetaan.
Puheenjohtaja Mika Tallgren kysyi voiko valtuusto hyväksyä
yksimielisesti Lehdon tekemän muutosehdotuksen. Valtuusto
hyväksyi Lehdon muutosehdotuksen yksimielisesti.
Raine Klemola ehdotti: "Tekniselle johtajalle, tekniselle
lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle ei myönnetä
vastuuvapautta. Tarkastuslautakunta selvittää vielä oliko harjun
madaltamisen aloitusluvan myöntäminen laillinen vai laiton teko ja
tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin henkilöiden saattamiseksi
vastuuseen teoistaan."
Puheenjohtaja Mika Tallgren totesi, että keskustelun aikana
Raine Klemola teki ehdotuksen, mutta se raukesi
kannattamattomana.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti, että
1) vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään;
2) Kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018 - 31.12.2018.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Liitteet

Liite 41

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tilintarkastuskertomus 2018
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Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
28/02.02.01/2019
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 114
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallitus on käsitellyt
tilinpäätöstä ja toimintakertomusta 2018 kokouksessaan
19.3.2019 § 31.
"Kuntalain 113 §:ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän
tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen laatimisessa noudatetaan
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita. Liitteenä jaetaan
perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätösasiakirja vuodelta
2018. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja talousarvion
toteutumisvertailun, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman,
tilinpäätöksen liitetiedot, käytetyt tilinpäätösasiakirjat ja
allekirjoitukset.
Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa.
Esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on
selostettu Karviaisen taloudellinen asema ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen.
Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja.
Tilivuoden aikana laadittiin kolme osavuosikatsausta, jotka
yhtymähallitus käsitteli kokouksissaan ja lähetti tiedoksi
Karviaisen jäsenkunnille. Lisäksi laadittiin 12 erillistä
kuukausiraporttia, jotka yhtymähallitus käsitteli kokouksissaan ja
lähetti jäsenkuntien kunnanhallituksille tiedoksi.
Karviainen järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Vihdin
kunnalle ja Karkkilan kaupungille. Vuosi 2018 oli Karviaisen
kymmenes toimintavuosi. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat
lakisääteisiä ja niitä ohjataan valtakunnallisilla kriteereillä ja
mitoituksilla. Ne kuitenkin toteutetaan arkipäivän työssä
paikallisesti kunnan väestön tarpeiden mukaisesti.
Sote-palvelujen paikallista työtä ohjaa valtuustokaudelle laadittu
palvelutasosuunnitelma ja vuotuinen talousarvio.
Palvelutasosuunnitelman 2017-2020 toteuttamisessa
paneudutaan erityisesti kansanterveys- ja sosiaalityön palvelujen
hyvään saatavuuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
tärkeää on asiakkaan kokemus palvelun laadusta.
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Talousarviovuoden aikana asiakastyytyväisyyttä on mitattu
monella tavalla. Kuntalaiset ovat kohtalaisen tyytyväisiä
saamiinsa palveluihin.
Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:
Tilikauden 2018 toimintatuotot olivat yhteismäärältään 120 645
083,11 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 120 241 770,79
euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on
toimintakate, joka on määrältään 403 312,32 euroa.
Karviaisen vuosikate (huomioiden toimintakatteen lisäksi
rahoitustuotot ja – kulut) on 403 312,32 euroa. Suunnitelman
mukaiset poistot käyttöomaisuudesta ovat tuloslaskelman
mukaan 405 962,52 euroa. Muita poistoja ei ole.
Jäsenkuntaosuutta on palautettu jäsenkunnille yhteensä 952
993,01 (Karkkila 637 748,56, Vihti 315 244,45).
Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on
2650,20 euroa, mikä vastaa työterveyshuollon alijäämää vuodelta
2018. Karviaisen nettomenot ilman erikoissairaanhoitoa vuosina
2009–2018 peruspalveluindeksillä korjattuna ovat seuraavat:
Karviaisen investointimenot olivat 86 801,93 euroa.
Talousarviossa investointeihin oli varattu 327 000 euroa.
Autot ja tietokoneet on hankittu leasingsopimuksilla.
Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on
2650,20€. Karviaisen peruspääoma on 4.336.035,00 €.
Peruspääomalla turvataan kuntayhtymän maksuvalmius ja
investointien rahoitus. Maksuvalmius pysyi riittävänä koko
vuoden.
Yhtymähallitus esittää, että tilikauden 2018 alijäämä, määrältään
2650,20 euroa, siirretään taseeseen tilikauden
ylijäämä-/alijäämätilille.
Liite: Toimintakertomus 2018 tilinpäätöstietoineen
Valmistelijat:
Pirkko Hynynen, Lars Forsell, Aila Idman, Marketta Roinisto,
Riitta Luosujärvi, Arja Soivuori
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:
Yhtymähallitus toteaa vuoden 2018 tilinpäätöksen olevan
alijäämäinen 2650,20 euroa.
Yhtymähallitus esittää, että vuoden 2018 tilikauden alijäämä
siirretään taseeseen ylijäämä- / alijäämätilille.
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen
liitetietoineen, allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja antaa
sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.
Kuntayhtymän johtajalle annetaan valtuus tehdä asiakirjoihin
mahdollisia korjauksia tilintarkastajan antamien ohjeiden
perusteella.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."
Kaupunginhallitus
27.5.2019
Liitteet
- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintakertomus
1.1.-31.12.2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1) että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018
tilinpäätös huomioidaan Karkkilan kaupungin tilinpäätökseen ja
2) esittää kaupunginvaltuustolle
A) Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018
tilinpäätöksen hyväksymistä sekä
B) vastuuvapauden myöntämistä.
Käsittely:

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen johtaja Pirkko Hynynen esitteli
asiaa.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti
ehdotuksen mukaaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 33
Esityslistan liite
- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös 2018
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
1) että Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018
tilinpäätös huomioidaan Karkkilan kaupungin tilinpäätökseen ja
2) esittää kaupunginvaltuustolle
A) Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018
tilinpäätöksen hyväksymistä sekä
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B) vastuuvapauden myöntämistä.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Liite 42
Liite 43
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Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta
2018
28/02.02.01/2019
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 115
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on
antanut 15.5.2019 päivätyn arviointikertomuksen
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018
toimintakaudelta. Arviointikertomus käsitellään jäsenkuntien
valtuustoissa tilinpäätöksen yhteydessä.
Esityslistan liite
-tarkastuslautakunnan arviointikertomus
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että se merkitsee tietoonsa saaduksi Perusturvakuntayhtymä
Karviaisen vuoden 2018 arviointikertomuksen.
Käsittely:

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen johtaja Pirkko Hynynen esitteli
asiaa.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti
ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 34
Esityslistan liite
- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunnan
arviointikertomus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että se merkitsee tietoonsa saaduksi Perusturvakuntayhtymä
Karviaisen vuoden 2018 arviointikertomuksen.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Liite 44
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tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Pöytäkirjan tarkastajat:

114

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 42
§ 135
§ 35

3/2019

28.05.2019
10.06.2019
17.06.2019

Nyhkälänharjun lähiliikunta-alueen kenttien ja huoltorakennuksen urakoitsijoiden
valinta sekä kustannusarvion hyväksyminen ja lisämäärärahan hakeminen
165/10.03.01/2016
Tekninen lautakunta 28.05.2019 § 42
Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä
Valmistelija / lisätietojen antaja: Esko Vuolukka, puh. 044 767
4829 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Karkkilan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017 §
128 päättänyt kentän korkeusasemaksi + 90.50 ja hankkeen
sisällöksi jalkapallokentän tekonurmipinnoitteella,
monitoimikaukalon ilman tekojääputkivarausta sekä
huoltorakennuksen sosiaalitiloineen. Karkkilan kaupunginhallitus
on kokouksessaan 6.5.2019 §105 päättänyt edetä teknisen
lautakunnan 17.4.2019 § 33 päätöksen mukaisesti.
Toteutussuunnitelmat on myös hyväksytetty
aluehallintovirastossa 6.5.2019.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä investointimääräraha
hankkeelle on 600 000 euroa. Hankkeen tarkentunut
kokonaiskustannusarvio on 1 039 025 euroa, hankkeelle
saadaan valtionavustusta 110 000 euroa. Arvio
loppukustannuksista on siis 929 025 euroa. Valtuuston 20.8.2007
§ 57 hyväksymän Tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaisesti
yli 1 000 000 euron hankkeissa urakoitsijavalinnoista päättää
tekninen lautakunta ja hankkeelle aloitusluvan antaa sekä
kustannusarvion hyväksyy kaupunginhallitus.
Tekninen toimiala on julkaissut hankkeeseen liittyen
urakkatarjouspyynnöt erikseen sekä kentästä että
huoltorakennuksesta. Kilpailutus suoritettiin Hilman ja Cloudian
kautta ja tarjouksen sai jättää myös kaupungin kirjaamoon.
Tarjotut erilliset urakat 2 kpl pitivät sisällään ensinnäkin
jalkapallotekonurmikentän sekä monitoimiareenan / -kaukalon
rakentamisen ja toisaalta huoltorakennuksen rakentamisen.
Hankintamenettelyinä käytettiin avointa menettelyä ja tarjousten
vertailuperusteena oli halvin kokonaishinta. Tarjousten jättö oli
17.5.2019 klo 12.00. Tarjouspyyntöjen mukaisesti toimitetut
urakkatarjoukset avattiin tarjousajan jälkeen suljetussa
tilaisuudessa 17.5.2019, mistä laadittiin avauspöytäkirjat.
Kenttien osalta saatiin määräaikaan mennessä kaksi tarjousta,
tarjousvertailu liitteenä. Halvimman tarjouksen jättäneen
urakoitsijan kanssa on pidetty urakan selonottoneuvottelu
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21.5.2019. Tarjouspyynnössä oli lisäksi pyydetty optiot
monitoimiareenan jäähdytysputkista ja jäähdytyslaitteistosta.
Huoltorakennuksen osalta saatiin määräaikaan mennessä kaksi
tarjousta, tarjousvertailu liitteenä. Halvimman tarjouksen
jättäneen urakoitsijan kanssa on pidetty urakan
selonottoneuvottelu 20.5.2019.
Avauspöytäkirjat ja tarjousvertailut jaetaan kokouksessa
pöydälle, joiden perusteella esitetään valittavaksi halvimman
tarjouksen jättäneet urakoitsijat kenttien ja huoltorakennuksen
osalta molemmista erikseen.
Taloudellinen vaikutus
- hankkeen kokonaiskustannusarvio - avustus
Esityslistan liitteet
- Nyhkälänharjun lähiliikunta-alue kustannusarvio
- Tarjouspyyntö Nyhkälänharjun lähiliikunta-alueen
huoltorakennuksen rakentamisesta, tarjousten vertailu
- Tarjouspyyntö Nyhkälänharjun lähiliikunta-alueen
rakentamisesta pääurakkana, tarjousten vertailu
Teknisen johtajan ehdotus:
1. Tekninen lautakunta päättää valita Nyhkälänharjun
lähiliikunta-alueen kenttien urakoitsijaksi päätöksen liitteenä
olevan vertailun mukaisesti halvimman tarjouksen tehneen
tarjoajan. Urakoitsijavalinta on ehdollinen, sillä edellytyksellä, että
kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle lisämäärärahan.
2. Tekninen lautakunta päättää valita Nyhkälänharjun
lähiliikunta-alueen huoltorakennuksen urakoitsijaksi päätöksen
liitteenä olevan vertailun mukaisesti halvimman tarjouksen
tehneen tarjoajan. Urakoitsijavalinta on ehdollinen, sillä
edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle
lisämäärärahan.
3. Tekninen lautakunta päättää delegoida tekniselle johtajalle
urakkasopimusten laatimisen ja niiden allekirjoittamisen.
4. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle
hankkeen aloitusluvan myöntämistä ja kustannusarvion
hyväksymistä, sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto
myöntää hankkeelle lisämäärärahan.
5. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle 440 000 euron lisämäärärahan
myöntämistä hankkeelle.
6. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.
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Keskustelun kuluessa Tiina Hentunen-Vanninen teki Eino
Hellsténin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
Nyhkälänharjun liikunta-alue laitetaan toimintakuntoon ensi
lukuvuodeksi viimeistelemällä maanrakennustyöt ja tekemällä
hiekkakenttä, sekä
1) että Nyhkälänharjun lähiliikunta-alueen kehityshanke
palautetaan valmisteluun,
2) että valmistelussa lähdetään liikkeelle hankesuunnitelman
(VE100, KV 11.12.2017) tarkastamisesta,
3) että hankesuunnitelman tarkastamisessa tulee mahdollistaa
koulujen monipuolinen välitunti- ja liikuntatuntiaktiviteetti sekä
karkkilalaisten muu vapaa-ajan liikunta ja ottaa huomioon
kaupungin muu liikuntapaikkatarjonta sekä niiden
kehittämistarpeet, ja
4) että suunnitelman tulee perustua valtuuston hankkeelle
kohdistamaan määrärahaan.
Keskustelun kuluessa Tiina Hentunen-Vanninen veti
muutosehdotuksen pois ja teki Eino Hellsténin kannattamana
seuraavan uuden muutosehdotuksen:
Huoltorakennus siirretään seuraavalle vuodelle ja budjetin ylitystä
ei hyväksytä.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty
kannatettu vastaehdotus, joten asiassa on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä, siten
että ne, jotka kannattavat teknisen johtajan pohjaehdotusta
äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tiina HentunenVannisen tekemää vastaehdotusta äänestävät "EI".
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Ylihärsilä,
Lehtoranta, Arvila, Boström, Salapuro, Toikka) ja 3 EI-ääntä
(Hellstén, Hentunen-Vanninen, Riekkinen).
Puheenjohtaja totesi lautakunnan hylänneen Tiina
Hentunen-Vannisen tekemän vastaehdotuksen äänin 6-3.
Tiina Hentunen-Vanninen ja Eino Hellstén jättivät eriävän
mielipiteen merkittäväksi pöytäkirjaan.

Päätös:

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

tarjoajat, yhdyskuntatekniikan päällikkö, tekninen johtaja,

Pöytäkirjan tarkastajat:

117

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 42
§ 135
§ 35

3/2019

28.05.2019
10.06.2019
17.06.2019

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 135
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Tekninen lautakunta on käsitellyt Nyhkälänharjun
lähiliikuntapaikan kehittämistä toteutussuunnitelmien
hyväksymisen osalta 17.4.2019 ja edellä olevan mukaisesti
urakkatarjousten hyväksymisen osalta 28.5.2019.
Asia on tuotu kaupunginhallituksen käsittelyyn 6.5.2019
kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan
otto-oikeuden perusteella. Tämän jälkeen asia on tuotu
uudestaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 27.5.2019.
Kaupunginhallituksen käsittelyn esittelyssä nostettiin esiin
erityisesti hankkeen valtuuston määrärahasta merkittävästi
poikkeava kustannusarvio sekä hankkeita ohjaavan Karkkilan
kaupungin ohjeen (Ohje tilahankkeiden toteuttamiseksi
Karkkilassa, KV 7.8.2007) mukainen eteneminen.
Kaupunginjohtajan päätösehdotuksessa esitettiin hankkeen
palauttamista hankesuunnitelman tarkastamiseen, missä
tavoitteena oli muun muassa hankkeelle kohdistetun määrärahan
mukainen toteutus.
Kaupunginhallitus päätti sekä 6.5.2019 että 27.5.2019
kaupunginjohtajan päätösehdotuksen vastaisesti pysyttää
teknisen lautakunnan päätöksen toteutussuunnitelman
hyväksymisestä ja edetä hankkeessa palauttamatta asiaa
hankesuunnitelman tarkastamiseen.
Hankkeelle kohdennettu kokonaismääräraha on valtuuston
11.12.2017 päätöksellä 600 000 e.
Toteutussuunnitelmavaiheessa kustannusarvio oli noin 1 048 000
euroa ja urakkatarjousvaiheessa taso tarkentui noin 1 039 000
euroon. Näin ollen kustannusarvio poikkeaa valtuuston
hankkeelle allokoimasta määrärahasta erittäin merkittävästi.
Kaupungin hankkeita ohjaavan tilaohjeen (Ohje tilahankkeiden
toteuttamiseksi Karkkilassa, KV 7.8.2007) mukaan hanke tulee
palauttaa edelliseen vaiheeseen, mikäli kustannustaso nousee yli
10 % (”Hanke palautetaan myöhemmistä vaiheista uudelleen
päätettäväksi vain, mikäli hankkeen laajuus (hyötypinta-ala ja/tai
kustannukset) muuttuu yli 10%. Mikäli enimmäishinta tai laajuus
muuttuu yli 10%, korotus on käsiteltävä ja päätettävä
hankesuunnitelman käsittelyjärjestyksessä uudelleen. Tässä
yhteydessä tulee tarkastella, onko hankkeen toteuttaminen
mahdollista alkuperäisessä aikataulussa.”) Tässä tapauksessa
kustannusarvio on yli 70 % valtuuston hyväksymää määrärahaa
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korkeampi. Näin ollen hankesuunnitelman tarkastaminen ja
pyrkiminen hankkeen toteutuksessa lähemmäs valtuuston
määrärahaa on perusteltua. Tätä linjausta tukee myös Karkkilan
kaupungin erityisen haastava taloustilanne.
Edellä sanotun perusteella kaupunginhallitukselle esitetään
edelleen hankkeen palauttamista valmisteluun, eikä teknisen
lautakunnan esityksen mukaisesti esitettäväksi valtuustolle
lisämäärärahakäsittelyyn. Mikäli tarkastettu hankesuunnitelma
edelleen edellyttää lisämäärärahaa, tuodaan asia
hankesuunnitelman tarkastamisen jälkeen valtuustolle
hankepäätöksen yhteydessä myös määrärahan osalta uudelleen
päätettäväksi. Hankesuunnitelman tarkastamisen yhteydessä
mahdollisen toteutuksen vaiheistuksen pohjalta tehdään myös
kustannustarkastelu vaiheittaisena.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1) että Nyhkälänharjun lähiliikunta-alueen kehityshanke
palautetaan valmisteluun,
2) että valmistelussa lähdetään liikkeelle hankesuunnitelman
(VE100, KV 11.12.2017) tarkastamisesta,
3) että hankesuunnitelman tarkastamisessa tulee mahdollistaa
koulujen monipuolinen välitunti- ja liikuntatuntiaktiviteetti sekä
karkkilalaisten muu vapaa-ajan liikunta ja ottaa huomioon
kaupungin muu liikuntapaikkatarjonta sekä niiden
kehittämistarpeet,
4) että hankesuunnitelman tarkastamisen yhteydessä voidaan
hankkeelle esittää vaiheistettua toteutusta niin, että tavoitteena
on päätoiminnoiltaan valmis lähiliikunta-alue syksyllä 2020, ja
5) että suunnitelman tulee perustua valtuuston hankkeelle
kohdistamaan määrärahaan.
Käsittely:

Juha Jumisko ehdotti Mia Sundströmin kannattamana, että
edetään teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti:
"Kaupunginvaltuusto myöntää 440 000 euron lisämäärärahan
hankkeelle."
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maritta Salo totesi, että
käydyn keskustelun perusteella asiasta äänestetään.
Kaupunginjohtajan ehdotus on JAA ja Juha Jumiskon ehdotus on
EI. Äänestys suoritetaan kättä ylös nostamalla.
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Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Maritta Salo, Jarkko
Ilonen, Satu Ahjoniemi ja Timo Hongell.
Juha Jumiskon ehdotusta kannattivat Juha Jumisko, Mia
Sundström, Anna Tallgren, Juho Meri ja Päivi Hellgren.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti äänin 5-4 Juha Jumiskon ehdotuksen
mukaisesti.
Timo Hongell ja Tuija Telén jättivät asiasta eriävän mielipiteen.
Tuija Telén poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Täytäntöönpano:

kaupunginvalttuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 35
17.6.2019
Esityslistan liite
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto myöntää 440 000 euron lisämäärärahan
hankkeelle.
Käsittely:

Timo Lehto ehdotti Teemu Tuiskulan kannattamana
"Kaupunginvaltuusto hylkää kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Lisämäärärahaa ei myönnetä."
Tiina Hentunen-Vanninen teki Päivi Leppäsen kannattamana
ehdotuksen
” 1) Hanke Nyhkälänharjun lähiliikunta-alueen kehittämiseksi
palautetaan valmisteluun niin, että valtuustolle tuodaan
tarkastettu hankesuunnitelma viimeistään lokakuussa 2019, ja
2) että hankesuunnitelman tarkastamisessa tulee olla tavoitteena
valtuuston hankkeelle kohdistama määräraha ja koulujen
monipuolisen välitunti- ja liikuntatuntiaktiviteetin sekä
karkkilalaisten muun vapaa-ajan liikunnan mahdollistaminen ja
kaupungin muun liikuntapaikkatarjonnan sekä niiden
kehittämistarpeiden huomioiminen, ja
3) että hankesuunnitelman tarkastamisen yhteydessä voidaan
hankkeelle esittää vaiheistettua toteutusta niin, että tavoitteena
on päätoiminnoiltaan valmis lähiliikunta-alue syksyllä 2020.
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Lisäksi esitämme,
4) että hanke viedään loppuun välttämättömien maapohjan
parannustöiden osalta niin, että ne ovat valmiit ja kenttä
hiekkapintaisena koululaisten käytössä syksyllä 2019, ja
5) että töitä voidaan tämän jälkeen jatkaa tarkastetun
hankesuunnitelman pohjalta, kun uusi hankesuunnitelma on
hyväksytty valtuustossa.”
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Tallgren totesi, että
asiasta äänestetään.
Kaupunginhallituksen ehdotus on JAA ja Tiina
Hentunen-Vannisen ehdotus on EI.
JAA ääniä tuli 20 ja EI ääniä 15.
JAA äänestivät Arvila Olli-Pekka, Auvinen Hannamari, Etolin
Katja, Frosterus Anu, Hellgren Päivi, Jumisko Essi, Jumisko
Juha, Keskinen Tuure, Laine Kari, Lindfors Harri, Meri Juho,
Ojanen Mikko, Palenius Timo, Sintonen Risto, Sundström Mia,
Tallgren Anna, Tallgren Mika, Hämäläinen Kaarina, Velin Raino
ja Ylihärsilä Tapani.
EI äänestivät Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Halme Kristo,
Hentunen-Vanninen Tiina, Ilonen Jarkko, Hellsten Eino, Huotari
Eino, Klemola Raine, Lehto Timo, Leppänen Päivi, Salo Maritta,
Savolainen Heidi, Pietiläinen Outi ja Tuiskula Teemu.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Tallgren sanoi, että
seuraavaksi äänestetään Timo Lehdon ehdotuksesta.
Kaupunginhallituksen ehdotus on JAA ja Timo Lehdon ehdotus
on EI.
JAA ääniä tuli 20, EI ääniä 14 ja TYHJÄÄ 1.
JAA äänestivät Arvila Olli-Pekka, Auvinen Hannamari, Etolin
Katja, Frosterus Anu, Hellgren Päivi, Jumisko Essi, Jumisko
Juha, Keskinen Tuure, Laine Kari, Lindfors Harri, Meri Juho,
Ojanen Mikko, Palenius Timo, Sintonen Risto, Sundström Mia,
Tallgren Anna, Tallgren Mika, Hämäläinen Kaarina, Velin Raino
ja Ylihärsilä Tapani.
EI äänestivät Ahjoniemi Heli, Ahjoniemi Satu, Halme Kristo,
Hentunen-Vanninen Tiina, Ilonen Jarkko, Hellsten Eino, Huotari
Eino, Lehto Timo, Leppänen Päivi, Salo Maritta, Savolainen
Heidi, Pietiläinen Outi ja Tuiskula Teemu.
TYHJÄÄ äänesti Klemola Raine.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti äänin 20-14 kaupunginhallituksen
ehdotuksen mukaisesti.
Tiina Hentunen-Vanninen jätti asiasta eriävän mielipiteen.
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Osavuosikatsaus
Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 137
Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä
Karkkilan kaupungin vuoden 2019 talouden ja toiminnan
toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla
osavuosikatsauksella. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden
toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2019 johdettujen
toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset
laaditaan huhtikuun lopun, elokuun lopun sekä joulukuun lopun
kumulatiivisista tilanteista.
Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja
toiminnan toteumat ajalta 1.1.-30.4.2019.
Talouden osalta osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2019 mukaan
tilikauden tulosennuste on -157 259 euroa. Tämä on talousarvion
2019 tulosennustetta (-351 740 €) parempi. Katsauksessa ei ole
vielä huomioitu perusturvakuntayhtymä Karviaisen mahdollista
lisätalousarvioesitystä. Ennuste on näin ollen vielä osin
epävarma.
Toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan edetty pääosin
suunnitelmien mukaisesti. On tosin oletettavaa jo tässä
vaiheessa vuotta, että kaikin osin ei tulla pääsemään vuodelle
2019 asetettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin, vaan toimenpiteitä
joudutaan syksyllä 2019 priorisoimaan ja sovittamaan käytössä
oleviin resursseihin.
Esityslistan liite
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että se merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2019 tiedoksi.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 36
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117.6.2019
Esityslistan liite
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2019
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
että se merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2019 tiedoksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Valtuusto piti tauon pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.15 -20.20.
Kari Setälä ja Raine Klemola poistuivat kokouksesta.

Liitteet
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Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosiraportti 1.1.-31.3.2019
Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 138
"Yhtymähallitus 28.05.2019 § 57
Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta
ja taloudesta on laadittu ajalta 1.1.–31.3.2019. Osavuosikatsaus
perustuu maaliskuun 2019 tietoihin. Osavuosikatsaus sisältää
lyhyen arvion toiminnasta ja taloudesta ja kustannukset kolmelta
ensimmäiseltä kuukaudelta tuoteryhmittäin, tuotteittain ja
toimipisteittäin.
Osavuosikatsauksen tavoitteena on kuvata suuntaa antavasti
kuluvan vuoden talouden ja toiminnan kehittymistä.
Talousarvio 2019 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on
laadittu vuosille 2017-2020. Talousarviossa 2019 tavoitteena ovat
kohtuullisen lyhyet keskimääräiset odotusajat kiireettömään
hoitoon/palveluun pääsyssä. Lisäksi tavoitteena ovat
avopalvelupainotteiset hoito- ja palvelurakenteet sekä
sosiaalipalvelujen hakemusten käsittelyaikojen kohtuullisuus.
Osavuosikatsauksen liitteessä on kuvattu tarkemmin talousarvion
tavoitteiden toteutumista ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Karviaisen alueella vuosia jatkunut syntyvyyden aleneminen
vaikuttaa äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen tuottamiseen.
Vuosittain seurataan väestörakenteen ja erityisesti lasten määrän
kehitystä koko Karviaisen alueella. Suurimmat palvelujen
kehittämishaasteet kohdistuvat väestön ikääntymiseen sekä
Karkkilassa että Vihdissä. Väestön ikääntyminen haastaa sekä
ikäihmisten palvelujen järjestämisen ja palvelurakenteen
kehittämisen että useiden aikuisten avopalvelujen kuten lääkärin
ja hoitajan vastaanottotoiminnan, vammaispalvelujen ja
mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämisen.
Yhtymähallituksen esittämä talousarvio jäsenkunnille Karviaisen
omasta toiminnasta ilman erikoissairaanhoitoa oli 1 138 687€
euroa kuntien hyväksymää suurempi. Talousarvion
asiakasmaksutulot arvioitiin talousarvioon siten, että maksut oli
korotettu asetuksen sallimaan enimmäismäärään.
Yhtymähallituksen päättämä korotus maksuihin on kuitenkin
alhaisempi eli keskimäärin 8,5% ja korotus tuli voimaan 1.2.2019,
joten joidenkin toimintojen osalta tulojen alitus on todennäköinen.
Laadittujen arvioiden perusteella todetaan seuraavaa:
Kolmen kuukauden toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun
perusteella suurimmat riskikohteet vuonna 2019 ovat:
Perheiden palvelulinjan palvelujen tarpeen kasvu ja sitä kautta
menojen kasvu Kehitysvammahuollon menojen kasvu erityisesti
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Vihdin osalta.
Mahdollinen tulojen alitus.
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN OTE
PÖYTÄKIRJASTA
Yhtymähallitus § 57 28.05.2019
Ikäihmisten asumispalvelujen kustannusten nousu ja
asiakasmäärän jatkuva kasvu.
Erikoissairaanhoidon menot: Karkkilan erikoissairaanhoidon
menojen arvioidaan alittavan talousarvion. Vihdin osalta menojen
ylitys on todennäköinen, arvio maaliskuun lopussa 1,3% yli
talousarvion.
Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti eikä
henkilöstökuluihin sisälly ylityspainetta. Sairaus- ja
äitiyslomasijaisten palkkaamiseen on käytetty edellistä vuotta
enemmän määrärahoja, mutta täyttämättömissä vakansseissa
syntyy vastaavasti säästöjä.
Hallinnon toteutuma vuodelle 2019 on talousarvion mukainen
molemmissa kunnissa. Myös ikäihmisten palvelulinjan talousarvio
on kohtuullisen hyvässä tasapainossa: Vihdissä ennuste on
talousarvion mukainen, Karkkilassa ylitysarvio on n. 0,4 m€.
Työikäisten palvelulinja on ostopalvelupainotteinen rakenteeltaan.
Maaliskuun tulos ennustaa selkeää ylitystä menoissa,
suurimpana ylityksenä kehitysvammaisten palvelut (yhteensä 1,1
m€, josta Vihti 0,8 m€ ja Kla 0,3 m€). Perheiden palvelulinjan
perhesosiaalityö ja erityisesti lastensuojelun sijaishuolto ylittävät
talousarvion toteutumatavoitteen maaliskuun loppuun mennessä
(Yhteensä 1,5 m€, josta Vihti 1 m€ ja Kla 0,5 m€). On kuitenkin
havaittavissa, että perheiden palvelulinjan ennusteet ovat
molemmissa kunnissa hyvin lähellä vuoden 2018
tilinpäätösarvoja.
Tämän osavuosikatsauksen perusteella talousarvion
määrärahojen toteutumisennuste on lähellä yhtymähallituksen
marraskuussa 2018 esittämää talousarviota. Karkkilan osalta
tehdyt leikkaukset näkyvät siten, että ylitysarvio on n. miljoona
euroa, vastaten melko tarkkaan tehtyä karsintaa ostopalveluista.
Talouden tasapainotustoimenpiteet ovat käynnistyneet
voimakkaimmin ja laajoina kokonaisuuksina perheiden
palvelulinjalla alkuvuoden 2019 aikana. Työikäisten ja ikäihmisten
palvelulinjojen käynnistyneet tasapainotustoimenpiteet tuottavat
tulosta pidemmällä viiveellä. Koko Karviaisessa on tutkittu
kriittisesti omia prosesseja ja muutettu niitä sekä tehty tiivistä
yhteistyötä jäsenkuntien ja myös muiden tahojen kanssa.
Osavuosikatsauksen perusteella voidaan todeta, että kuluvana
vuonna tullaan tarvitsemaan lisämäärärahaa, jotta lakisääteiset
palvelut voidaan turvata kuntalaisille. Lisämäärärahasta tullaan
tekemään erillinen päätösehdotus.
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Valmistelijat:
Aila Idman, Senja Eskman, Pirkko Hynynen, Marketta Roinisto,
Arja Soivuori, Mikko Purhonen, Riitta Luosujärvi, Tommi Sulander
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi katsauksen toimintaan ja
talouteen ajalta 1.1.-31.3.2019 ja lähettää laaditun katsauksen
jäsenkunnille.
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN OTE
PÖYTÄKIRJASTA
Yhtymähallitus § 57 28.05.2019
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."
Kaupunginhallitus

10.6.2019
Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä
Esityslistan liite
-

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,
että se merkitsee Perusturvakuntayhtymä Karviaisen
osavuosiraportin tiedoksi.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 37
17.6.2019
Esityslistan liite
- Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosiraportti
1.1.-31.3.2019
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
se merkitsee Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosiraportin
tiedoksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Liite 48
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Kaupunginhallituksen vaali toimikaudelle 2019-2021 (Oli: Kaupunginhallituksen vaali
toimikaudelle 2017-2019)
104/00.00.01/2017
Kaupunginhallitus 05.06.2017 § 136
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena
Mikkonen, puh.050 571 8329 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi
kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Karkkilan kaupungin
hallintosäännön 5 §:n mukaan valtuusto valitsee
kaupunginhallituksen, sen alaisten jaostojen sekä toimialoilla
toimivien lautakuntien jäsenet.
Kuntalain 31 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista
jäsenistä säädetään.
Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä
toisin säädetä. Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää
samalla heidän toimikaudestaan. Edellä 30 §:n 3 momentissa
tarkoitetut toimikunnat asetetaan enintään sen asettaneen
toimielimen toimikaudeksi.
Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja
valiokuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston
kokouksessa.
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava
toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan
ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei
valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.
Karkkilan kaupungin hallintosäännön 4 §:n mukaan
kaupunginhallituksessa on 7-11 jäsentä.
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan
luottamustoimeen on henkilö:
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1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun
luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi
Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa
koskevia valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii
kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa
tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa
tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa
2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan
henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa
2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan
henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen
valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen
toimikausi alkaa.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on
henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan
palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan
esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi
tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa
tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa
harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista
hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa
huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan
toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka
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yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa
vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin
kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäseneen.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain
säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee
tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä
tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 %
naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei
vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Kuntalain 70 §:n 1 momentin mukaan luottamustoimeen voidaan
valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan.
Suostumus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen
valintaa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto:
- päättää kaupunginhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta
(19.6.2017-30.6.2019)
- valitsee kaupunginhallitukseen 9 jäsentä ja heille kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen;
- päättää kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi
kaksi; ja
- valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajat.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Pöytäkirjan tarkastajat:
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05.06.2017
19.06.2017
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Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 § 43
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto:
- päättää kaupunginhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta
(19.6.2017-30.6.2019)
- valitsee kaupunginhallitukseen 9 jäsentä ja heille kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen;
- päättää kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi
kaksi; ja
- valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajat
Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa:
Toimikaudeksi 19.6.2017-30.6.2019 kaupunginhallitukseen
valitaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen
Maritta Salo
Mia Sundström
Juha Jumisko
Jarkko Ilonen
Satu Lehtonen
Päivi Hellgren
Juho Meri
Anna Tallgren
Timo Hongell

Varajäsen
Heli Ahjoniemi
Outi Pietiläinen
Tuure Keskinen
Erkki Ollakka
Ulla Ahjoniemi
Marianne Boström
Rauno Salonen
Paula Salapuro
Kristo Halme

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valitaan Maritta Salo, 1.
varapuheenjohtajaksi Mia Sundström ja 2. varapuheenjohtajaksi
Juha Jumisko.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei
vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston
hyväksyneen ne.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudelle
19.6.2017-30.6.2019 kaupunginhallitukseen seuraavat jäsenet ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet:
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Jäsen
Maritta Salo
Mia Sundström
Juha Jumisko
Jarkko Ilonen
Satu Lehtonen
Päivi Hellgren
Juho Meri
Anna Tallgren
Timo Hongell

Varajäsen
Heli Ahjoniemi
Outi Pietiläinen
Tuure Keskinen
Erkki Ollakka
Ulla Ahjoniemi
Marianne Boström
Rauno Salonen
Paula Salapuro
Kristo Halme

ja valitsi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Maritta Salon 1.
varapuheenjohtajaksi Mia Sundströmin ja 2.
varapuheenjohtajaksi Juha Jumiskon.
Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 118
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 19.6.2017 kaupunginhallituksen
toimikaudeksi kaksi vuotta. Kaupunginhallitukseen nimettyjen
jäsenten toimikausi päättyy 30.6.2019, joten
kaupunginhallituksen tulee laatia valtuustolle esitys uusista
kaupunginhallituksen jäsenistä. Uusien jäsenten toimikausi alkaa
1.7.2019 ja kestää valtuustokauden loppuun.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,
että se
1) valitsee 1.7.2019 alkavalle kaupunginhallituksen toimikaudelle
kaupunginhallitukseen 9 jäsentä ja heille kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen ja
2) valitsee 1.7.2019 alkavalle kaupunginhallituksen toimikaudelle
kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaksi (2)
varapuheenjohtajaa.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti
ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 38

Pöytäkirjan tarkastajat:
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17.6.2019 § 38
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että se
1) valitsee 1.7.2019 alkavalle kaupunginhallituksen toimikaudelle
kaupunginhallitukseen 9 jäsentä ja heille kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen ja
2) valitsee 1.7.2019 alkavalle kaupunginhallituksen toimikaudelle
kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaksi (2)
varapuheenjohtajaa.
Käsittely:

Katja Etolin teki vasemmistoliiton puolesta ehdotuksen, että
hallitukseen valitaan jäseniksi:
Heli Ahjoniemi, varajäsen Maritta Salo
Satu Ahjoniemi, varajäsen Anna-Liisa Riekkinen
Jarkko Ilonen, varajäsen Teemu Tuiskula
Puheenjohtajaksi valitaan Satu Ahjoniemi.
Jumisko Juha teki SDP:n puolesta ehdotuksen, että hallitukseen
valitaan jäseniksi
Risto Sintonen , varajäsen Juha Jumisko
Päivi Hellgren, varajäsen Marianne Boström
Toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Risto Sintonen.
Anna Tallgren ehdotti kokoomuksen puolesta, että hallitukseen
valitaan jäseniksi
Anna Tallgren, varajäsen Paula Salapuro
Olli-Pekka Arvila, varajäsen Rauno Salonen
Raino Velin teki keskustan puolesta ehdotuksen, että hallitukseen
valitaan jäseneksi
Mia Sundström, varajäsen Elina Toikka
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valitaan Mia Sundström.
Tiina Hentunen-Vanninen ehdotti vihreiden puolesta, että
hallitukseen valitaan
Timo Hongell, varajäsen Kristo Halme.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti valita hallitukseen seuraavat jäsenet,
varajäsenet ja puheenjohtajat
Vasemmisto
Heli Ahjoniemi, varajäsen Maritta Salo
Satu Ahjoniemi (pj), varajäsen Anna-Liisa Riekkinen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jarkko Ilonen, varajäsen Teemu Tuiskula
SDP
Risto Sintonen (2. varapj), varajäsen Juha Jumisko
Päivi Hellgren, varajäsen Marianne Boström
Kokoomus
Anna Tallgren, varajäsen Paula Salapuro
Olli-Pekka Arvila, varajäsen Rauno Salonen
Keskusta
Mia Sundström (1. varapj), varajäsen Elina Toikka
Vihreät
Timo Hongell, varajäsen Kristo Halme.

Pöytäkirjan tarkastajat:

3/2019
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali toimikaudelle 2019
- 2021 (Oli: Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
toimikaudelle 2017-2019)
103/00.00.01/2017
Kaupunginhallitus 05.06.2017 § 134
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Matleena
Mikkonen, puh.050 571 8329 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja
ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Kaupungin hallintosäännön 60 §:n mukaan ennen
puheenjohtajiston vaalia, valtuusto päättää puheenjohtajiston
toimikaudesta ja varapuheenjohtajien määrästä.
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain
säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee
tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä
tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 %
naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei
vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään
puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto
- päättää kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajien määrästä,
- päättää kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi
kaksi vuotta (19.6.2017-30.6.2019) ja
- valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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varapuheenjohtajat
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 § 42

Kaupunginhallituksen ehdotus:
kaupunginvaltuusto
- päättää kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajien määrästä,
- päättää kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi
kaksi vuotta (19.6.2017-30.6.2019) ja
- valitsee kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajat
Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa:
Toimikaudeksi 19.6.2017-30.6.2019 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajaksi valitaan Mika Tallgren, 1. varapuheenjohtajaksi
Kari Laine, 2. varapuheenjohtajaksi Raino Velin ja 3.
varapuheenjohtajaksi Katja Etolin.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei
vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston
hyväksyneen ne.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi
19.6.2017-30.6.2019 kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Mika
Tallgrenin, 1. varapuheenjohtajaksi Kari Laineen, 2.
varapuheenjohtajaksi Raino Velinin ja 3. varapuheenjohtajaksi
Katja Etolinin.

Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 119
Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 19.6.2017 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta.
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajien nykyinen toimikausi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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päättyy 30.6.2019, joten kaupunginhallituksen tulee laatia
valtuustolle esitys uudesta valtuuston puheenjohtajistosta. Uusien
puheenjohtajien toimikausi alkaa 1.7.2019 ja kestää nykyisen
valtuustokauden loppuun.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,
että se
1) valitsee 1.7.2019 alkaen kaupunginvaltuustolle puheenjohtajan
ja kolme varapuheenjohtajaa
2) päättää, että valittavan valtuuston puheenjohtajiston toimikausi
on 1.7.2019 alkaen nykyisen valtuustokauden loppuun.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 39
17.6.2019
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että se
1) valitsee 1.7.2019 alkaen kaupunginvaltuustolle puheenjohtajan
ja kolme varapuheenjohtajaa
2) päättää, että valittavan valtuuston puheenjohtajiston toimikausi
on 1.7.2019 alkaen nykyisen valtuustokauden loppuun.
Käsittely:

Juha Jumisko ehdotti SDP puolesta, että
valtuuston puheenjohtajaksi valitaan Mika Tallgren.
Mia Sundström ehdotti keskustan puolesta, että
toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Outi Pietiläinen.
Timo Palenius ehdotti kokoomuksen puolesta, että
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Kari Laine.
Katja Etolin ehdotti vasemmiston puolesta, että
kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valitaan Eino Huotari.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginvaltuusto päätti valita
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valtuuston puheenjohtajaksi Mika Tallgrenin (SDP),
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Kari Laineen (kok),
toiseksi varapuheenjohtajaksi Outi Pietiläisen (kesk.) ja
kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Eino Huotarin (vas).

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuustoaloite / Karkkilan ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen,
kunnostaminen ja uusien reittien tekeminen
89/12.04.02/2018
Kaupunginvaltuusto 07.05.2018 § 27
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.
Luonto ja erityisesti jokilaakson alue, on aina ollut karkkilaisille
tärkeä. Korostamme sitä mielellämme myös kaupungin rajojen
ulkopuolella ja hyödynnämme niin tehdasmiljöötä kuin
koskimaisemiamme kaupungin markkinoinnissa. Nyt olisi oiva
tilaisuus nostaa puheet teoiksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 119
Esittelijä: vs kaupunginjohtaja Sari Laine

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi ja sieltä
edelleen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Koska ehdotusta
ei vastutettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen
hyväksyneen ehdotuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevalla
muutoksella.

Täytäntöönpano:

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta 01.11.2018 § 71
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen kuva-tiimissä on käsitelty
valtuustoaloitetta. Aloite koettiin mielekkääksi ja sitä pidettiin matkailullisena vetovoimatekijänä.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen,
että ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen,
kunnostaminen ja mahdollisten uusien reittien tekeminen
kuuluvat osaksi kaupungin kokonaisvaltaista sisä- ja
ulkoliikuntapaikkojen suunnittelua, joka on käynnistetty
vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.6.2018, kun on
hyväksytty suunnittelua ohjaava vapaa-ajantilojen käytön ja
kehittämisen suunnitelma. Myllypuistolta alkavan ulkoilureitin
kunnostaminen yhdistäisi mielekkäällä tavalla polun kaupunkia
läpileikkaavaksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Reitistö kulkisi lähellä
kaupunkia ja sen toteuttamisvaiheessa tulisi ottaa huomioon
esteettömyys. Siinä yhdistyisi myös kaupunkilaisten arvostamat
luonto- ja kulttuuriset arvot.
Käsittely:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskustelun kuluessa Teemu Tuiskula ehdotti puheenjohtajan
kannattamana, että valtuustoaloite palautetaan uudelleen
valmisteluun vapaa-aikatoimelle eri yhteistyötahojen
selvittämiseksi. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja
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totesi lautakunnan hyväksyneen ehdotuksen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevalla
muutoksella.

Täytäntöönpano:

vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikalautakunta 07.03.2019 § 22
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Yhteistyötahoja on kartoitettu marras-helmikuun välillä. Kiinnostuksen asiaan ja myönteisen vastauksensa ovat antaneet Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys, Karkkilan Latu ja kaupungin museotoimi. Konkreettisia käytännön toimia mikään taho ei kuitenkaan
ole vielä esittänyt.
Tehdasalueen läpikulkevaa osuutta on tiedusteltu kiinteistön
omistajalta ja vastauksena on saatu ehdotus, että joen ylittäminen voisi olla mahdollista jokea ylittävän rakennuksen alta.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen,
että ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen ja mahdollisten uusien reittien tekeminen kuuluvat osaksi
kaupungin kokonaisvaltaista sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelua, joka on käynnistetty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.6.2018, kun on hyväksytty suunnittelua ohjaava vapaa-ajantilojen käytön ja kehittämisen suunnitelma.
Vapaa-aikalautakunta kutsuu mukaan ilmoittautuneet tahot sekä
teknisen toimen viranhaltijoita yhteiseen kokoukseen ja aloittaa
valtuustoaloitteessa esitetyn reitin suunnitelman ja kustannusarvion laadinnan.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa sivistysjohtaja muutti päätösehdotustaan
seuraavasti:
Vapaa-aikalautakunta toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen,
että ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen ja mahdollisten uusien reittien tekeminen kuuluvat osaksi
kaupungin kokonaisvaltaista sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen suunnittelua, joka on käynnistetty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 7.6.2018, kun on hyväksytty suunnittelua ohjaava vapaa-ajantilojen käytön ja kehittämisen suunnitelma. Ulkoilureittien kehittä-
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minen liittyy osaksi laajempaan Karkkilan kaupungin strategiseen
kehittämiskokonaisuuteen ja tuleviin strategisiin ohjelmiin. Ohjelmia valmistellaan kevään 2019 aikana.
Vapaa-aikatoimi kutsuu mukaan ilmoittautuneet tahot sekä teknisen toimen ja elinkeino- ja matkailun kehittämisen viranhaltijat yhteiseen kokoukseen suunnittelemaan valtuustoaloitteessa esitetyn reitin suunnitelman ja kustannusarvion laadinnan.
Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto, vapaa-aikatoimi, tekninen toimi,
elinkeinotoimi

Vapaa-aikalautakunta 16.05.2019 § 34
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Vapaa-aikatoimi on kutsunut koolle Karjaanjoen reitin
kunnostamisesta kiinnostuneita tahoja. Aloituskokous pidettiin
11.4.2019. Kehittämistyötä jatkettiin 2.5.2019, jolloiin tutustuttiin
aloitteen mukaiseen kunnostettavaan reittiin kävellen.

Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen ja
mahdollisten uusien reittien tekeminen liittyy osaksi laajempaa
Karkkilan kaupungin strategista kehittämiskokonaisuutta ja
tulevia strategisia ohjelmia. Ohjelmia valmistellaan kevään 2019
aikana.
Valtuustoaloitteen mukainen Karjaanjoen reitin tehdasalueen
osuutta valmisteleva työryhmä on aloittanut kehittämistyönsä
osana laajempaa Karkkilan kaupungin strategista
kehittämiskokonaisuutta
ja
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toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus/-valtuusto, vapaa-aikatoimi, tekninen toimi,
elinkeinotoimi

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 141
10.6.2019
Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
1) että se antaa seuraavan vastauksen valtuustoaloitteeseen:
”Ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen
ja mahdollisten uusien reittien tekeminen liittyy osaksi laajempaa
Karkkilan kaupungin strategista kehittämiskokonaisuutta ja
tulevia strategisia ohjelmia (Kestävä Karkkila ja Karkkilan
Kasvuohjelma). Ohjelmia valmistellaan kevään 2019 aikana.
Valtuustoaloitteen mukainen Karjaanjoen reitin tehdasalueen
osuutta valmisteleva työryhmä on aloittanut kehittämistyönsä
keväällä 2019.”
2) ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 40
17.6.2019
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
1) että se antaa seuraavan vastauksen valtuustoaloitteeseen:
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”Ulkoilureittien suunnitelmallinen kartoittaminen, kunnostaminen
ja mahdollisten uusien reittien tekeminen liittyy osaksi laajempaa
Karkkilan kaupungin strategista kehittämiskokonaisuutta ja
tulevia strategisia ohjelmia (Kestävä Karkkila ja Karkkilan
Kasvuohjelma). Ohjelmia valmistellaan kevään 2019 aikana.
Valtuustoaloitteen mukainen Karjaanjoen reitin tehdasalueen
osuutta valmisteleva työryhmä on aloittanut kehittämistyönsä
keväällä 2019.”
2) ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
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Vastaus valtuustoaloitteeseen / Sauna Pyhäjärven rantaan
214/00.01.01/2017
Kaupunginvaltuusto 06.11.2017 § 120
Raino Velin jätti yhdessä Keskustan valtuustoryhmän ja
kymmenen muun valtuutetun kanssa seuraavan
valtuustoaloitteen:
Pyhäjärven rannassa on kaupungilla hyvä uimaranta.
Uimakausi jää toisinaan säästä johtuen lyhyeksi ja muulloinkin
sitä voidaan pidentää rakentamalla sauna rannalla kävijöiden
käyttöön.
Ehdotamme määrärahan varaamista vuodelle 2018.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 27.11.2017 § 294
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisen
lautakunnan valmisteltavaksi, joka hankkii tarvittavat lausunnot
ao. tahoilta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 15.02.2018 § 20

Pöytäkirjan tarkastajat:

146

Karkkilan kaupunki

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

§ 120
§ 294
§ 20
§ 42
§ 21
§ 58
§ 82
§ 35
§ 142
§ 41

3/2019

06.11.2017
27.11.2017
15.02.2018
12.03.2018
07.05.2018
13.09.2018
13.12.2018
16.05.2019
10.06.2019
17.06.2019

Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska
Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska,
puh. 09 4258 3754 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"
Kaupunginvaltuustossa 6.11.2017 § 20 esitetyn valtuustoaloitteen
mukaan esitetään rakennettavaksi Pyhäjärven Vattolan
uimarantaan sauna talviuimareiden käyttöön.
Kaupungin ylläpitämä Vattolan rannan yleinen sauna sijaitsee
kylien yhteiseksi muodostetulla 1,64 hehtaarin maa-alueella
224-878-2-0, mitä hallinnoidaan oikeuksien suhteen
osakaskunnan toimesta. Tällä hetkellä kyseisen maa-alueen
osakaskunta on järjestäytymätön, mutta osakastilat on selvitetty.
Karkkilan kaupunki on osakkaana po. maa-alueella useamman
omistamansa tilan kautta, mutta ei voi yksin käyttää aluetta
koskevissa asioissa yksinomaista ratkaisuvaltaa. Asialla on em.
merkitystä, kun alueelle suunnitellaan uutta rakennusta tai
vanhan laajennusta.
Saunarakennus mahdollisine oheispalveluineen ja terasseineen
voidaan sijoittaa Pyhäjärven rantaan nykyisen uimarannan
alueelle, joka on vuonna 1981 vahvistetussa asemakaavassa
osoitettu Uv-alueeksi. Uv-alueelle on osoitettu erikseen
ohjeellisen pallokentän paikka ja pysäköintialue. Kyseisen
asemakaavan mukaan Uv-alueelle voi rakentaa
virkistystoiminnan kannalta tarpeellisia rakennuksia ja rakenteita.
Kaavassa ei ole otettu kantaa rakennusten määrään tai kokoon.
Asemakaavassa osoitetun Uv-alueen pinta-ala on noin 1,6
hehtaaria. Koko uimaranta-alueen pinta-ala ja alueella jo oleva
rakennus huomioiden noin 100 – 200 k-m2 suuruisen
saunarakennuksen, joka voi sisältää myös kioski-/baaripalveluita,
rakentaminen terassialueineen on mahdollista voimassa olevan
asemakaavan puitteissa. Sen maksimikokoa arvioitaessa tulee
huomioida rakennuksen suhde maisemaan eli mm. onko
suojaavaa puustoa rakennuksen ympärillä vai sijoittuuko se
avoimeen maisemaan. Alueella sijaitseva nykyinen uimarannan
huoltorakennus on kytketty alueella olevaan kunnallistekniikkaan.
Asemakaavan muutos tulee kyseeseen silloin, jos

Pöytäkirjan tarkastajat:

147

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 120
§ 294
§ 20
§ 42
§ 21
§ 58
§ 82
§ 35
§ 142
§ 41

3/2019

06.11.2017
27.11.2017
15.02.2018
12.03.2018
07.05.2018
13.09.2018
13.12.2018
16.05.2019
10.06.2019
17.06.2019

saunarakennus sijoittuu em. Uv-alueen ulkopuolelle kaavan
mukaiselle puistoalueelle (P) ja se on kokonsa puolesta niin
suuri, että sillä on maisemallisia vaikutuksia. Koko Etu-Vattolan
alueella on jo vireillä asemakaavan muutos, jossa voidaan
tarvittaessa huomioida uudet maankäytölliset ratkaisut, kuten
uimaranta-alueen kehittämistä koskevat suunnitelmat.
Lisäksi hankkeessa on syytä miettiä laajemmalla
vuorovaikutteisella osallistumisella/ käyttäjäkunnalla minkä
tasoinen ja laajuinen saunarakennus alueelle halutaan rakentaa.
Kun asiassa saadaan selvitettyä hankkeen reunaehdot ja
alustava kustannusarvio, niin näiden perusteella voidaan
tarkastella sen lopullista toteuttamista.
Toimialalla tehdyn selvityksen perusteella, pelkän talviuimareille
tarkoitetun 20 m2:n saunarakennuksen kustannusarvio on noin
20.000 eur. Mikäli saunarakennuksen yhteyteen halutaan
osoittaa 2 pukuhuonetta, tilat kahvilatoiminnan harjoittamiseksi,
varastotila uimarannan ylläpidon tarvikkeille kokonaisuudessaan
yhteensä 120 m2 ja katettu terassi 50 m2 on kustannusarvio noin
140.000 eur. Tämän lisäksi, mikäli kohteelle halutaan
arkkitehtoonista näyttävyyttä joka lisäisi kohteen vetovoimaa jopa
ulkopaikkakuntalaisille, voidaan laskea lisäkustannuksia tasosta
riippuen 20.000 - 100.000 euroa.
Kohteen suunnittelu voitaisiin toteuttaa vuoden 2018 aikana siten,
että hankkeen valitun laajuuden myötä voidaan esittää
määrärahavaraus toteutukselle vuoden 2019 talousarvioon.
Taloudelliset vaikutukset
- hankesuunnitelma 10.000 eur
Teknisen johtajan ehdotus:
Vastauksena valtuustoaloitteeseen tekninen lautakunta päättää,
että tekninen toimiala käynnistää selvityksen kiinteistön
osakaskunnan järjestäytymisen saunan rakentamiseksi kyseiselle
maa-alueelle ja käynnistää kohteen hankesuunnittelun, missä
tuodaan esille 2 - 3 eri vaihtoehtoa hankkeen toteutuksen
laajuudesta ja niiden kustannuksista. Hankesuunnitelma
kustannusarvioineen valmistellaan siten, että tarvittavat tiedot
hankkeen toteutuksesta voidaan esittää vuoden 2019
talousarvion valmistelussa.
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Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus/-valtuusto

Kaupunginhallitus 12.03.2018 § 42
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy vastaukseksi valtuustoaloitteeseen, että tekninen
toimiala käynnistää selvityksen kiinteistön osakaskunnan
järjestäytymisestä saunan rakentamiseksi kyseiselle maa-alueelle
ja käynnistää kohteen hankesuunnittelun, missä tuodaan esille
2-3 eri vaihtoehtoa hankkeen toteutuksen laajuudesta ja niiden
kustannuksista. Hankesuunnitelma kustannusarvioineen
valmistellaan siten, että tarvittavat tiedot hankkeen toteutuksesta
voidaan esittää vuoden 2019 talousarvion valmistelussa
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa Jarkko Ilonen esitti Satu Lehtosen
kannattamana, että kaupunginjohtajan päätösehdotusta
muutetaan seuraavalla tavalla:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tekninen
toimiala käynnistää selvityksen kiinteistön osakaskunnan
järjestäytymisestä saunan rakentamiseksi kyseiselle maa-alueelle
ja käynnistää kohteen hankesuunnittelun, missä tuodaan esille
2-3 eri vaihtoehtoa hankkeen toteutuksen laajuudesta ja niiden
kustannuksista. Saunan hankesuunnittelussa kaupunki osallistaa
kuntalaisia prosessiin aktiivisesti ja tämän hankkeen
kokemuksien perusteella kehittää osallistavan hankesuunnittelun
mallin, jota voidaan vielä tulevissa hankkeissa kehittää
toimivammaksi. Hankesuunnitelma kustannusarvioineen
valmistellaan siten, että tarvittavat tiedot hankkeen toteutuksesta
voidaan esittää vuoden 2019 talousarvion valmistelussa ja toteaa
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aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli voidaan ehdotus
hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, niin
puhenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen
ehdotuksen.
Päätös:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin Jarkko Ilosen esittämällä
muutoksella yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 07.05.2018 § 21

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy
vastaukseksi valtuustoaloitteeseen,
että tekninen toimiala käynnistää selvityksen kiinteistön
osakaskunnan järjestäytymisestä saunan rakentamiseksi
kyseiselle maa-alueelle ja käynnistää kohteen hankesuunnittelun,
missä tuodaan esille 2-3 eri vaihtoehtoa hankkeen toteutuksen
laajuudesta ja niiden kustannuksista. Saunan
hankesuunnittelussa kaupunki osallistaa kuntalaisia prosessiin
aktiivisesti ja tämän hankkeen kokemuksien perusteella kehittää
osallistavan hankesuunnittelun mallin, jota voidaan vielä tulevissa
hankkeissa kehittää toimivammaksi. Hankesuunnitelma
kustannusarvioineen valmistellaan siten, että tarvittavat tiedot
hankkeen toteutuksesta voidaan esittää vuoden 2019
talousarvion valmistelussa
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Vapaa-aikalautakunta 13.09.2018 § 58
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Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valtuuston 7.8.2007 hyväksymän tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaan kaikkien hankkeiden toteuttaminen käynnistyy tarveselvityksellä. Kaupungin johtoryhmä 3.9.2018 linjasi, että käynnistämisvastuu on käyttäjätoimialalla, joten vapaa-aikalautakunta
vastaa tarveselvityksen laatimisesta.
Tarveselvitys voi olla erillinen asiakirja tai hankesuunnitelman
osa. Tarveselvityksen laadinnassa käytetään tarvittaessa muiden
toimialojen asiantuntemusta. Tarveselvityksessä perustellaan
hankkeen tarpeellisuus ja kuvataan alustavasti eri toteuttamisvaihtoehtojen kustannus- ja muut vaikutukset ja arvioidaan eri toteuttamisvaihtoehtojen edullisuus.
Tarveselvityksen ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat. Mikäli valittu tuotantotapa edellyttää
uusia tiloja, vaihtoehtoisia ratkaisuja voivat olla esim. osto, vuokraus, peruskorjaus tai rakentaminen. Lisäksi hankkeen rahoitus
voi tapahtua eri tavoin.
Hankkeen tarveselvityksessä tulee esittää vähintään seuraavat
asiat:
1. Selvitys nykyisestä toiminnasta (toimitilat, henkilöstö jne.)
2. Selvitys hankkeen tarpeellisuudesta ja aikataulusta
3. Selvitys hankkeen strategisesta merkityksestä
4. Selvitys hankkeen vaikutuksista toimintaympäristöön
(asiakkaat, palvelut, henkilöstö ja talous)
5. Selvitys eri toteutusvaihtoehdoista
6. Selvitys eri toteutusvaihtoehtojen kustannuksista ja arvio eri toteutusvaihtoehtojen edullisuudesta
7. Alustava selvitys olemassa olevien tilojen työn aikaisesta käytöstä laajennus- ja perusparannushankkeissa
Lautakunta päättää siitä, esitetäänkö tarveselvityksen perusteella
hanketta taloussuunnitelmaan. Esitettäessa hanketta taloussuunnitelmaan, tulee ottaa kantaa valittavaan vaihtoehtoon.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta käynnistää tarveselvityksen teon ja valitsee
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keskuudestaan edustajan/edustajat tarveselvitystyöryhmään. Vapaa-aikalautakunta pyytää teknistä toimea nimeämään edustajansa tarveselvitystyöryhmään.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että
vapaa-aikalautakunta ei nimeä edustajia
tarveselvitystyöryhmään, ja että tarveselvitys toteutetaan
kaupungin tilahankkeiden toteuttamisohjeen mukaan.

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta päättää, että se ei nimeä
luottamushenkilöedustajaa / -edustajia tarveselvitystyöryhmään.
Lisäksi Vapaa-aikalautakunta esittää, että tarveselvitys
toteutetaan kaupungin tilahankkeiden toteuttamisohjeiden
mukaisesti.

Täytäntöönpano:

Sivistysjohtaja

Vapaa-aikalautakunta 13.12.2018 § 82
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Pyhäjärven sauna-aloitteen tarveselvityksen ensimmäisessä vaiheessa kaupunkilaisilta kyseltiin vain sähköisellä webropol-kyselyllä mielipiteitä saunan rakentamisen tarpeellisuudesta. Paperiversiovastaamista ei järjestetty. Kyselystä informoitiin sekä molemmissa paikallislehdissä, kaupungin intrassa sekä www- ja somesivuilla, viranhaltijoiden somekanavissa sekä kaupungin sisäisessä sähköpostijakelussa. Määräaikaan mennessä vastauksensa antoi 228 kuntalaista ja 4 eri järjestöjen edustajaa, jotka edustavat n. 250 jäsentä.
1.Selvitys nykyisestä toiminnasta (toimitilat, henkilöstö jne.)
Karkkilan kaupunki omistaa 2 rantasaunarakennusta, toinen kaupunkilaisten vuokrattavissa oleva Vuotinaisilla ja toinen vain kaupungin henkilöstön käytössä oleva Kovelon maja. Ruukin paja
hoitaa Vuotinaisen alueen yleisen siisteyden ja talonmiehen tehtäviä, muttei vastaa siivuoksista. Kovelon majasta vastannee tek-
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ninen toimi. Lisäksi kaupungintalolla on sauna, jota ei ole käytetty
pitkään aikaan. Myös Palvelutalolla on sen asukkaiden käytössä
oleva sauna, jonka siisteydestä vastannee kaupungin kiinteistöhuolto.
2.Selvitys hankkeen tarpeellisuudesta ja aikataulusta
Määräaikaan mennessä vastauksensa antoi 228 kuntalaista.
42,98 % (98 hlöä) vastanneista oli rakentamisen kannalla, mutta
niukka enemmistö 44,3 % (101 hlöä) ei pitänyt saunan rakentamista lainkaan tarpeellisena. 12,72 % (29 hlöä) ei osannut sanoa
kantaansa, mutta piti mahdollisena saunan rakentamista joskus
tulevaisuudessa. Vastausten näkökulmat jakautuivat käytännössä
tasan.
Saunan rakentamisen aikatauluun vastasi yhteensä 151 henkilöä.
Heistä 54,3% oli sitä mieltä, että se tulisi rakentaa jo vuosina
2019-20, 17,7% vuosina 2020-25 ja loput 28,6 % 2025 jälkeen.
3. Selvitys hankkeen strategisesta merkityksestä
Kysyttäessä saunan imagollista ja strategista merkitystä kaupungille vastauksista 55,2 % uskoi sen parantavan kaupungin imagoa, 35,0 % ei uskonut saunan rakentamisella olevan vaikutusta
ja 9,8 % ei osannut sanoa imagollista merkitystä tai oli ”ehkä”
kannalla.
Imagon paranemiseen luottaneet uskoivat sen vaikuttavan positiivisesti myös matkailun lisääntymiseen. Vastustajat pelkäsivät taloudellista lisärasitetta kaupungille ja mahdollista ilkivaltaa sekä
vartiointikulujen lisääntymistä.
4. Selvitys hankkeen vaikutuksista toimintaympäristöön (asiakkaat, palvelut, henkilöstö ja talous)
Kyselyn mukaan hankkeen vaikutuksista toimintaympäristöön todetakoon, että saunan tulisi olla kaikkien käytettävissä, se palvelisi eri liikunnan harrastajia. Kyselyssä toivottiin myös kokonaisvaltaista Pyhäjärven ranta-alueen kehittämistä. Saunan yhteyteen
toivottiin wc-tilojen ja molemmille sukupuolille olevien pukeutumistilojen lisäksi grillausmahdollisuutta, kioskia tai olemassa olevan kunnostamista virvokkeiden ostamisen mahdollistamiseksi.
Omina kysymyksinään pohdittiin saunan siivoamista ja vastuuhenkilön /”saunamajurin” nimeämistä. Selvityksessä oltiin huolestuneita myös alueen vartioinnista ja valvonnasta ilkivallan estämiseksi. Saunan rakentamisen pelättiin rasittavan jo ennestään vai-
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keata kaupungin taloutta.
5. Selvitys eri toteutusvaihtoehdoista
Kyselyssä esitettiin vaihtoehtoja pienestä saunasta (6 hlöä) suureen (jopa 25-30 hlöä). Rakentamisvaihtoehtoina esiteltiin mm.
perinnesaunaa, hirsisaunaa ja holvisaunaa rinteeseen.Tekninen
toimi on kokouksessaan 15.2.2018 § 20 tarkastellut eri toteutusvaihtoehtoja, mikäli tarveselvitys antaa riittävät vastaukset hankesuunnittelun aloittamiseen.
6. Selvitys eri toteutusvaihtoehtojen kustannuksista ja arvio eri toteutusvaihtoehtojen edullisuudesta
Teknisellä toimialalla tehdyn selvityksen perusteella, pelkän talviuimareille tarkoitetun 20 m2:n saunarakennuksen kustannusarvio
on noin 20.000 eur. Mikäli saunarakennuksen yhteyteen halutaan
osoittaa 2 pukuhuonetta, tilat kahvilatoiminnan harjoittamiseksi,
varastotila uimarannan ylläpidon tarvikkeille kokonaisuudessaan
yhteensä 120 m2 ja katettu terassi 50 m2 on kustannusarvio noin
140.000 eur.
7. Alustava selvitys olemassa olevien tilojen työn aikaisesta käytöstä laajennus- ja perusparannushankkeissa
Kaupungin omistamat tilat jäävät edelleen entisiin käyttötarkoituksiin. Vuotinaisen leirikeskuksen saunarakennusta vuokrataan
edelleen. Kaupungintalon saunan käyttöä ei ole suunniteltu lisättävän eikä Kovelonmajan saunan käyttöä laajennettavan kaupunkilaisten käyttöön.
Annettujen vastausten vastakkaiset näkökulmat jakautuivat lähes
tasan, joten voidaan todeta saunan rakentamisen kannattajia ja
vastustajia olevan yhtä paljon. Saunan rakentamisen tuomaan
vetovoimaisuuteen ja myönteisen Karkkilakuvan lisääntymiseen
luotti selvä enemmistö. Valtuusto on hyväksynyt talousarvioon
resurssia saunan hankesuunnittelun aloittamiseen.
Esityslistan liite
- kyselyn vastausraportti
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta päättää esittää tarveselvityksen perusteella
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tekniselle lautakunnalle, että se aloittaa hankesuunnitelman teon
ja sen perusteella tekninen toimi esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen valtuustolle, sisällytetäänkö itse saunan rakentaminen
taloussuunnitelmaan.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki muutosehdotuksen
seuraavasti:
Vapaa-aikalautakunta on käynnistänyt saunan tarveselvityksen.
Teemu Tuiskula esitti Katja Etolinin kannattamana, että
muutosehdotusta täydennetään seuraavasti:
Jatketaan tarveselvityksen tekemistä yhdessä teknisen toimialan
ja tilatyöryhmän kanssa.
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko täydennetty muutosehdotus
hyväksyä yksimielisesti, ja koska sitä ei vastustettu, niin se
hyväksyttiin.

Päätös:

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

tekninen lautakunta, tilatyöryhmä

Vapaa-aikalautakunta
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Pyhäjärven sauna-aloitteen tarveselvityksen ensimmäisessä vaiheessa kaupunkilaisilta kyseltiin vain sähköisellä webropol-kyselyllä mielipiteitä saunan rakentamisen tarpeellisuudesta. Paperiversiovastaamista ei järjestetty. Kyselystä informoitiin sekä molemmissa paikallislehdissä, kaupungin intrassa sekä www- ja somesivuilla, viranhaltijoiden somekanavissa sekä kaupungin sisäisessä sähköpostijakelussa. Määräaikaan mennessä vastauksensa antoi 228 kuntalaista ja 4 eri järjestöjen edustajaa, jotka edustavat n. 250 jäsentä.
1.Selvitys nykyisestä toiminnasta (toimitilat, henkilöstö jne.)
Karkkilan kaupunki omistaa 2 rantasaunarakennusta, toinen kau-
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punkilaisten vuokrattavissa oleva Vuotinaisilla ja toinen vain kaupungin henkilöstön käytössä oleva Kovelon maja. Ruukin paja
hoitaa Vuotinaisen alueen yleisen siisteyden ja talonmiehen tehtäviä, muttei vastaa siivuoksista. Kovelon majasta vastannee tekninen toimi. Lisäksi kaupungintalolla on sauna, jota ei ole käytetty
pitkään aikaan. Myös Palvelutalolla on sen asukkaiden käytössä
oleva sauna, jonka siisteydestä vastannee kaupungin kiinteistöhuolto.
2.Selvitys hankkeen tarpeellisuudesta ja aikataulusta
Määräaikaan mennessä vastauksensa antoi 228 kuntalaista.
42,98 % (98 hlöä) vastanneista oli rakentamisen kannalla, mutta
niukka enemmistö 44,3 % (101 hlöä) ei pitänyt saunan rakentamista lainkaan tarpeellisena. 12,72 % (29 hlöä) ei osannut sanoa
kantaansa, mutta piti mahdollisena saunan rakentamista joskus
tulevaisuudessa. Vastausten näkökulmat jakautuivat käytännössä
tasan.
Saunan rakentamisen aikatauluun vastasi yhteensä 151 henkilöä.
Heistä 54,3% oli sitä mieltä, että se tulisi rakentaa jo vuosina
2019-20, 17,7% vuosina 2020-25 ja loput 28,6 % 2025 jälkeen.
3. Selvitys hankkeen strategisesta merkityksestä
Kysyttäessä saunan imagollista ja strategista merkitystä kaupungille vastauksista 55,2 % uskoi sen parantavan kaupungin imagoa, 35,0 % ei uskonut saunan rakentamisella olevan vaikutusta
ja 9,8 % ei osannut sanoa imagollista merkitystä tai oli ”ehkä”
kannalla.
Imagon paranemiseen luottaneet uskoivat sen vaikuttavan positiivisesti myös matkailun lisääntymiseen. Vastustajat pelkäsivät taloudellista lisärasitetta kaupungille ja mahdollista ilkivaltaa sekä
vartiointikulujen lisääntymistä.
4. Selvitys hankkeen vaikutuksista toimintaympäristöön (asiakkaat, palvelut, henkilöstö ja talous)
Kyselyn mukaan hankkeen vaikutuksista toimintaympäristöön todetakoon, että saunan tulisi olla kaikkien käytettävissä, se palvelisi eri liikunnan harrastajia. Kyselyssä toivottiin myös kokonaisvaltaista Pyhäjärven ranta-alueen kehittämistä. Saunan yhteyteen
toivottiin wc-tilojen ja molemmille sukupuolille olevien pukeutumistilojen lisäksi grillausmahdollisuutta, kioskia tai olemassa olevan kunnostamista virvokkeiden ostamisen mahdollistamiseksi.
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Omina kysymyksinään pohdittiin saunan siivoamista ja vastuuhenkilön /”saunamajurin” nimeämistä. Selvityksessä oltiin huolestuneita myös alueen vartioinnista ja valvonnasta ilkivallan estämiseksi. Saunan rakentamisen pelättiin rasittavan jo ennestään vaikeata kaupungin taloutta.
5. Selvitys eri toteutusvaihtoehdoista
Kyselyssä esitettiin vaihtoehtoja pienestä saunasta (6 hlöä) suureen (jopa 25-30 hlöä). Rakentamisvaihtoehtoina esiteltiin mm.
perinnesaunaa, hirsisaunaa ja holvisaunaa rinteeseen.Tekninen
toimi on kokouksessaan 15.2.2018 § 20 tarkastellut eri toteutusvaihtoehtoja, mikäli tarveselvitys antaa riittävät vastaukset hankesuunnittelun aloittamiseen.
6. Selvitys eri toteutusvaihtoehtojen kustannuksista ja arvio eri toteutusvaihtoehtojen edullisuudesta
Teknisellä toimialalla tehdyn selvityksen perusteella, pelkän talviuimareille tarkoitetun 20 m2:n saunarakennuksen kustannusarvio
on noin 20.000 eur. Mikäli saunarakennuksen yhteyteen halutaan
osoittaa 2 pukuhuonetta, tilat kahvilatoiminnan harjoittamiseksi,
varastotila uimarannan ylläpidon tarvikkeille kokonaisuudessaan
yhteensä 120 m2 ja katettu terassi 50 m2 on kustannusarvio noin
140.000 eur.
7. Alustava selvitys olemassa olevien tilojen työn aikaisesta käytöstä laajennus- ja perusparannushankkeissa
Kaupungin omistamat tilat jäävät edelleen entisiin käyttötarkoituksiin. Vuotinaisen leirikeskuksen saunarakennusta vuokrataan
edelleen. Kaupungintalon saunan käyttöä ei ole suunniteltu lisättävän eikä Kovelonmajan saunan käyttöä laajennettavan kaupunkilaisten käyttöön.
Annettujen vastausten vastakkaiset näkökulmat jakautuivat lähes
tasan, joten voidaan todeta saunan rakentamisen kannattajia ja
vastustajia olevan yhtä paljon. Saunan rakentamisen tuomaan
vetovoimaisuuteen ja myönteisen Karkkilakuvan lisääntymiseen
luotti selvä enemmistö. Valtuusto on hyväksynyt talousarvioon
resurssia saunan hankesuunnittelun aloittamiseen.
Muut markkinaehtoiset saunapalvelut
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Kevään 2019 aikana on kartoitettu saunapalvelujen tarjoajia. Karjaanjoen varrella sijaitsevat Tehtaan hotellin sauna sekä Seurahuoneen kellarin sauna ovat vuokrattavissa. Nämä saunapalvelut
toimivat markkinaehtoisesti. Hinnasto on oheismateriaalissa.
Kaupungin omistuksessa olevan Vuotinaisten saunan ylläpidosta
on aikaisemmin neuvoteltu Karkkilan Ladun kanssa. Sijaintinsa
vuoksi kävijämäärä on toistaiseksi jäänyt vähäiseksi. Ladulta on
pyydetty kirjallinen vastine lautakunnan kokousta varten.
Olemassa oleva saunapalvelutarjonta ei ole kaikkien halukkaiden
saunojien ulottuvissa.Tehdyn kyselyn perusteella karkkilalaisilla
on tarve yleiselle ja edulliselle saunalle. Vastanneista saunan rakentamisen kannattajia ja vastustajia on lähes yhtä paljon. Kyselyyn vastanneet esittivät useita eri kokoisia saunan toteutusvaihtoehtoja. Hankkeeseen kielteisesti suhtautuneiden yleisin näkökulma oli haastava kaupungin taloudellinen tilanne sekä vaikeus
arvioida saunan käyttökuluja. Keväällä kokoontuneessa tilatyöryhmän kokouksessa käytiin tilannekatsaus hankkeen etenemisestä.Tarveselvitystä ei jatkettu.
Vapaa-aikalautakunta on laatinut tarveselvityksen, jonka pohjalta
Kaupunginhallitus päättää, käynnistääkö käyttäjätoimiala hankesuunnitelman.
Sivistysjohtajan ehdotus:
Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy laaditun tarvesuunnitelman ja päättää hankesuunnitelman
laadinnan aloittamisesta; ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely:

Keskustelun kuluessa Teemu Tuiskula ehdotti Tuure Keskisen
kannattamana seuraavaa:
Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
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Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupungin taloudellisen tilanteen ja
lähivuosien näkymät huomioon ottaen, uuden saunan
rakentaminen ei ole tällä hetkellä ajankohtaista ja järkevää.
Saunan rakentamisesta järjestettiin kuntalaiskysely ja laadittiin
tarveselvitys kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
Kuntalaiskyselyssä määräaikaan mennessä vastauksensa antoi
228 kuntalaista. 42,98 % (98 hlöä) vastanneista oli rakentamisen
kannalla, mutta niukka enemmistö 44,3 % (101 hlöä) ei pitänyt
saunan rakentamista lainkaan tarpeellisena. 12,72 % (29 hlöä) ei
osannut sanoa kantaansa, mutta piti mahdollisena saunan
rakentamista joskus tulevaisuudessa. Vastausten näkökulmat
jakautuivat käytännössä tasan.
Laaditun tarveselvityksen perusteella saunarakennuksen hinta
muodostuu kohtalaisen korkeaksi ja lisäksi ylläpitokulut
rasittaisivat entisestään kaupungin taloutta.
Ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko
ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen sen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ylläolevin muutoksin.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus/-valtuusto

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 142
10.6.2019
Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
1) että se antaa seuraavan vastauksen valtuustoaloitteeseen:
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"Kaupungin taloudellisen tilanteen ja lähivuosien näkymät
huomioon ottaen, uuden saunan rakentaminen ei ole tällä
hetkellä ajankohtaista ja järkevää.
Saunan rakentamisesta järjestettiin kuntalaiskysely ja laadittiin
tarveselvitys kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.
Kuntalaiskyselyssä määräaikaan mennessä vastauksensa antoi
228 kuntalaista. 42,98 % (98 hlöä) vastanneista oli rakentamisen
kannalla, mutta niukka enemmistö 44,3 % (101 hlöä) ei pitänyt
saunan rakentamista lainkaan tarpeellisena. 12,72 % (29 hlöä) ei
osannut sanoa kantaansa, mutta piti mahdollisena saunan
rakentamista joskus tulevaisuudessa. Vastausten näkökulmat
jakautuivat käytännössä tasan.
Laaditun tarveselvityksen perusteella saunarakennuksen hinta
muodostuu kohtalaisen korkeaksi ja lisäksi ylläpitokulut
rasittaisivat entisestään kaupungin taloutta."
2) ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 41
Esityslistan liite
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle
1) että se antaa seuraavan vastauksen valtuustoaloitteeseen:
"Kaupungin taloudellisen tilanteen ja lähivuosien näkymät
huomioon ottaen, uuden saunan rakentaminen ei ole tällä
hetkellä ajankohtaista ja järkevää.
Saunan rakentamisesta järjestettiin kuntalaiskysely ja laadittiin
tarveselvitys kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuntalaiskyselyssä määräaikaan mennessä vastauksensa antoi
228 kuntalaista. 42,98 % (98 hlöä) vastanneista oli rakentamisen
kannalla, mutta niukka enemmistö 44,3 % (101 hlöä) ei pitänyt
saunan rakentamista lainkaan tarpeellisena. 12,72 % (29 hlöä) ei
osannut sanoa kantaansa, mutta piti mahdollisena saunan
rakentamista joskus tulevaisuudessa. Vastausten näkökulmat
jakautuivat käytännössä tasan.
Laaditun tarveselvityksen perusteella saunarakennuksen hinta
muodostuu kohtalaisen korkeaksi ja lisäksi ylläpitokulut
rasittaisivat entisestään kaupungin taloutta."
2) ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.
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Valtuustoaloite / Ei heikennyksiä lasten subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen /
valmistelutoimeksianto
212/00.01.01/2017
Kaupunginvaltuusto 06.11.2017 § 116
Essi Jumisko jätti yhdessä SDP:n valtuustoryhmän, Katja Etolinin
ja Satu Lehtosen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:
Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnallinen ja
yksityinen päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä esiopetus.
Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on
subjektiivisen varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä
perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Nykyinen,
1.8.2016 voimaan astunut varhaiskasvatuslaki asetuksineen
mahdollistaa lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden
rajaamisen ja ryhmäkokojen kasvattamisen. Karkkilassa ei uuden
varhaiskasvatuslain voimaan astumisen jälkeen ole rajattu lasten
subjektiivista päivähoito-oikeutta eikä kasvatettu ryhmäkokoja
asetusten mahdollistamalla tavalla.
SDP:n valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteenaan, että vuoden
2018 talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa ei haeta säästöjä
rajaamalla lasten oikeuksiin kuuluvaa subjektiivista
päivähoito-oikeutta eikä toimintavuoden aikana kasvateta
ryhmäkokoja varhaiskasvatuksen palvelualueella.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti yksimielisesti aloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 27.11.2017 § 296
Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen kasvatus- ja
opetuslautakunnan valmisteltavaksi, joka hankkii tarvittavat
lausunnot ao. tahoilta.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.05.2019 § 35
Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Kasvatus- ja opetuslautakunta on talousarviokokouksessaan
11.09.2018 § 56 keskustellut varhaiskasvatuslain suomista mahdollisuuksista tarkastella tarvittaessa ryhmäkokoja sekä subjektiivista päivähoito-oikeutta, mutta päättänyt, ettei varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kasvateta eikä subjektiivista päivähoito-oikeutta
heikennetä;
Sivistysjohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena
valtuustoaloitteeseen seuraavaa:
Kasvatus- ja opetuslautakunta on talousarviokokouksessaan
11.09.2018 § 56 päättänyt, ettei varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kasvateta eikä subjektiivista päivähoito-oikeutta heikennetä
toistaiseksi; ja
toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus/-valtuusto

Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 143
10.6.2019
Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
1) että se antaa seuraavan vastauksen valtuustoaloitteeseen:
"Kasvatus- ja opetuslautakunta on talousarviokokouksessaan
11.09.2018 § 56 päättänyt, ettei varhaiskasvatuksen
ryhmäkokoja kasvateta eikä subjektiivista päivähoito-oikeutta
heikennetä toistaiseksi" ja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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2) toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 42
Esityslistan liite
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
1) että se antaa seuraavan vastauksen valtuustoaloitteeseen:
"Kasvatus- ja opetuslautakunta on talousarviokokouksessaan
11.09.2018 § 56 päättänyt, ettei varhaiskasvatuksen
ryhmäkokoja kasvateta eikä subjektiivista päivähoito-oikeutta
heikennetä toistaiseksi" ja
2) toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaupunginvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.
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Valtuustoaloite Turvataan jokaiselle kouluikäiselle nuorelle mahdollisuus
säännölliseen harrastamiseen
76/12.04.00/2019
Kaupunginvaltuusto 17.06.2019 § 43
Anu Frosterus ja Jarkko Ilonen tekivät valtuustoaloitteen:
"Karkkilan kaupungin kehittämisessä tulee ottaa mallia Islannista
eli turvata jokaiselle kouluikäiselle nuorelle mahdollisuus
säännölliseen harrastamiseen. Tämän aloitteen toteuttaminen on
sijoitus lasten ja perheiden hyvinvointiin ja kaupungin
vetovoimaisuuteen eli tulee näkymään säästöinä
terveydenhuollon kuluissa ja positiivisena kasvuna kaupungin
asukasluvussa.
Karkkilassa syntyy vähemmän lapsia kuin koskaan aiemmin.
Lastensuojelumenot puolestaan ovat kasvaneet voimakkaasti
useamman viime vuoden ajan. Mitä Karkkilassa on tehty tämän ei
toivotun kehityksen korjaamiseksi? Mitä ovat ne konkreettiset
toimenpiteet joilla Karkkila houkuttelee lapsiperheitä Karkkilaan?
Millä toimenpiteillä lastensuojelumenojen kasvu on pyritty
pysäyttämään?
Karkkilan vuoden 2019 talousarviossa kohdennettiin 7,9
prosentin kasvu kasvatus- ja opetuslautakunnan
henkilöstömenoihin. Tämän seurauksena toimialan toimintakate
ylittyi 769 297 eurolla. Ylitystä perusteltiin sillä, että
lastensuojelukulujen merkittävä nousu edellytti
henkilöstölisäyksiä, jotta päästään vaikuttamaan juurisyihin ja
pysäyttämään voimakas menojen kasvu. Vaan
lastensuojelumenojen juurisyy tuskin on siinä, että 16 oppilaan
ryhmäkoko kouluissa ei olisi riittävän pieni.
On selvää, että pieni opetusryhmä tuo laatua koulupäivään, mutta
lastensuojelun tarpeessa olevien lasten ja perheiden tarve on
ensisijaisesti aivan muuta. Islannissa tämä oivallettiin ja
kohdennettiin resurssit toimintoihin jotka suojaavat lapsia ja
nuoria päihteiden käytöltä ja syrjäytymiseltä. Käytännössä se
merkitsi sitä, että perheille mahdollistettiin yhteistä aikaa ja myös
vähävaraisten lasten perheille annettiin mahdollisuus harrastaa.
Käytännön toimenpiteinä Islannissa lähdettiin aktivoimaan
vanhempia, jotta heillä olisi vähintään tunti päivässä yhteistä
aikaa nuorten kanssa. Asioiden eteen alettiin tehdä konkreettisia
toimia: koulut päättyvät yhtä aikaa ja harrastukset ovat heti
koulun jälkeen. Tämän seurauksena lapset eivät viettäneet
koulupäivän jälkeen yksinäistä iltapäivää, vaan harrastavat
vanhempien ollessa töissä ja saivat illalla aikaa vanhempien
kanssa, kun harrastukset eivät venyneet iltamyöhään.
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Islannissa satsattiin paljon urheiluun, rakennettiin
liikuntapaikkoja, kuten jalkapallokenttä ja pienituloisille perheille
alettiin maksaa 500 euron harrastusrahaa. Raha tuli takaisin sekä
pienentyneenä terveydenhoitokustannuksina, että myös nuorten
syrjäytymisen ennaltaehkäisynä.
Karkkilassa ajatus Islannin mallista ei ole uusi. Vuonna 2012
Karkkilan Nyhkälän koulun peruskorjaus ja laajennus suunniteltiin
tältä pohjalta: kouluun ja sen yhteyteen oli suunniteltu
sijoitettavaksi kaikki kaupungissa oleva taiteen perusopetus sekä
nykyaikainen lähiliikuntapaikka. Harrastustoiminnan tueksi
kouluun suunniteltiin muun muassa iltavahtimestarin koppi ja
iltakäyttäjien keittiö. Nyt tämä kaikki potentiaali on otettava
käyttöön."
Päätös:

Kaupunginvaltuusto lähetti valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Täytäntöönpano:

Kaupunginhallitus

Pöytäkirjan tarkastajat:

166

Karkkilan kaupunki

Pöytäkirja

3/2019

VALITUSOSOITUS
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 26.6.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§:t 26-28, 31-32, 34-37, 40-43
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
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.
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
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.
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
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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 asetettu 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
Kunnallisvalitus §:t 29, 30, 33, 38-39
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.
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi,
sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on myös
ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa
ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
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
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Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun § **
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta. Hankintaoikaisu on toimitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe
klo 9.00-15.00.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisu on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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.
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Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 146 §:n mukaan
puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on
tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 147 §:n nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa,
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset
ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on
esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
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.
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Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Erityisalojen hankintalain mukaiset hankinnat
Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja
postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa
11.12.2015/1455.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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