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§ 311
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 3.12.2019 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely
Päätettiin yksimielisesti käsitellä ylimääräisenä asiana § 318 Eteva kuntayhtymän
yhtymäkokous 12.12.2019.
Asia §313 Järvenpään kaupungin brändiuudistus päätettiin käsitellä heti tämän asian
jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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§ 312
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallitukselle tiedoksi:
1. Järvenpään Yrittäjien Vaihtokokous Budapest 9.-12.1.2020.
2. Talouden kuukausiraportti
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely
Mikko Taavitsainen teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti: "Ensimmäiseen
ilmoitusasiaan kaupunginhallitus toteaa seuraavaa: Kesäkuussa 2018 valtuuston
hyväksymän strategisen tavoitteen mukaisesti Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi
vuoteen 2035 mennessä. Käytännön toimenpiteillä tuon tavoitteen saavuttamiseksi on
jo kiire. Tämän vuoksi kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tehtäviään hoitaessaan
kaupungin johtavat luottamushenkilöt ja virkamiehet pyrkivät esimerkkiä näyttäen
minimoimaan myös henkilökohtaiset hiilijalanjälkensä. Suunniteltu Järvenpään
Yrittäjien vaihtomatkaan osallistuminen edellyttäisi peräti kahdeksaa suuripäästöistä
lentomatkaa, mikä on ristiriidassa em. tavoitteeseen pääsyn kanssa.
Kaupunginhallitus toteaa, että suunniteltu kaupungin osallistujien määrä on nyt
vähintään puolitettava, ja jatkossa osallistumista vastaaville suuripäästöisille matkoille
on tästäkin vähennettävä."
Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Willem van Schevikhoven ehdotti, että vaihtokokousosallistujaksi nimetään Helinä
Perttu.

Päätös
Päätettiin nimetä Helinä Perttu Järvenpään yrittäjien vaihtokokoukseen Budapestiin 9 -
12.1.2020.
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Puheenjohtajien jaosto, § 15,12.06.2019
Kaupunginhallitus, § 313, 02.12.2019
§ 313
Järvenpään kaupungin brändiuudistus
JARDno-2019-2005
Puheenjohtajien jaosto, 12.06.2019, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Heli Vastamäki
heli.vastamaki@jarvenpaa.fi
viestintäjohtaja
Liitteet

1 Brändiuudistus väliraportti 1
Järvenpäässä on käynnissä brändiuudistushanke, jonka ohjausryhmänä toimii
puheenjohtajien jaosto. Ohjausryhmälle esitellään välituloksia kesäkuussa ja
elokuussa. Kaupunginhallitus hyväksyy brändiuudistuksen tulokset marraskuussa
2019.
Kesäkuun väliraportissa (liitteenä) käydään läpi brändiuudistuksen tavoitteet, tähän
mennessä tehty työ ja hankkeen jatkosuunnitelmat. Väliraportissa kerrotaan huhti-
toukokuun brändityöpajoissa esiin nousseista keskeisistä huomioista liittyen
Järvenpään vahvuuksiin ja heikkouksiin, kehittämistoiveisiin ja uudelle brändille
asetettuihin toiveisiin.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Jaosto merkitsee väliraportin tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 313
Valmistelija / lisätiedot:
Heli Vastamäki
heli.vastamaki@jarvenpaa.fi
viestintäjohtaja
Liitteet

1 Järvenpään kaupungin brändikonseptiehdotus 26112019
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Järvenpään kaupungin brändiuudistusprojekti on ollut käynnissä viime keväästä asti.
Uutta brändiä on tehty tiiviissä yhteistyössä kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien
kanssa. Projektissa on ollut erilaisia osallistavia vaiheita, kuten brändin kivijalan
muodostaminen käyttäjäkyselyiden avulla sekä brändikonseptiehdotusten
kommentointimahdollisuus.
Brändityöryhmänä on toiminut viestintä- ja markkinointiryhmä, jossa on edustus
kaikilta kaupungin palvelualueilta. Yhteistyökumppanina brändiprojektissa on ollut
mainostoimisto Ohoi Creative Oy.
Brändiprojektiin ohjausryhmänä on toiminut puheenjohtajien jaosto, jolle on esitelty
brändityön väliraportit 12.6. sekä 27.8.2019. Brändikonpseptiehdotus on esitelty
ohjausryhmälle 26.11. Lisäksi brändikonseptiehdotus on esitelty kaupunginhallituksen
iltakouluasiana 18.11.2019.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen brändikonseptin, joka sisältää
Järvenpään uuden brändin kulmakivet, brändi-identiteetin sekä peruslinjaukset
visuaaliseksi ilmeeksi ja puhetavaksi.
Käsittely
Tiia Lintula poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste 28
§ 1 mom kohta 4.

Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Tiia Lintula
Tiedoksi
Kaupungin johtoryhmä, puheenjohtajien jaosto
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§ 314
Tontin 186-7-704-38 Antoninkuja 2 myyminen
JARDno-2019-3386
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kariniemi
Liitteet

1 Asemakaavaote 186-7-704-38 Antoninkuja 2
2 Kauppakirja 186-7-704-38 Antoninkuja 2
Rakennus Mattila Oy:n edustaja on pyytänyt saada ostaa Järvenpään kaupungilta
tontin 186-7-704-38 Rakennus Mattila Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Tontti 186-7-
704-38 sijaitsee asemakaavan mukaisella liike- ja toimistorakennusten korttelialueella
(K-3) osoitteessa Antoninkuja 2. Tontin pinta-ala on 795 m2 ja rakennusoikeus 1000 k-
m 2.

Tontille tullaan rakentamaan liike- ja toimistotiloja.
Kaupunginvaltuusto on 23.10.207 § 55 päättänyt, että luovutettaessa liike- ja

toimistorakentamiseen korttelin 704 tontti 38 käytetään myyntihintana 115 €/k-m2,
hinta sidotaan elokuun 2017 elinkustannuindeksin pistelukuun 1927. Hintapäätöksen
perusteena on käytetty Realia Management Oy:n 29.9.2017 laatimaa markkinahinta-
arviota.
Tontin 186-7-704-38 myyntihinta on syyskuun 2019 elinkustannusindeksin pisteluvulla
1973 laskettuna: 1973/1927 x 115 €/k-m2 x 1000 k-m2 = 117.745 €
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-7-704-38
Rakennus Mattila Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 117.745 euron kauppahinnalla
liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
Päätös sitoo kaupunkia 31.1.2020 saakka.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
asianosaiset, yrityspalvelupäällikkö, maankäyttösihteeri
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Kaupunkikehityslautakunta, § 51,23.05.2019
Kaupunkikehityslautakunta, § 82,21.11.2019
Kaupunginhallitus, § 315, 02.12.2019
§ 315
Asemakaavan muutos, Harjulan koulu, Verkkotie 12
JARDno-2018-4079
Kaupunkikehityslautakunta, 23.05.2019, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Juho Mattila
Liitteet

1 Asemakaavakarttaehdotus
2 Kaavaselostus liitteineen

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali/Tontinkäyttösuunnitelma VE2
2 Oheismateriaali/Tontinkäyttösuunnitelma VE3
3 Kaavaluonnoskartta
4 Kaavaselostus liitteineen, kaavaluonnosvaihe

Tiivistelmä
Järvenpään kaupunki valmistelee kaupungin palveluverkkosuunnitelman ja
investointiohjelman (KV 10.12.2018 § 103) mukaisesti Harjulan uuden koulun ja
päiväkodin rakentamista. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Harjulaan on
tarkoitus rakentaa 3- sarjainen alakoulu sekä sijoittaa koulun alueelle Loutin 5-
ryhmäisen päiväkodin korvaava päiväkoti, minkä vuoksi asemakaavaan
tehdään tarkistuksia. Kaavamuutoksessa lisätään uutta koulua varten
rakennusoikeutta, suojellaan Harjulan koulun vanhin rakennusosa
asemakaavamerkinnöin sekä osoitetaan muita reunaehtoja rakentamisen
toteuttamiselle. Koulun tontin viereinen nimeämätön puistoalue muutetaan
nykyisen käytön mukaisesti jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi
katualueeksi ja nimetään Kaislapoluksi.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus
Harjulan koulun asemakaavamuutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta.
Kaavamuutostyön taustalla ovat mm. Järvenpään kaupungin Talouden
tasapainottamisohjelman yhteydessä tehty kaupunginvaltuuston päätös (Kvalt
10.11.2014 § 68), laaja- alaiset muutostarpeet kaupungin kouluverkossa sekä Harjulan
koulussa todetut sisäilmaongelmat. Kaavamuutoksen päätavoitteena on mahdollistaa

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.12.2019

34/2019

9 (25)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

uuden koulurakennuskokonaisuuden rakentaminen kaupungin
palveluverkkosuunnitelma 2019-2028 (Kvalt 10.12.2018 § 103) ja ympäristön
lähtökohdat huomioiden.
Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin 23.1.2019 kuulutuksella
kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin internet- sivuilla ja Tuusulanjärven
viikkouutisissa sekä lähettämällä kirje suunnittelualueen maanomistajille ja
naapurikiinteistöjen omistajille. Vireilletulon yhteydessä asetettiin nähtäville
kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on annettu yksi kirjallinen
mielipide.
Ennen kaavaluonnoksen laadintaa on järjestetty Harjulan koulu- ja päiväkotihankkeen
valmistelijaryhmän puolesta koulun oppilaiden vanhemmille info- tilaisuus 12.2.2019
sekä osallistava työpaja 26.2.2019.
Kaavamuutoksen luonnosaineisto on ollut nähtävänä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti
20.3. - 9.4.2019 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään
kaupungin internet- sivuilla. Nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus Harjulan
koululla 27.3.2019. Luonnosvaiheessa lähetettiin lausuntopyyntö
kaavasuunnitelmasta seuraaville tahoille: Järvenpään Vesi, Uudenmaan ELY-keskus,
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-
Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä,
Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu
Oy, Järvenpää-Seura ry, Loutinmäen asukasyhdistys ry, Kaakkolan asukasyhdistys ry,
Saunakallion asukasyhdistys ry. Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin 6
lausuntoa ja 2 kirjallista mielipidettä. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnosvaiheesta on esitetty
päätösesityksen oheismateriaalina. Lyhennelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä
kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen liitteessä 2.
Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen on asemakaava-aineistoon joustavuuden
tavoittelemisen vuoksi tehty joitakin muutoksia kaavamääräyksiin; mm.
uudisrakennuksen rakennusalaa on laajennettu ja rakennusoikeutta nostettu 5 500
kerrosneliömetriin sekä poistettu rakennusalakohtainen julkisten palveluiden määrää
rajoittava kaavamääräys. Ohjeellisia aluerajauksia on hieman väljennetty sekä lisätty
yleismääräys, joka velvoittaa rakentamisen suunnittelussa selvittämään ja ottamaan
huomion haitalliset vaikutukset pohja- ja orsiveteen sekä lähialueen kiinteistöjen
rakenteisiin.
Kaavaselostusta on tarkennettu ja täydennetty.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää
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1. hyväksyä 2. eli Loutin kaupunginosan korttelin 223 tonttia 6 sekä puistoaluetta
(kiinteistö 186-401-2-255) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen
(asemakaavakartta, päivätty 13.5.2019 ja asemakaavan selostus, päivätty
13.5.2019) ja asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL
65 § ja MRA 27 § mukaisesti
2. pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus, Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Järvenpää-Seura ry,
Loutinmäen asukasyhdistys ry, Kaakkolan asukasyhdistys ry ja Saunakallion
asukasyhdistys ry.
Käsittely:
Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut
esteellisenä läsnä lautakunnan varapuheenjohtaja Antti Heikkilä (HL 28 § 1
mom: Asianosaisjääviys)

Päätös
Hyväksyttiin

Kaupunkikehityslautakunta, 21.11.2019, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Juho Mattila
juho.mattila@jarvenpaa.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Asemakaavakartta hyväksymiskäsittelyyn
2 Kaavaselostus liitteineen hyväksymiskäsittelyyn

Tiivistelmä
Järvenpään kaupunki valmistelee kaupungin palveluverkkosuunnitelman ja
investointiohjelman (KV 10.12.2018 § 103) mukaisesti Harjulan uuden koulun ja
päiväkodin rakentamista. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Harjulaan on
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tarkoitus rakentaa 3- sarjainen alakoulu sekä sijoittaa koulun alueelle Loutin 5-
ryhmäisen päiväkodin korvaava päiväkoti, minkä vuoksi asemakaavaan
tehdään tarkistuksia. Kaavamuutoksessa lisätään uutta koulua varten
rakennusoikeutta, suojellaan Harjulan koulun vanhin rakennusosa
asemakaavamerkinnöin sekä osoitetaan muita reunaehtoja rakentamisen
toteuttamiselle. Koulun tontin viereinen nimeämätön puistoalue muutetaan
nykyisen käytön mukaisesti jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi
katualueeksi ja nimetään Kaislapoluksi.

Asemakaavaprosessin kuvaus
Valmisteltu kaavamuutosehdotus päätettiin asettaa julkisesti nähtäville MRL 65§ ja
MRA 27§ mukaisesti Kaupunkikehityslautakunnassa 23.5.2019 § 51.
Kaavaehdotuksesta lähetettiin lausuntopyynnöt päätöksen mukaisesti.
Kaavamuutosehdotus asetettiin nähtäville 11.9. - 10.10.2019 väliseksi ajaksi
Seutulantalon palvelupisteeseen (Seutulantie 12) sekä kaupungin internetsivuille.
Kaavaehdotuksesta kuulutettiin 11.9.2019 kaupungin internetsivuilla sekä Keski-
Uusimaan viikkouutisissa; lisäksi kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotettiin
Kaupunkikehityksen Facebook- sivulla sekä lähettämällä kirjeet maanomistajille ja
naapurikiinteistöjen omistajille. Kaavaehdotusvaiheen yleisötilaisuus on pidetty
25.9.2019 Seutulantalolla.
Kaavaehdotuspalautteena annettiin 3 lausuntoa ja 2 muistutusta. Lyhennelmät
lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoituksen vastineet esitetään
asemakaavaselostuksen liitteessä 2. Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset ovat
päätöksenteon oheismateriaalina.
Saadun kaavapalautteen johdosta ja kaavamuutosprosessin rinnalla käynnissä olevan
uuden koulurakennuksen rakennussuunnittelun vuoksi kaavakarttaan on tehty
seuraavat muutokset:
Tekniset muutokset: tarkistettu pohjakartta ja nimiö
Hulevesimääräystä tarkistettu (hule-3 vaihdettu hule-1)
YO-13-pääkäyttötarkoituksen kaavamääräyksiä on tarkistettu, täydennetty ja
indeksoitu uudelleen YO-15
Huoltorakennusten mahdollistaminen rakennusalan ulkopuolelle
Huoltopihojen ja pysäköintialueiden maisemointi
Ilmanvaihtokonehuoneiden ja muiden teknisten tilojen toteuttaminen
kerrosalan ja kerrosluvun estämättä
Lisätty määräyksiä meluohjearvojen huomioimiseksi
Lisätty melumääräys teknisten laitteiden sijoittamisesta ja suuntaamisesta
Tehdyillä muutoksilla on tarkennettu kaavaehdotusta pitkälti kaavaehdotuksesta ja
osittain jo luonnosvaiheessa saadun palautteen mukaisesti. Täydentävillä
kaavamääräyksillä pyritään vielä tarkentamaan ja selkeyttämään
rakennussuunnittelua sekä tulevaa rakennuslupaprosessia.
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Muutokset asemakaavakarttaan ovat luonteeltaan enemmän kaavamerkintöjä
tarkentavia kuin varsinaista kaavaratkaisua muuttavia, joten tarkennettu
kaavaehdotus voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn ilman kaavaehdotuksen
asettamista uudelleen nähtäville. Kaavaselostusta on tarkistettu ja täydennetty
kaavasuunnitteluprosessin etenemisen ja tehtyjen muutostoimenpiteiden osalta.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää
1. hyväksyä annetut vastineet (kaavaselostuksen liite 2) kaavamuutosehdotuksesta
annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
2. esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2. eli
Loutin kaupunginosan korttelin 223 tonttia 6 sekä puistoaluetta (kiinteistö 186-
401-2-255) koskevan Harjulan koulun asemakaavan muutosehdotuksen
(asemakaavakartta, päivätty 13.5.2019 / tarkistettu 11.11.2019 ja asemakaavan
selostus, päivätty 13.5.2019 / tarkistettu 11.11.2019).
Käsittely:
Asia käsiteltiin §:n 81 jälkeen.

Päätös
Hyväksyttiin

Kokouksessa pidettiin tauko klo. 18.35 - 18.40

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 315
Valmistelija / lisätiedot:
Juho Mattila
Liitteet

1 Asemakaavakartta hyväksymiskäsittelyyn
2 Kaavaselostus liitteineen hyväksymiskäsittelyyn
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Kaupunkikehityslautakunta 21.11.2019 § 82

OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 2. eli
Loutin kaupunginosan korttelin 223 tonttia 6 sekä puistoaluetta (kiinteistö 186-401-2-
255) koskevan Harjulan koulun asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta,
päivätty 13.5.2019 / tarkistettu 11.11.2019 ja asemakaavan selostus, päivätty
13.5.2019 / tarkistettu 11.11.2019).
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
KV
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Kaupunginhallitus, § 59,11.03.2019
Hyvinvointilautakunta, § 67,14.11.2019
Kaupunginhallitus, § 316, 02.12.2019
§ 316
Valtuustoaloite / Karjalan kielen liputuspäivä 27.11
JARDno-2019-692
Kaupunginhallitus, 11.03.2019, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Karjalan kielen liputuspäivä 27.11 (sisältää henkilötietoja, ei
verkkoon)
Aiempi käsittely Kaupunginvaltuusto 25.2.2019 § 7
Valtuustoaloite Karjalan kielen liputuspäivästä 27.11, Mikko Vesterinen ja 9 muuta
valtuutettua.
Karjalan kieli on Suomen ainoa kotoperäinen vähemmistökieli, jolla ei ole virallista
asemaa lainsäädännössä. Pitkästä historiasta huolimatta karjalan kieli tunnistettiin
viralliseksi omaksi vähemmistökielekseen vasta vuonna 2009 tasavallan presidentin
antamalla asetusmuutoksella. mutta se ei takaa yhdenvertaista asemaa muihin
Suomen vähemmistökieliin, joilla on oikeus ylläpitää ja säilyttää omaa kieltään.
Karjalan kielen asema on ollut pitkään uhanalainen eikä sitä pidä sekoittaa suomen
kielen ns. karjalaismurteisiin. Pakolaisuus Venäjältä toi Suomeen vuosina 1918-1922
arviolta noin 33500 pakolaista sekä toisen maailmansodan aikana Petsamosta ja Raja-
Karjalasta evakkoon joutui yli 400 000 karjalalaista. Monet karjalankieliset pakolaiset
joutuivat kohtaamaan kantaväestön kielteisiä asenteita, sillä heitä saateltiin nimitellä,
syrjiä työpaikoilla tai polkea palkkoja. Myös ortodoksinen uskonto herätti monissa
epäluuloja.
Näistä asenteiden seurauksena monet pakolaisperheet peittelivät sukujuuriaan ja
karjalan kielen käytöstä luovuttiin, jottei kantaväestöstä erotuttaisi. Monet perheet
myös muuttivat venäläisiltä kuulostaneet sukunimensä suomalaisiksi ehkäistäksensä
yhteiskunnallista syrjintää, jota karjalankielisiin kohdistui.
Järvenpään keskusta syntyi yli 90 vuotta sitten, kun Karjalan Terijoelta tuotiin
Järvenpäähän noin 200 puuhuvilaa. Samalla terijokelaiset muodostivat keskeisen
väestöryhmän alueella. Terijokelaiset puuhuvilat, kaupunginosat ja paikannimet ovat
edelleen vahvasti osa Järvenpään kaupunkikuvaa ja ovat arvokas
kulttuurihistoriallinen perintö, jota ei ole tarpeeksi korostettu.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
02.12.2019

34/2019

15 (25)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Karjalan kielen juhlapäivää vietetään 27.11., mutta se ei ole valtakunnallisesti
virallinen liputuspäivä. Tällä hetkellä yksikään kunta ei vielä liputa karjalan kielen
juhlapäivän kunniaksi. Järvenpään paikallishistorian ja vähemmistökulttuurien
tukemiseksi Järvenpään on liputettava karjalan kielen juhlapäivänä.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Järvenpään kaupunki aloittaa
liputtamisen karjalan kielen juhlapäivänä 27. 11. ensimmäisenä suomalaisena
kuntana juhliakseen karjalankielisiäja muita vähemmistökieliä.
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen edelleen
valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle.
Päätös
Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi ja päätti lähettää sen
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hyvinvoinnin palvelualueelle
valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 14.11.2019, § 67
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Karjalan kielen liputuspäivä 27.11 (sisältää henkilötietoja, ei
verkkoon)

Mikko Vesterinen ja 9 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen, että kaupunki
liputtaisi karjalan kielen päivänä 27.11.
Aloitteen sisältö lyhyesti:
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Karjalan kieli on Suomen ainoa kotoperäinen vähemmistökieli, jolla ei ole virallista
asemaa lainsäädännössä. Pitkästä historiasta huolimatta karjalan kieli tunnistettiin
viralliseksi omaksi vähemmistökielekseen vasta vuonna 2009 tasavallan presidentin
antamalla asetusmuutoksella.
Järvenpään keskusta syntyi yli 90 vuotta sitten, kun Karjalan Terijoelta tuotiin
Järvenpäähän noin 200 puuhuvilaa. Samalla terijokelaiset muodostivat keskeisen
väestöryhmän alueella. Terijokelaiset puuhuvilat, kaupunginosat ja paikannimet ovat
edelleen vahvasti osa Järvenpään kaupunkikuvaa ja ovat arvokas
kulttuurihistoriallinen perintö, jota ei ole tarpeeksi korostettu.
Karjalan kielen juhlapäivää vietetään 27.11., mutta se ei ole valtakunnallisesti
virallinen liputuspäivä. Tällä hetkellä yksikään kunta ei vielä liputa karjalan kielen
juhlapäivän kunniaksi. Järvenpään paikallishistorian ja vähemmistökulttuurien
tukemiseksi Järvenpään on liputettava karjalan kielen juhlapäivänä.

Vastaus aloitteeseen:
Valtakunnalliset liputuspäivät ovat sisäministeriön suosittelemia, aiheeltaan
mahdollisimman monen kansalaisen hyväksymiä päiviä. Järvenpään kapungin
toteuttamaa liputusta operoi Mestaritoiminta, joka on toiminnassaan toteuttanut
kyseisiä sisäministeriön suosituksia. Valtakunnalliset liputuspäiväesitykset tulee
toimittaa sisäministeriölle, joka tekee suosituksia uusista liputuspäivistä pitkän
harkinnan tuloksena. Muistettava kuitenkin on, että Suomessa on liputusvapaus.
Jokaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla aina kun siihen on tarve, myös kalenteriin
merkittyjen liputuspäivien ulkopuolella. Järvenpään kaupunki, tai yksittäinen
kaupunkilainen, voisi siis halutessaan liputtaa aloitteen ehdottamana päivänä niin
halutessaan. Liputtamisessa tulee noudattaa liputusaikoja.
Sisäministeriölle tehdään vuosittain liputuspäiväesityksiä monista arvokkaista asioista.
Liputusasioiden luonteeseen on kuulunut, että esitykset saattavat olla vireillä melko
pitkään ministeriön harkitessa mahdollisuuksia uusien liputuspäivien
vakiinnuttamiseen. Harkitessaan asiaa ministeriö pyrkii ottamaan huomioon Suomen
lippu- komitean jo 1970-luvulla ilmaiseman kannan, että uusien liputuspäivien tulisi
olla aiheeltaan mahdollisimman monen kansalaisen hyväksymiä, jotta yleinen liputus
tuntuisi luontevalta. Lisäksi liputusväsymyksen ja liputuksesta aiheutuvien
kustannusten kohoamisen välttämiseksi liputuspäiviä ei kuitenkaan saisi olla liian
monta. Järvenpäässä muutamien keskeisten alueiden liputukset ovat kustannuksiltaan
noin 300 euroa. Kaikki kaupungin ja mestariasuntojen kiinteistöjen lipputankojen
liputuskustannus on noin 1 500 €.
Jos Järvenpäässä halutaan jatkaa nykyisellä toimintatavalla
ja noudatettaan sisäministeriön ottamaa kantaa liputuspäivien osalta, olisi suotavaa,
että aloite etenisi sen esittäjien toimesta sisäministeriöön ja sisäministeriön harkinnan
kautta mahdolliseksi suositeltavaksi liputuspäiväksi. Jos Järvenpää päättää ottaa
aloitteen mukaisen liputuspäivän käyttöön tulee tarkoin harkita mitkä muut
päivät saattaisivat olla liputuspäivien arvoisia.
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Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto
päättää
1. jatkaa nykyistä Järvenpään toimintatapaa ja noudattaa sisäministeriön antamia
suosituksia liputuspäivien osalta eikä näin ollen liputa aloitteen ehdottamana
päivänä ellei kyseinen päivä tule sisäministeriön suositeltavien liputuspäivien
joukkoon
2. todeta aloite loppuunkäsitellyksi
Käsittely:
Ossi Vähäsarja esitti Lassi Markkasen kannattamana, että kaupunginhallitus
päättää esittää kaupunginvaltuustolle
1. että Järvenpään kaupunki liputtaa Karjalan kielen päivänä 27.11.
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi
Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, koska
lautakunta ei ollut yksimielinen esityksistä, niin asiasta äänestetään.
Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys

Jaa = Esittelijän esitys
Ei = Ossi Vähäsarjan esitys

Äänestyksen tulos

Jaa = Satu Haaparanta, Marko Koskela, Pasi Koskinen = kolme (3) ääntä

Ei = Katri Kuusikallio, Peter Osipow, Ossi Vähäsarja, Anne Kujasalo, Lassi
Markkanen, Pia Valonen,Tuula Siltasari = seitsemän (7) ääntä

Poissa = Heini Lehtonen, Mika Asikainen, Arja Eriksson, Ida- Cecilia Strandberg =
neljä (4)
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Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin kolme (3) Jaa- ääntä,
seitsemän (7) Ei- ääntä, poissa neljä (4), Ossi Vähäsarjan esitys tuli
lautakunnan päätökseksi.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti
1. äänestyksen jälkeen äänin kolme (3) Jaa- ääntä, seitsemän (7) Ei- ääntä, poissa
neljä (4) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää, että
Järvenpään kaupunki liputtaa Karjalan kielen päivänä 27.11.
2. yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 316
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
Hyvinvointilautakunta 14.11.2019 § 67
Hyvinvointilautakunta on 14.11.2019 § 67 päättänyt:
1. äänestyksen jälkeen äänin kolme (3) Jaa- ääntä, seitsemän (7) Ei- ääntä, poissa
neljä (4) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää, että
Järvenpään kaupunki liputtaa Karjalan kielen päivänä 27.11.
2. yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Asiaa kaupunginhallitukseen valmisteltaessa on kuitenkin edelleen tukeuduttu
hyvinvointilautakunnan selostustekstistä ilmeneviin perusteluihin. Tämän vuoksi
ehdotetaan, että Järvenpäässä jatkettaisiin liputtamista nykyisellä toimintatavalla.
Karjalan kielen päivänä ryhdyttäisiin liputtamaan sen jälkeen, kun päivä on
sisäministeriön harkinnan kautta tullut suositeltavaksi liputuspäiväksi.
ON
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. että kaupunki suorittaa liputuksen sisäministeriön suosittelemina päivinä sekä
Järvenpää-päivänä, kuten nykyisinkin
2. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto toteaa valtuustoaloitteen
loppuunkäsitellyksi.

Käsittely
Katri Kuusikallio teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti: "Kaupunginhallitus
päättää, että karjalan kielen päivänä 27.11. liputetaan aloitteen mukaisesti."
Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, § 306,25.11.2019
Kaupunginhallitus, § 317, 02.12.2019
§ 317
Henkilöstöasiainjaoston laajennetun kokoonpanon nimeäminen
JARDno-2019-3478
Kaupunginhallitus, 25.11.2019, § 306
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Hallintosäännön 14 §:n mukaan henkilöstöasiainjaosto toimii laajennetussa
kokoonpanossa valittaessa palvelualuejohtajaa. Laajennettuun kokoonpanoon
nimetään mukaan edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneiden ja läpi
saaneiden ryhmien edustajat, mikäli kyseisillä ryhmillä ei ole ennestään edustajaa
henkilöstöasiainjaostossa.
Henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa on tarpeen laajentaa mahdollista
palvelualuejohtajavalintaa varten. Laajennetusta kokoonpanosta on
tarkoituksenmukaista päättää jäljellä olevaksi vaalikaudeksi kuitenkin siten, että
henkilöstöjaosto kokoontuu laajennetussa kokoonpanossa vain palvelualuejohtajan
valintaa koskevien asiakohtien aikana.
Edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneista ryhmistä henkilöstöjaostossa eivät
ole edustettuina perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto.
Henkilöstöasiainjaoston laajennetusta kokoonpanosta päättää kaupunginhallitus.
MS
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää henkilöstöjaoston laajennetun kokoonpanon valtuuston
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus, 02.12.2019, § 317
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
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Hallintosäännön 14 §:n mukaan henkilöstöasiainjaosto toimii laajennetussa
kokoonpanossa valittaessa palvelualuejohtajaa. Laajennettuun kokoonpanoon
nimetään mukaan edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneiden ja läpi
saaneiden ryhmien edustajat, mikäli kyseisillä ryhmillä ei ole ennestään edustajaa
henkilöstöasiainjaostossa.
Henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa on tarpeen laajentaa mahdollista
palvelualuejohtajavalintaa varten. Laajennetusta kokoonpanosta on
tarkoituksenmukaista päättää jäljellä olevaksi vaalikaudeksi kuitenkin siten, että
henkilöstöjaosto kokoontuu laajennetussa kokoonpanossa vain palvelualuejohtajan
valintaa koskevien asiakohtien aikana.
Edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneista ryhmistä henkilöstöjaostossa eivät
ole edustettuina perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto.
Henkilöstöasiainjaoston laajennetusta kokoonpanosta päättää kaupunginhallitus.
MS
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää henkilöstöjaoston laajennetun kokoonpanon valtuuston
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely
Laajennettuun kokoonpanoon valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimettiin:
Varsinaiset jäsenet: Pia Valonen (KD), Arto Luukkainen (perussuomalaiset) ja Minna-
Mari Solanterä (vasemmistoliitto)
Varajäsenet: Markku Tenhunen (KD), Mikko Taavitsainen (perussuomalaiset) ja Mimmi
Launiala (vasemmistoliitto)

Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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§ 318
LISÄPYKÄLÄ: Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 12.12.2019
JARDno-2019-3572
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
Liitteet

1 12.12.2019 Etevan kokouskutsu ilman allekirjoitusta
Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 12.12.2019. Kuntayhtymä on 20.11.2019
saapuneella viestillä pyytänyt Järvenpään kaupunkia nimeämään yhtymäkokoukseen
edustajan ja varaedustajan.
Kuntalain 60 §:n 2 momentin mukaan jäsenkunnan on valittava
yhtymäkokousedustaja kuhunkin kokoukseen erikseen.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 12.12.2019
yhtymäkokousedustajaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja
Karjalaisen ja varaedustajaksi kaupunginjohtajan määräämän henkilön.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Eteva, osallistuja
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Muutoksenhakukielto
§315, §316
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).
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Oikaisuvaatimus
§313, §314, §317, §318
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunginhallitukselle.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
-
-
-

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

