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§ 26
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 9.2.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 27
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallitukselle tiedoksi
1. Lausuntopyyntö: Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman
toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV
/Proposal/Participation?proposalId=cba9370a-8b25-4eb5-8cad-
81f00356afa2&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
2. Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin
tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen: https://www.lausuntopalvelu.
fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=84c66fff-89fc-497b-b080-
706fa6d851db&respondentId=7ab606d6-58cf-4b9c-aa33-88d7149c86da
3. VN/2763/2021 Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje:
KORONAVIRUSTARTUNTOJEN TORJUNTA RAJAT YLITTÄVÄSSÄ LIIKENTEESSÄ
4. Helsingin hallinto-oikeuden päätös 4.2.2021, virkasuhteen irtisanomista
koskeva kunnallisvalitus 21/0024/2 / Asianosaisen valitus on hylätty.
5. Palkkioiden takaisinperintään liittyvät ohjeet.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 28
Määräalan varaaminen tontista 186-10-1001-6 Emalikatu 11
JARDno-2021-209
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kariniemi
tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 Karttaliite määräala 186-10-1001-6 Emalikatu 11
Kaupunkikehitys on neuvotellut Jarparo Oy:n edustajien kanssa yhtiön uusien
toimitilojen sijoittumisesta. Jarparo Oy toimii tällä hetkellä Lujabetoni Oy:n
vuokratiloissa Wärtsilän alueella, vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2023
lopussa.
Jarparo Oy on järvenpääläinen yritys, joka tarjoaa laajalla sektorilla metalliteollisuuden
hitsaus- ja koneistuspalveluita, kone- ja laitesuunnittelua, testaus, asennus ja
kokoonpanoa räätälöityihin projekteihin.
Emalikadun varrella oleva tontti 186-10-1001-6 on osoittautunut soveltuvaksi yhtiön
rakentamistarpeisiin. Jarparo Oy haluaisi varata 37.300 m2 suuruisen määräalan
tontista 186-10-1001-6 tulevaa rakennushanketta varten. Määräalalla on

rakennusoikeutta 22.380 k-m2. Varattavan kohteen pinta-ala tarkentuu
rakennushankkeen suunnittelun edetessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden
2022 keväällä, jotta yhtiön toiminta voidaan siirtää vuoden 2023 loppupuolella uusiin
tiloihin.
Kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 § 106 päättänyt Tekijänpuiston yritysalueen
hinnoittelusta kortteleissa 1110 ja 1111, jossa katuun rajoittumattomien kirvesvarsi-

tai rasitetietonttien vähimmäismyyntihinta on 30 €/k-m2. Vastaavaa hintaa käytetään
Vähänummen yritysalueella jäljellä oleville tonteille. Hinta on sidottu lokakuun 2018
elinkustannusindeksin pistelukuun 1960. Hinnoittelun perusteena on käytetty Catella
Property Oy:n 15.11.2018 laatimaa markkinahinta-arviota. Vuosivuokra on 5%
kohteen myyntihinnasta.
Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaisesti
kaupunginhallitus päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä,
vaihtamisesta ja lunastamisesta kohteen arvon ollessa 100.000 - 1.000.000 euroa.
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
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1. Varata 37.300 m2 suuruisen liitekartassa esitetyn määräalan tontista 186-10-1001-6
Jarparo Oy:lle 30.6.2022 saakka
2. Valtuuttaa maankäyttöjohtajan luovuttamaan edellä esitetyn kohteen 30€/k-m²
yksikköhintaa käyttäen Jarparo Oy:lle tai heidän määräämilleen tahoille, sekä
allekirjoittamaan luovutukseen liittyvän kauppakirjan tai vuokrasopimuksen.
Yksikköhinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1960.

Käsittely
Ulla-Mari Karhu saapui tämän asian käsittelyn aikana kello 16.28.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
asianosaiset, yrityspalvelupäällikkö, maankäyttösihteeri
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§ 29
Tontin 186-17-1702-5 vuokraaminen Minkkikatu 24
JARDno-2021-210
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kariniemi
tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 Vuokrasopimus 186-17-1702-5 Minkkikatu 24
2 Karttaliite 186-17-1702-5 Minkkikatu 24
Järvenpään kaupunkikehitys on neuvotellut Rakennus Mattila Oy:n kanssa tontin
luovutuksesta perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun Minkkikadulta. Kortteliin 1702
muodostettava tontti 5 sijaitsee asemakaavan mukaisella teollisuus-, liike- ja
toimistorakennusten korttelialueella (TK-5), e=0,4. Tontin pinta-ala on 3925 m2 ja
rakennusoikeus 1570 k-m2.

Rakennus Mattila Oy tulee rakentamaan tontille palloiluhallin, johon tulee padel- ja
sulkapallokenttiä sekä mahdollisesti golfsimulaattori. Rakennustyöt on tarkoitus
aloittaa kevään 2021 aikana siten, että halli olisi valmis syksyllä 2021. Tontti
vuokrattaisiin aluksi perustettavalle kiinteistöyhtiölle, jolla on mahdollisuus lunastaa
tontti sen jälkeen, kun vuokrasopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täytetty.
Catella Property Oy on 13.11.2019 arvioinut korttelin 1702 markkina-arvoksi 75 €/k-m2
, hinta on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1975. Vuosivuokra on 5 %
myyntihinnasta. Joulukuun 2020 elinkustanuusindeksin pisteluvulla 1980 laskettuna
tontin 186-17-1702-5 myyntihinnaksi saadaan 118.048 € ja vuosivuokraksi: 3925 m2 x
0,4 x 1980/1975 x 75 €/k-m2 x 5% = 5902 €

Järvenpään kaupungin hallintosääntö, liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaisesti
kaupunginhallitus päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta, myymisestä,
vaihtamisesta ja lunastamisesta kohteen arvon ollessa 100.000 - 1.000.000 euroa.
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki vuokraa tontin 186-17-1702-5
Rakennus Mattila Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun 5902 euron
vuosivuokralla liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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asianosaiset, maankäyttösihteeri, yrityspalvelupäällikkö, asiakaspalvelusihteeri
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Kaupunkikehityslautakunta, § 3,28.01.2021
Kaupunginhallitus, § 30, 08.02.2021
§ 30
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen
JARDno-2019-3201
Kaupunkikehityslautakunta, 28.01.2021, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Eira Linko
eira.linko@jarvenpaa.fi
erikoissuunnittelilja
Liitteet

1 Liite: Raportti 17-2020 Nummenkylä-Kellokoski SuSu (julkinen).
Taustaa
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitettiin
vuoden 2020 aikana, ja päivitystyön raportti 17/2020 valmistui
11.1.2021. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys todettiin tarpeelliseksi,
jotta saadaan ajan tasalla olevaa tietoa pohjavesialueilla sijaitsevista riskeistä ja
voidaan arvioida rajoituksia, jotka on huomioitava mm. työpaikka-alueiden ja muiden
painopistealueiden suunnittelussa Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan
valmisteilla olevissa yleiskaavoissa 2040 sekä muussa maankäytön suunnittelussa
ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamenettelyissä.
Suojelusuunnitelman päivitystyö tehtiin Järvenpään kaupungin, Tuusulan kunnan,
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
toimeksiannosta. Päivitystyön toteutuksesta vastasi Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry. Päivitystyöhön kootun lähtöaineiston lisäksi on
pohjavesialueen asukkaille ja yrityskiinteistöille tehty kysely toukokuussa
2020. Suojelusuunnitelman päivityksen laadinnassa on noudatettu voimassa olevien
asetusten ja ohjeistusten sisältövaatimuksia. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman
sisältövaatimuksista säädetään vuonna 2015 voimaan tulleessa laissa vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (1263/2014).
Nummenkylän pohjavesialue sijoittuu sekä Järvenpään kaupungin että Tuusulan
kunnan alueelle. Nummenkylän pohjavesialue on vesienhoidossa määritetty hyvässä
tilassa olevaksi riskialueeksi. Nummenkylän pohjavesialueella on kolme
pohjavedenottamoa (Vähänummi, Kaunisnummi ja Kellokosken sairaalan
vedenottamo). Kellokosken pohjavesialue sijaitsee Tuusulan kunnan alueella, jossa on
Korkeamäen vedenottamo. Suoja-alueilla pohjaveden laatua vaarantavia
riskitoimintoja on rajoitettu sitovilla määräyksillä. Suoja-aluemääräykset ovat joiltain
osin vanhentuneita, joten ne pitäisi päivittää. Vähänummen, Kaunisnummen ja
Sairaalan pohjavedenottamoiden suoja-alueiden rajauksiin ei ehdoteta muutoksia.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
08.02.2021

5/2021

10 (18)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyön
keskeisiä huomioita on käsitelty raportin tiivistelmässä ja ne koskevat seuraavia
asioita:
Nummenkylän pohjavesialueelle olevat pilaantuneet maa-alueet on huomioitava
rakentamisen ja hulevesien hallinnan suunnittelussa. Uusien työpaikka-alueiden,
asuinalueiden ja tielinjojen rakentamisen suunnittelussa on huomioitava alueet,
joilla kiinteistöjen nykyisen tai aikaisemman toiminnan vuoksi maaperä voi olla
pilaantunut. Alueella on noudatettava asemakaavamääräyksissä annettuja
velvoitteita pilaantuneiden alueiden rajauksesta ja hulevesien hallinnasta.
Nummenkylän pohjavesialueella ja vedenottamojen läheisyydessä
liikennemäärät ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana.
Liikenneväylien rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvitaan erityisratkaisuja.
Alueella on varauduttava liikenneonnettomuuksien aiheuttamiin
pohjavesialueiden ympäristöriskeihin.
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueilla osa kiinteistöistä ei ole liittynyt
kunnalliseen jätevesiviemäriin. Joissakin kiinteistökohtaisissa jäteveden
käsittelymenetelmissä on edelleen puutteita, jotka voivat aiheuttaa paikallisesti
pohjaveden laadun heikkenemistä.
Nummenkylän pohjavesialueella on käytössä useita kymmeniä maanalaisia ja
maanpäällisiä öljysäiliöitä. Koska kaikkien säiliöiden suojauksista ja
kuntotarkistuksista ei ole tarkkaa tietoa, huonokuntoiset öljysäiliöt ja sen
putkistot ovat riski ympäristölle, maaperään voi vuotaa öljyä vähitellen tai
äkillisessä vuototilanteessa.
Toimenpide-ehdotukset:
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (päivitys
2020) esitetään suositukset Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueilla
toteutettavista suojelutoimenpiteistä. Toimenpidesuositukset perustuvat
päivitystyössä tehtyihin riskienarviointeihin. Toimenpiteet, rajoitukset ja suositukset
on esitetty riskitoiminnoittain kappaleissa 15.2.-15.10. Työssä arvioitiin myös
aikaisempien, vuoden 2001 suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten
toteutumista, ks. raportin kohta 15.1. Luvussa 17 on listattu seuraavat kiireellisimmät
suojelutoimenpiteet vastuutahoineen:
Pohjavesisuojaukset Vähänummentielle parannushankkeen yhteydessä.
Suojausrakenteiden laadunvarmistus sekä tiealueen hulevesien johtaminen ja
käsittely siten, että Vähänummen pohjavedenottamon veden laatu ei vaarannu.
Vaihtoehtoisten liukkaudentorjuntakemikaalien käyttöönotto Nummenkylän
pohjavesialueelle sijoittuvilla tieosuuksilla
Vaarallisten aineiden ja jätteiden asianmukainen käsittely
Öljysäiliöiden säännöllinen huolto ja tarkastukset
Jätevesien kiinteistökohtaisten käsittelyratkaisujen parannukset
Järvenpään Veden ja Tuusulan Veden vahvistetuilla toiminta-alueilla sijaitsevien
kiinteistöjen liittyminen jätevesiviemäriverkostoon
Rakennushankkeissa, jotka sijoittuvat Maaperän tilan tietojärjestelmän
kiinteistöille (=maaperä mahdollisesti tai todetusti pilaantunut), maaperän ja
pohjaveden puhtauden varmistaminen
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Maaperän ja pohjaveden tilan tutkimukset ja puhdistustarpeen arviointi MATTI-
kohteissa, joissa selvitystarve tai maankäyttörajoite
Vedenottamoiden suoja-aluemääräysten päivittäminen (osana laajempaa suoja-
aluemääräysten tarkistustyötä)
Vuorovaikutus, lausunnot ja mielipiteet
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys 2020
ehdotusta koskeva raportti on ollut nähtävillä 11.11. -10.12.2020 Järvenpään
kaupungin kaupunkikehityksen palvelualueella, Seutulantalon palvelupisteessä ja
verkkosivulla. Ehdotuksen nähtävilläolosta on kuulutettu Järvenpään kaupungin
Kuulutukset -verkkosivulla. Ehdotuksesta on voinut antaa lausuntoja ja mielipiteitä.
Järvenpään kaupungille osoitettuja lausuntoja antoivat Etelä-Suomen
aluehallintovirasto (10.12.2020) ja Uudenmaan ELY-keskus (21.12.2020). Tuusulan
kunta on vastaanottanut yhden mielipiteen. Ehdotus on ollut nähtävillä myös
Tuusulan kunnassa joulukuussa 2020.
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on laatinut vastineet
Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Etelä-Suomen
aluehallintoviraston antamiin lausuntoihin sekä Tuusulan kunnalle osoitettuun
mielipiteeseen ja tarkistanut työtä tarvittavilta osin.
Jatkotoimenpiteet ja seuranta
Järvenpään kaupunkikehityskehityslautakunta tekee suojelusuunnitelmaehdotuksesta
esityksen kaupunginhallitukselle suojelusuunnitelman huomioon ottamisesta alueen
maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun
lupa- ja valvontamenettelyissä.
Järvenpään kaupunginhallituksen suojelusuunnitelmasta tekemä päätös ja
suojelusuunnitelma toimitetaan tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (1263
/2014, 10f §).
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelutoimenpiteiden toteutumisen
seurantaa ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden suunnittelua ja aikataulutusta tulee
tehdä pohjavesialueiden seurantaryhmässä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää
hyväksyä Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman
liitteineen (päivitys 2020, raportti 17/2020, 11.1.2021).
Käsittely
Pohjavesiasiantuntija Anna-Liisa Kivimäki, Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry, esitteli asiaa.

Päätös
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Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 08.02.2021, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Eira Linko
eira.linko@jarvenpaa.fi
erikoissuunnittelilja
Liitteet

1 Liite: Raportti 17-2020 karttaliitteet, Nkylä-Kkoski SuSu, Liite 3 (ei julkaista).
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
2 Liite: Raportti 17-2020 Nummenkylä-Kellokoski SuSu (julkinen).
Kaupunkikehityslautakunta 28.1.2021 § 3
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden
suojelusuunnitelman liitteineen (päivitys 2020, raportti 17/2020, 11.1.2021).
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asianosaiset, kaavoitusjohtaja, erikoissuunnittelija.
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§ 31
Kuntavaalit 2021, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen
JARDno-2021-282
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Kuntavaalit 2021, ehdotus vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeämiseksi
(täydennetty)
Kuntavaali toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso
kotimaassa on 7.–13.4.2021.
Vaalilain (714/1998) 15 §:n mukaan: "Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava: kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä laitoksessa toimitettavaa
ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme."
Yleistä
Järvenpäässä äänestysalueita on yhteensä 9. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta
asetetaan erikseen jokaisia vaaleja varten. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan
puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan
keskusvaalilautakunnalle. Jäsenen ja varajäsenen mahdollisuus osallistua toimielimen
työhön on syytä varmistaa etukäteen ennen nimeämispäätöksen tekemistä.
Kelpoisuus
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa kyseisessä
vaalipiirissä ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Ehdokas ei
voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalilautakuntiin ja
vaalitoimikuntaan on tasa-arvolain mukaan valittava jäseniksi sekä miehiä että naisia.
Sama koskee varajäseniä. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava
naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Jäsenistä ja varajäsenistä annettavat tiedot
Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valittavista jäsenistä ja varajäsenistä tulee
ilmoittaa nimen lisäksi arvoa tai ammattia koskevat tiedot sekä ehdottomasti ajan
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tasalla oleva osoitetieto ja puhelinnumero. Vaalien osalta on ehdottoman tärkeää, että
luottamushenkilöihin saa tarvittaessa yhteyden myös puhelimitse. Vaalilautakuntien ja
vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan (1. varajäsen, 2. varajäsen, 3. varajäsen).
Ennakkoäänestyspaikkoina olevat laitokset
Vaalitoimikunta työskentelee ennakkoäänestysajanjaksoon sijoittuvana yhtenä tai
enintään kahtena päivänä seuraavissa kaupunginhallituksen päättämissä laitoksissa:
- Järvenpään päihdesairaala
- Kivipuiston Monipalvelukeskus
- Palvelutalo Kirkkopiha
- Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST
- Pihlavistokoti
- Lehmustokoti
- Vaahterakoti
- Hoivakoti Milja
- Hoivakoti Elna-Maria
- Hoivakoti Villa Kivi
- Esperi Oy, Narikan hoitokotiyksikkö
- Esperi Oy, Hoitokoti Pähkinä
Kotiäänestys
Kunnan keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin ennen
ennakkoäänestysajanjakson alkua ne henkilöt, jotka toimivat kunnassa
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina.
Ehdotus vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoiksi
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan 4.2.2021 kaupungille toimittama ehdotus
vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoiksi on liitteenä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan paikat on jaettu puolueiden syksyllä 2017
sopimalla tavalla siten, että kaikki edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet
ryhmät tulevat huomioiduiksi. Samaa jakoperiaatetta käytettiin presidentinvaaleissa
2018 sekä eduskunta- ja eurovaaleissa 2019. Tuolloin sovittiin myös, että valtuuston
puheenjohtaja kerää nimiehdotukset puolueosastoilta ja toimittaa ne kaupungille.
Piraattipuolueen paikallisosasto on ilmoittanut kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle sunnuntaina 31.1. sähköpostiviestillä, että piraattipuolue ei ota
vastaan heille tarjottuja vaalilautakuntapaikkoja. Lisäksi SKP:n paikallisosasto on
ilmoittanut, että he pystyvät täyttämään vain yhden vaalilautakuntapaikan.
Piraattipuolueelta ja SKP:ltä vapautuneet paikat on jaettu muille poliittisille ryhmille.
Vasemmistoliitto on ilmoittanut sähköpostiviestillä 3.2., että he eivät saa täytettyä
vaalitoimikunnan puheenjohtajan paikkaa. Paikan täyttämisestä on lähestytty muita
ryhmiä. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan nimi esitetään kaupunginhallitukselle
viimeistään kaupunginhallituksen kokouksessa.
IL
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa vuonna 2021 toimittettavaa kuntavaalia varten
liitteen mukaisesti
1. yhdeksän (9) äänestysalueen vaalilautakuntaa, joihin kuhunkin kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä sekä
2. laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yhden
vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen
sekä viisi varajäsentä.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin
tekemään liitteeseen mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset.

Käsittely
Mimmi Launiala ehdotti, että vaalitoimikunnan puheenjohtaksi nimetään Maarit
Hongisto-Koskinen.
Pöytäkirjaan liitettiin korjattu liite.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Maarit Hongisto-Koskinen (vas).
Tiedoksi
Valitut
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Muutoksenhakukielto
§26, §27
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
§28, §29, §30, §31
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupungin-
hallitukselle.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), 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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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.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin
kirjaamosta.

