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§ 298
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 23.11.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 299
Ilmoitusasiat
Iltakoulu
Valtuuston juhlapäätös
Ilmoitusasiat:
1. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
26.10.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus
/Kokous_26102021
2. Lausuntopyyntö luonnoksesta kansalliseksi pölyttäjästrategiaksi: https://www.
lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=247ab6ee-1e14-47f0-
bd9e-73472f76744d, 30. marraskuuta 2021 mennessä.
3. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja
21.10.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto
/Kokous_21102021.
4. Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön
ohjauskirje (oheismateriaali)
5. Tiedote viranomaisille: tartunnanjäljitys ja karanteenin asettaminen 27.10. alk.
(oheismateriaalit)
6. STM:n ohjauskirje koskien tartuntatautilain 16 g §:ssä tarkoitettua hyväksyttävää
covid-19-rokotesarjaa (oheismateriaali)
7. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista
9.11.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus
/Kokous_9112021
8. HUS hallituksen kokouksen 15.11.2021 esityslista: http://husd360fi.oncloudos.
com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021460781
9. Kaupungin edustajat itsenäisyyspäivän seppelpartioon 6.12.2021
10. Edustajan nimeäminen: Sibeliuksen syntymäpäivän 8.12. seppeleiden laskut
11. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista
18.11.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto
/Kokous_18112021
12. Tiedote: Etelä-Suomen aluehallintovirasto harkitsee Uudellemaalle
kokoontumisrajoituksia sisätilojen yhteislaulutilaisuuksiin ja
seisomakatsomoihin, https://www.keski-uudenmaansote.fi/ajankohtaista/etela-
suomen-aluehallintovirasto-harkitsee-uudellemaalle-kokoontumisrajoituksia-
sisatilojen-yhteislaulutilaisuuksiin-ja-seisomakatsomoihin/
13. Uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman täysimääräinen
soveltaminen (oheismateriaali)
14. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
9.11.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus
/Kokous_9112021
15. HUS hallituksen kokouksen 15.11.2021 pöytäkirja: http://husd360fi.oncloudos.
com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021460781
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16. Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun
tiukentamisesta: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?
proposalId=09006b65-16fd-4825-b87b-358bdfaf909a
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely
Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari selosti valtuuston juhlapäätöstä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Nimettiin valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kaupungin
edustajiksi itsenäisyyspäivän seppelpartioon 6.12. ja Sibeliuksen syntymäpäivän 8.12.
seppeleiden laskuun.
Todettiin vastaanotetuksi kuntalaisaloite "Vanhankylänniemen historiallisen - ja
luontoarvon puolesta ja alueen elvyttämiseksi kuntalaisten, harrastusryhmien ja
matkailijoiden käyttöön" ja toimitettiin se edelleen kirjattavaksi ja käsiteltäväksi.
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§ 300
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2021 käsiteltiin asiat § 106-116.
Pöytäkirja on nähtävillä 23.11.2021 alkaen Järvenpään kaupungin julkisessa
tietoverkossa.
Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon
kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa
mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin.
Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.
Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu
mahdollisiin menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen
sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että se
on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo, että päätös on lainvastainen, sillä on
velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä
valtuuston käsiteltäväksi.
Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten
lainvastainen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa, että
1. kaupunginvaltuuston 15.11.2021 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset eivät
ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä,
2. valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muuten lainvastainen ja
3. päättää panna päätökset täytäntöön.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 301
Aluevaalit 2022, vaalilautakuntien ja -toimikunnan nimeäminen
JARDno-2021-2265
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Kneckt
katja.kneckt@jarvenpaa.fi
Aluevaali toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso
kotimaassa on 12.-18.1.2022.
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
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä
eduskuntavaaleissa 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. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 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
Vaalilain 15§:n mukaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan
keskusvaalilautakunnalle. Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valittavista jäsenistä
ja varajäsenistä tulee ilmoittaa nimen lisäksi arvoa tai ammattia koskevat tiedot sekä
ehdottomasti ajan tasalla oleva osoitetieto ja puhelinnumero. Vaalien osalta on
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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:
1. Järvenpään päihdesairaala
2. Kivipuiston Monipalvelukeskus
3. Palvelutalo Kirkkopiha
4. Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskussairaala JUST
5. Pihlavistokoti
6. Lehmustokoti
7. Vaahterakoti
8. Hoivakoti Milja
9. Hoivakoti Elna-Maria
10. Hoivakoti Villa Kivi
11. Esperi Oy, Narikan hoitokotiyksikkö
12. Esperi Oy, Hoitokoti Pähkinä
13. Hoivakoti Mylly
Kotiäänestys
Kunnan keskusvaalilautakunta määrää hyvissä ajoin ennen
ennakkoäänestysajanjakson alkua ne henkilöt, jotka toimivat kunnassa
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina.
Ehdotus vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoiksi
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kaupungille toimittama ehdotus
vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanoiksi on liitteenä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan paikat on jaettu siten, että kaikki edellisissä
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet ryhmät tulevat huomioiduiksi. Tuolloin
sovittiin myös, että valtuuston puheenjohtaja kerää nimiehdotukset puolueosastoilta
ja toimittaa ne kaupungille.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää asettaa vuonna 2022 toimitettavaa aluevaalia varten
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.
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Käsittely
Puheenjohtajan asiasta tiedusteltua kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian
pöydälle.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle.
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§ 302
Aluevaalit 2022, ulkomainonta
JARDno-2021-2266
Valmistelija / lisätiedot:
Katja Kneckt
katja.kneckt@jarvenpaa.fi
Liitteet

1 Vaalimainospaikat KARTTA (1)
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso
kotimaassa on 12.-18.1.2022.
Kaupungin omistamissa ja pystyttämissä vaalimainostelineissä on perinteisesti
annettu kullekin vaaleihin osallistuvalle puolueelle, yhteislistalle, valitsijayhdistykselle
ja keskusvaalilautakunnalle 1-2 mainospaikkaa siitä riippuen, kuinka monta ryhmää
osallistuu vaaleihin.
Vaalimainostamisen kustannus on kunnan maksettava. Vaalimainostelineiden
lukumäärään on syytä käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Telineiden
sijoituspaikkoja oli vuoden 2021 kuntavaaleissa 6 kappaletta.
Kuntaliitto suosittelee, että ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista keskiviikkona 5.1.2022.
Vaalimainonta kaupungin vaalimainostelineissä esitetään tapahtuvaksi seuraavasti:
1. Kaupungin omistamat vaalimainostelineet pystytetään viimeistään 5.1.2022 liitteen
mukaisesti ja poistetaan 30.1.-2.2.2022 välisenä aikana. Kaupunkikehityksen
palvelualue tilaa vaalimainostelineiden pystytyksen ja poiston Alltime Oy:ltä.
2. Aluevaalien vaalimainostelineet pystytetään seuraavasti:
1)
Kävelykatu / torialue / Järnefeltinkatu (torialueella, länsireunalla),
2)
Haarajoen koulun kohdalla, Haarajoenkatu,
3)
Jampan ostoskeskuksessa Oksapolun varrella Wärtsilänkadun alikulun ja
ostoskeskuksen välillä,
4)
Helsingintien varrella Lääkärinkujan läheisyydessä,
5)
Kyröläntien varrella Horsmatien kulmauksesta hieman Puistotielle päin ja
6)
Vanhankyläntien kevyenliikenteenväylän varrella Rasipolun kohdalla.
3. Jokainen aluevaaleihin osallistuva puolue, valitsijayhdistys tai yhteislista saa
vaalimainontaa varten kustakin vaalimainostelineestä yhden paikan. Jos puolueet ovat
vaaliliitossa, on kullekin puolueelle oltava oma paikka mainostelineessä.
Keskusvaalilautakunnalle varataan ehdokaslistojen yhdistelmää varten 1-2 paikkaa.
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4. Vaalimainospaikat telineissä vasemmalta oikealle määräytyvät sen järjestyksen
mukaan, johon puolueet, valitsijayhdistykset tai yhteislistat on määrätty
ehdokaslistojen yhdistelmään. Vaalimainospaikat merkitään mainostelineisiin kunkin
puolueen, valitsijayhdistyksen tai yhteislistan mukaan.
5. Mainosten taustalevyjen tulee olla kooltaan 120 cm korkeita ja 80 cm leveitä.
Telineiden rakenteesta johtuen mainoksen voi asettaa vain taustalevyn toiselle
puolelle. Taustalevyt on mainostilaa saaneiden itse hankittava.
6. Vaalimainokset saa asettaa telineisiin aikaisintaan 5.1.2022 ja ne on taustalevyineen
poistettava 29.1.2022 mennessä.
7. Vaalimainostilaa ei saa luovuttaa toiselle. Ko. tilaan saa asettaa vain sen vaalin
vaalimainoksia, jota varten tila on luovutettu.
8. Kaupungin omistamilla tai hallitsemilla alueilla ei saa sijoittaa vaalimainoksia
muualle kuin vaalimainostelineisiin. Mainonnassa on huomioitava vaalilain
säännökset (erityisesti vaalilaki 56 ja 72 §).
9. Kaupunki on oikeutettu siirtämään telineisiin virheellisesti asetetun mainoksen sekä
poistamaan omistamilleen tai hallitsemilleen alueille luvatta asetetun vaalimainoksen.
10. Kaupungin yhteyshenkilöinä vaalimainosasioissa ovat keskusvaalilautakunnan
sihteeri Katja Kneckt, puh. 040 315 3906 ja tiemestari Kauko Kallio, puh. 040 315 2468.
11. Vaalimainosjärjestelyistä ilmoitetaan vaaleihin osallistuville. Ilmoitus tehdään
sähköpostitse puoluetta kunnassa edustavalle järjestölle tai henkilölle. Jos tällaista ei
ole, tehdään ilmoitus ko. puolueen puoluetoimistoon. Vaalimainostamisesta löytyy
tietoa myös lähempänä vaaleja avattavilla Järvenpään kaupungin internet -sivuilla.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaalien vaalimainonta järjestetään
esittelytekstin kohdissa 1-11 selvitetyllä tavalla.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Rekisteröidyt puolueet/vaaliasiamiehet, keskusvaalilautakunta, tiemestari Kauko
Kallio, kaupungin viestintä
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Puheenjohtajien jaosto, § 23,02.11.2021
Kaupunginhallitus, § 303, 22.11.2021
§ 303
Kaupunginhallituksen kokouskalenteri kevät 2022
JARDno-2021-2187
Puheenjohtajien jaosto, 02.11.2021, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Lotta Kaje
lotta.kaje@jarvenpaa.fi
johdon erityisavustaja
Liitteet

1 Kokouskalenteri kevät 2022_pj-jaosto
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta
syystä peruuttaa kokouksen.
Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi
kevätkaudelle 2022. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien esittelijöillä
sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen
kokouskalenterin ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta
kokouskalenterista.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 22.11.2021, § 303
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Kokouskalenteri kevät 2022_pj-jaosto
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Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt kevään 2022 kokouskalenteria kokouksessaan
2.11.2021 § 23 ja kehottanut myös kaupungin muita toimielimiä päättämään osaltaan
ohjeellisesta kokouskalenterista.
Kaupunginhallituksen kevään 2022 kokoukset ehdotetaan pidettävän seuraavasti:
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.
7.2.
16.2.
7.3.
14.3. (seminaari ja kokous)
15.3. (seminaari)
28.3.
4.4.
11.4.
2.5.
9.5.
16.5.
30.5.
6.6.
15.6.
20.6.
Kokousten ehdotetaan alkavan kello 15.00, ellei muuta ilmoiteta.
Kokouspaikka ja kokoustapa
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n 1 momentin mukaan toimielin pitää
kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Kaupunginhallitus on
päätöksellään 16.8.2021 § 211 päättänyt delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen
päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja -tavan päättämisestä kaupunginhallituksen
puheenjohtajalle. Päätösvallan delegointi kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on
voimassa kaupunginhallituksen toimikauden loppuun.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitystekstissä todetut ohjeelliset
kokousajankohdat.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Päätöksenteon tuki, kirjaamopalvelut
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Kaupunginvaltuusto, § 35,24.05.2021
Kaupunginhallitus, § 162,07.06.2021
Kaupunginhallitus, § 304, 22.11.2021
§ 304
Valtuustoaloite / Hallintosäännön § 73 kyselytunnin muuttamiseksi
JARDno-2021-1261
Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 35
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Hallintosäännön 73 § muuttamiseksi
Valtuustoryhmä Lassi Markkanen jätti liitteen mukaisen aloitteet hallintosäännön § 73
kyselytunnin muuttamisesta kuntalaisia osallistavaan avoimeen suuntaan sekä
kaupunkistrategian arvojen ”asukaslähtöisyys” sekä ”osallisuus ja avoimuus”
mukaisesti.
Ehdotus
Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Kaupunginhallitus, 07.06.2021, § 162
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Hallintosäännön 73 § muuttamiseksi
Kaupunginvaltuusto 24.5.2021 § 35
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen
valtuustoaloitteen koskien hallintosäännön § 73
kyselytunnin muuttamisesta kuntalaisia osallistavaan avoimeen suuntaan sekä
kaupunkistrategian arvojen ”asukaslähtöisyys” sekä ”osallisuus ja avoimuus”
mukaisesti hallintopalveluihin valmisteluun.

Käsittely
Asia käsiteltiin § 160 jälkeen.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 22.11.2021, § 304
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Hallintosäännön 73 § muuttamiseksi
Valmistelijat: hallinnon erityisasiantuntija Jaana Immonen, hallintojohtaja Iiris
Laukkanen
Lassi Markkanen on kaupunginvaltuustossa 24.5.2021 tehnyt valtuustoaloitteen
kyselytuntia koskevan hallintosäännön 73 §:n muuttamisesta siten, että valtuuston
puheenjohtajalla olisi esitetyn kysymyksen johdosta mahdollisuus sallia käsiteltävän
asian osalta lyhyt keskustelu ja rajata käytettävien puheenvuorojen määrää ja aikaa.
Kaupunginvaltuusto käynnistänee kevään 2022 aikana ensin strategia- ja sen jälkeen
hallintosääntötyöskentelyn. Kaupunginvaltuusto arvioi valtuustoaloiteessa ehdotettua
muutosta uutta hallintosääntöä valmisteltaessa.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi ja toteaa, että asiaa
arvioidaan hallintosäännön kokonaistarkastelun yhteydessä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
aloitteen tekijä
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Kaupunginvaltuusto, § 36,24.05.2021
Kaupunginhallitus, § 163,07.06.2021
Kaupunginhallitus, § 305, 22.11.2021
§ 305
Valtuustoaloite / Hallintosäännön 117 § 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta
JARDno-2021-1263
Kaupunginvaltuusto, 24.05.2021, § 36
Liitteet

1 Valtuustoaloite hallintosäännön 117 pykälän 3 momentin yksiselitteisestä
tulkinnasta
Valtuustoryhmä Lassi Markkanen jätti liitteen mukaisen valtuustoaloitteen
hallintosäännön 117 § 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta. Aloitteessa on kyse
luottamushenkilöiden roolin vahvistamistamisesta
Ehdotus
Kaupunginvaltuuston merkitsi saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi

Kaupunginhallitus, 07.06.2021, § 163
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Valtuustoaloite hallintosäännön 117 pykälän 3 momentin yksiselitteisestä
tulkinnasta
Kaupunginvaltuusto 24.5.2021 § 36
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien
hallintosäännön 117 § 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta hallintopalveluihin
valmisteluun. Aloitteessa on kyse luottamushenkilöiden roolin vahvistamistamisesta.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 22.11.2021, § 305

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
22.11.2021

33/2021

18 (24)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite hallintosäännön 117 pykälän 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta
Valtuutettu Lassi Markkanen on 24.5.2021 tehnyt valtuustoaloitteen hallintosäännön
117 pykälän 3 momentin yksiselitteisestä tulkinnasta. Aloitteessa ehdotetaan
hallintosääntöä täsmennettäväksi siten, että hallintosäännön kirjausta "Toimielin voi
erityisistä syistä päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa, mikäli vähintään puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi
ottamista." Tekstin soveltamisesta on noussut esiin erilaisia tulkintoja.
Hallintosäännön määräysten tulee olla ylätasoisia, jotta niitä voidaan soveltaa erilaisiin
käytännössä ilmeneviin, vaihteleviin tilanteisiin. Kaikenkattavaa, tulkinnalta vapaata
kirjausta ei vaihteleviin tilanteisiin voida käytännössä laatia.
Toimielin voi voimassa olevan hallintosäännön mukaan poikkeuksellisissa tapauksissa
ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hyvän hallinnon
oikeusperiaatteiden mukaisesti näitä tilanteita pyritään välttämään. Joskus voi
kuitenkin olla välttämätöntä tuoda esittelijän esityksetä valmisteltu asia toimielimelle
ratkaistavaksi ns. lisäpykälänä. Tällöin toimielin päättää erikseen asian ottamisesta
listalle.
Hallintosäännön määräyksellä ei voida ohittaa lainsäädännöstä johtuvaa
valmisteluvelvoitetta eikä hallintosäännöstä johtuvaa edellytystä käsitellä asia
esittelystä. Näin menetellen asiat etenevät toimielimen käsittelyyn valmistellusti,
hallitusti ja asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen.
Toimivaltarajat ovat jäykät, mikä merkitsee sitä, että toimielin ei voi ottaa
käsiteltäväkseen sellaista asiaa, joka ei kuulu toimielimen toimivaltaan eikä ensi
asteena myöskään sellaista asiaa, jonka toimielin on delegoinut viranhaltijalle.
Hallinnon yleiset oikeusperiaatteet ovat päätöksenteon kannalta keskeisiä ja uusien
luottamushenkilöiden perehdytyksessä asiaa on tuotu eri näkökulmista esiin, viimeksi
valtuustoseminaarissa 30.10.2021.
Toimielinten tehtäviä voidaan tarkastella tulevan hallintosääntötyöskentelyn
yhteydessä.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi ja toteaa, että
toimielinten tehtäviä voidaan tarvittaessa arvioida hallintosäännön
kokonaistarkastelun yhteydessä.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijä
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§ 306
Vastuuvakuutuksen periaatteet
JARDno-2021-2277
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Oheismateriaali
1 Vertailu Järvenpää
Hallinnon vastuuvakuutus kattaa yhtiön johtohenkilöiden henkilökohtaista
korvausvastuuta. Vakuutetun henkilön teon tai laiminlyönnin aiheuttama vahinko voi
kohdistua yhtiöön, yhtiön osakkeenomistajaan tai johonkin ulkopuoliseen tahoon,
esimerkiksi yhtiön velkojaan.
Järvenpään kaupungin hallinnon nykyinen vastuuvakuutus päättyy sopimuksen
mukaan 5.12.2021. Vakuutus on hankittu ulkomaiselta vakuutusyhtiöltä (DUAL)
aiemman meklarin (Novum Oy) välityksellä. Kaupungin nykyinen vakuutusmeklari
(Rewenda Oy) suosittelee vakuutuksen siirtämistä kotimaiseen vakuutusyhtiöön, mikä
tarkoittaa muutosta vakuutettujen määrään, vakuutuksella katettaviin tapahtumiin ja
vakuutusmaksuihin.
Nykyinen vakuutus kattaa laajalti henkilöstöä ja kaupungin nimissä luottamustehtäviin
nimettyjä ja se ulottuu lähes kaikkiin taloudellisiin vaatimuksiin. Kotimaista vakuutusta
ei ole saatavissa täysin samassa laajuudessa kuin ulkomaisia, mutta vastaavasti
vakuutusmaksu on kotimaisissa selkeästi edullisempi (5000-8000 euroa) ja
korvauskäytännöt ja vakuutuksiin sovellettava lainsäädäntö on tiedossa. Kaupungin
vakutuusmaksu nykyisestä vakuutuksesta on 27960 euroa/vuosi. Vakuutuksen
jatkaminen ulkomaisen toimijan kanssa edellyttää myös meklarisopimuksen
jatkamista aiemman meklarin kanssa, mikä nostaa vuosittaista kustannusta 3000
eurolla.
Rewendan tuottaman vakuutusvertailun ja -analyysin mukaan olennaisimmat
muutokset koskevat vakuutettujen piirin ja huomioitavien vaatimusten laajuutta
siirryttäessä kotimaiseen vakuutusyhtiöön. Nykyisessä vakuutuksessa molemmat ovat
laajasti kirjoitettu. Vakuutettuina on laaja joukko henkilöitä ja vaatimus voi olla
melkein mikä tahansa taloudellinen vaatimus. Kotimaisten yhtiöiden kanssa ei päästä
aivan yhtä laajoihin määritelmiin. Käytännössä muutoksen merkitys ei välttämättä ole
niin suuri, koska henkilökohtainen vastuu on Suomessa melko tarkkaan laissa
säädeltyä. Kaupunkien osalta on melko tulkinnanvaraista, onko tällaista vastuuta
lainsäädännön valossa lainkaan. Laajentamalla vakuutusta tavanomaisen sisältöä
kattavammaksi, voidaan kotimaisellakin vakuutuksella varmistaa se, että
puolustuskuluja korvataan, jos joku korvauksia vaatii.
Nykyisen, ulkomaisen vakuutuksen huonona puolena on se, että korvauskäytännöstä
ja lainsäädännön tuntemuksesta ei ole tietoa. Ulkomaiset yhtiöt usein myös
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edellyttävät, että henkilölle oikeasti esitetään korvausvaatimus, kun taas kotimaiset
yhtiöt ovat ainakin tähän mennessä hyväksyneet vahingon käsittelyyn kevyemmillä
perusteilla.
Kotimaan markkinoilta katsotaan saatavan turvan, joka on tosiasiallisesti hyvä ja
riittävä. Varsinkin, kun vakuutettujen määrä pyritään kirjoittamaan vakuutuksessa
mahdollisimman laajaksi. Vakuutuksen vaihtumisen mahdollisesti aiheuttamaa riskiä
voidaan myös kattaa ottamalla uuteen vakuutukseen ns. retrosuoja, jolloin uuden
vakuutuksen piiriin saadaan sovitusta päivämäärästä alkaen sellaisia vahinkoja, jotka
tulevat ilmi vasta uuden vakuutuksen aikana. Ne vahingot, jotka on jo ilmoitettu
nykyiseen vakuutusyhtiöön, käsitellään loppuun nykyisen vakuutusyhtiön toimesta,
vaikka vakuutus päättyy. Vakuutuksen päättymisen jälkeen on 60 päivän
automaattinen "discovery period", jonka aikana ilmenneet vahingot, jotka ovat
sattuneet ko. vakuutuksen voimassa ollessa, voi vielä ilmoittaa vanhaan
vakuutusyhtiöön.
Päätosvalta vakuutuksen hankinnasta on Kaupunginhallituksen toimintaohjeen (KH
14.6.2021 § 172) mukaisesti talousjohtajalla kaupunginhallituksen
hyväksymien vakuuttamista koskevien perusteiden puitteissa. Vakuutuksen sisällön
muuttuessa aikaisemmasta pyydetään hyväksyntä vakuutuksen laajuuden
muutoksesta ja vakuutusten siirtämisestä kotimaiseen yhtiöön.
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallinnon vastuuvakuutuksen periaatteiden
muutoksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupungin johtoryhmä, palvelualueiden johtoryhmät, esimiehet

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
22.11.2021

33/2021

22 (24)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§298, §299, §300, §301, §304, §305
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
§302, §303, §306
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 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, on:
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. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaikaa.
Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

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.

