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Vuokratontin 186-19-1911-16 myyminen Pykäläkatu 3
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Saapuvilla olleet jäsenet
Helinä Perttu, puheenjohtaja
Tomi Passi, 1. varapuheenjohtaja
Ulla-Mari Karhu, 2. varapuheenjohtaja
Hanna Graeffe
Jarno Hautamäki
Katja Repo
Mikko Taavitsainen
Mimmi Launiala
Ossi Vähäsarja
Pekka Heikkilä, saapui 07:36
Willem van Schevikhoven
Muut saapuvilla olleet
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä
Henry Berg, Valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Poissa

Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja
Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja

Allekirjoitukset
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§ 179
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 24.6.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 180
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat
1. Kaupunginhallituksen työskentelyn itsearviointi (oheismateriaali ei-julkinen, laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 5 § 3 momentin 3 kohta).
2. HUS hallituksen kokouksen 14.6.2021 esityslista: http://husd360fi.oncloudos.com
/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021442283
3. Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien
lakien muuttamisesta: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?
proposalId=bff434c4-30fd-4fd2-9d53-
45c40f85b244&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744
4. HUS Valtuuston pöytäkirja 10.6.2021: http://husd360fi.oncloudos.com/cgi
/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021441197
5. HUS hallituksen kokouksen 14.6.2021 pöytäkirja: http://husd360fi.oncloudos.com
/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021442283
6. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston pöytäkirja
10.6.2021: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto
/Kokous_1062021
7. Hallitustyöskentelyn itsearviointi (oheismateriaali)
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 181
Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano
Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.6. 2021 käsiteltäneen asiat § 42 -
55. Pöytäkirja on nähtävillä 24.6.2021 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.
Kaupunginhallituksen esityslista julkaistaan ennen kaupunginvaltuuston kokousta.
Tämän vuoksi valtuuston päätösten täytäntöönpanoa koskeva päätösehdotus voidaan
antaa vasta kokouksessa.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely
Kaupunginjohtaja teki asiassa seuraavanlaisen päätösehdotuksen:
Kaupunginhallitus toteaa, että
1. kaupunginvaltuuston 21.6.2021 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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§ 182
Vuokratontin 186-19-1911-16 myyminen Pykäläkatu 3
JARDno-2021-1349
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kariniemi
tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 Karttaliite tontin 186-19-1911-16 myyminen Pykäläkatu 3
2 Kauppakirja vuokratontin 186-19-1911-16 myyminen Pykäläkatu 3
Järvenpään kaupunki on vuokrannut 28.2.2017 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella
tontin 186-19-1911-16 Koy Pykäläkatu 3:lle. Yhtiön edustaja on pyytänyt saada
lunastaa vuokraamansa tontin kaupungilta. Tontti 186-19-1911-16 sijaitsee voimassa
olevan asemakaavan mukaisella toimitilarakennusten korttelialueella (KTY-3), e=0,4
osoitteessa Pykäläkatu 3. Tontin pinta-ala on 7242 m2 ja rakennusoikeus 2896 k-m2.
Vuorasopimuksen kohdan 5.1 mukaan vuokralaisella on oikeus lunastaa tontti sen
jälkeen, kun sopimuksen mukainen rakentamisvelvoite on täytetty. Tontille 186-19-
1911-16 on rakennettu sopimuksen mukainen rakennus. Tontin lunastushinta
määräytyy lunastushetken alueen työpaikkarakennusten hintatason mukaisesti.
Kaupunginvaltuusto on 15.10.2007 § 118 päättänyt, että luovutettaessa
työpaikkarakentamiseen alueita korttelista 1911 käytetään vähimmäismyyntihintana
150 €/k-m2 ja hinta sidotaan elokuun 2007 elinkustannusindeksin pistelukuun 1664.
Huhtikuun 2021 elinkustannusindeksin pisteluvulla laskettuna rakennusoikeuden
hinnaksi saadaan 180 €/k-m2 ja tontin 186-19-1911-16 myyntihinnaksi 521.280 €.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön Liite 1 -Taloudellinen toimivalta mukaan
kaupunginhallituksella on toimivalta päättää maa- ja vesialueiden ostamisesta,
myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta silloin kun kauppahinta on alle 1.000.000
euroa.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan, jolla Järvenpään
kaupunki myy tontin 186-19-1911-14 Koy Pykäläkatu 3:lle 521.280 euron
kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
Päätös sitoo kaupunkia 31.8.2021 saakka.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Tiedoksi
asianosaiset, maankäyttösihteeri, asiakaspalvelusihteeri, yrityspalvelupäällikkö,
talouspalvelut
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§ 183
Tieto- ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalveluiden hankinta
JARDno-2021-797
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Koponen
pekka.koponen@jarvenpaa.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus tieto- ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut
2 Tieto- ja tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelut_osallistumispyynto_351001
3 Tietojohtaminen_Liite 1 Vertailutaulukko
4 Tietojohtaminen_Liite 2 Laadunvertailu perustelut
Hankintakertomus
Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely. Tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n
perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ”IT-konsultointi 2021-2025
(DPS)”. Kaupunginhallitus on päättänyt liittymisestä kokouksessaan 15.3.2021 § 66.
Tarjouspyyntö lähetettiin dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille yrityksille
28.5.2021. Tarjouspyyntöä korjattiin 29.5.2021 ja hankinnan kohteen kuvaukselta
poistettu sivupalkkiin jääneet sinne kuulumattomat kommentit.
Tarjouspyyntöasiakirjat olivat saatavilla sähköisessä muodossa Tarjouspalvelu-
toimittajaportaalissa, myös tarjoukset oli lähetettävä Tarjouspalvelu.fi -
toimittajaportaalin kautta. Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin
määräajaksi 10.6.2021 klo 12:00.
Määräaikaan 10.6.2021 klo 12.00 mennessä kirjallisen tarjouksensa jättivät seuraavat
tarjoajat:
Aureolis Oy (Y-tunnus 1645592-3)
Cerion Solution Oy (Y-tunnus 2000757-6)
CGI Suomi Oy (Y-tunnus 0357502-9)
Digia Finland Oy (Y-tunnus 1091248-4)
Pinja Digital Oy (Y-tunnus 1002325-7)
Productivity Leap Oy (Y-tunnus 2907000-2)

Tarjoajan soveltuvuus
Hansel Oy on asettanut vaatimukset dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksyttävien ehdokkaiden soveltuvuudelle järjestelmän perustamisvaiheessa.
Hansel Oy on tarkistanut dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen yritysten
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soveltuvuuden ja on hyväksynyt soveltuvuuden täyttävät yritykset dynaamiseen
hankintajärjestelmään. Tarjoaja on soveltuvuusvaatimukset täyttävä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
Aureolis Oy:ltä pyydettiin täsmennystä tarjouksen liitteenä olleeseen liitteeseen 2
Asiantuntijat. Täsmennyspyyntö koski vähimmäisvaatimuksien täyttymistä todentavaa
osaamisen ja kokemuksen kuvausta. CGI Suomi Oy:ltä pyydettiin täsmennystä koskien
tarjouksen yksikköhintaa. Vastaukset täsmennyspyyntöihin saapuivat määräajassa.
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu
Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen valintaperuste oli hinta-laatu-suhde, jonka
vertailuperusteet ja painoarvot olivat seuraavat:
Hinta, 40 pistettä
Hintavertailu tehtiin ilmoitettujen hintatietojen ja niistä muodostetun vertailuhinnan
perusteella.
Asiantuntijatyö: Vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa painoarvon mukaiset täydet
pisteet ja muiden tarjoajien pisteet suhteutetaan halvimman tarjoajan tarjoukseen
kaavalla: (halvimman tarjoajan vertailuhinta / tarjoajan vertailuhinta) *25
Raportointiratkaisujen häiriöhallinta ja tuki henkilöstölle: Vertailuhinnaltaan halvin
tarjous saa painoarvon mukaiset täydet pisteet ja muiden tarjoajien pisteet
suhteutetaan halvimman tarjoajan tarjoukseen kaavalla: (halvimman tarjoajan
vertailuhinta / tarjoajan vertailuhinta) *10
Koulutus: Vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa painoarvon mukaiset täydet pisteet ja
muiden tarjoajien pisteet suhteutetaan halvimman tarjoajan tarjoukseen kaavalla:
(halvimman tarjoajan vertailuhinta / tarjoajan vertailuhinta) *5
Laatu, 60 pistettä
Laadullinen vertailuperuste: Asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen, 60 pistettä
Tarjoajan nimeämien asiantuntijoiden osaamisesta ja kokemuksesta saamat pisteet
laskettiin yhteen. Parhaat yhteenlasketut pisteet saanut tarjoaja sai täydet painoarvon
mukaiset 60 pistettä. Muiden tarjoajien pisteet laskettiin kaavalla: (Tarjoajan saamat
laatupisteet/parhaan tarjoajan laatupisteet) * 60.
Lopuksi painotetut hinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen. Suurimman yhteenlasketun
pistemäärän saanut tarjoaja valitaan sopimustoimittajaksi.
Suurimmat yhteenlasketut pisteet sai Cerion Solutions Oy (Y-tunnus 2000757-6)
yhteispisteillä 96,23.
Kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.
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Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan arvo kahden vuoden määräaikaisella sopimuskaudella ja enintään
kahdella vuoden mittaisella optiokaudella yhteensä n. 800 000-1 000 000 €.

Toimivalta
Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan sopimuksessa, jossa
useampivuotisten ostojen hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan
kokonaisarvon mukaan ja jossa hankinnan arvo on yli 500 000 euroa, toimivalta on
Konsernipalveluita koskevissa päätöksissä kaupunginhallituksella.

TP
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. valita hankinnan palveluntuottajaksi/toimittajaksi osakokonaisuuksittain
hintavertailun lopputuloksen mukaisesti Cerion Solutions Oy (Y-tunnus 2000757-
6)
2. että kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana
3. että hankinnasta tehdään sopimukset kahden vuoden sopimuskaudeksi
4. että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun 10 päivän odotusaika on päättynyt.
Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen
allekirjoittaneet
5. että optiovuosien käytöstä päätetään erikseen
6. valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan sopimukset ja päättämään
optiovuosien käyttämisestä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tarjoajat (tiedoksianto tehdään kilpailutusjärjestelmästä)
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§ 184
Ohjelmistorobotiikan ja Integraatioalustan asiantuntijatyön hankinta
JARDno-2021-797
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Koponen
pekka.koponen@jarvenpaa.fi
kehittämispäällikkö
Liitteet

1 Ohjelmistorobotiikan ja Integraatioalustan
asiantuntijatyö_osallistumispyynto_343719
2 Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus
Hankintakertomus
Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely. Tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n
perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ”IT-konsultointi 2021-2025 (DPS)”.
Kaupunginhallitus on päättänyt liittymisestä kokouksessaan 15.3.2021 § 66.
Tarjouspyyntö lähetettiin dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille yrityksille
24.5.2021.
Tarjouspyyntöasiakirjat olivat saatavilla sähköisessä muodossa Tarjouspalvelu-
toimittajaportaalissa, myös tarjoukset oli lähetettävä Tarjouspalvelu.fi -
toimittajaportaalin kautta. Tarjouspyynnössä tarjousten toimittamiselle asetettiin
määräajaksi 9.6.2021 klo 12:00.
Määräaikaan 9.6.2021 klo 12.00 mennessä kirjallisen tarjouksensa jättivät seuraavat
tarjoajat:
HiQ Finland Oy (Y-tunnus 0648086-9)

Tarjoajan soveltuvuus
Hansel Oy on asettanut vaatimukset dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksyttävien ehdokkaiden soveltuvuudelle järjestelmän
perustamisvaiheessa. Hansel Oy on tarkistanut dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksyttyjen yritysten soveltuvuuden ja on hyväksynyt soveltuvuuden täyttävät
yritykset dynaamiseen hankintajärjestelmään. Tarjoaja on soveltuvuusvaatimukset
täyttävä.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus
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Tarjoajalta pyydettiin täsmennystä tarjouksen liitteenä olleeseen liitteeseen 2
Asiantuntijat. Täsmennyspyyntö koski osaamista ja kokemusta todentavia kuvauksia.
Vastaus täsmennyspyyntöön saapui määräajassa ja tarjous todettiin tarjouspyynnön
mukaiseksi.

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu
Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen valintaperuste oli hinta-laatu-suhde, jonka
vertailuperusteet ja painoarvot olivat seuraavat:
Hinta, 40 pistettä
Hintavertailu oli tarkoitus tehdä ilmoitettujen hintatietojen ja niistä muodostetun
vertailuhinnan perusteella.
Asiantuntijatyö: Vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa painoarvon mukaiset täydet
pisteet ja muiden tarjoajien pisteet suhteutetaan halvimman tarjoajan tarjoukseen
kaavalla: (halvimman tarjoajan vertailuhinta / tarjoajan vertailuhinta) *25
Automaatioratkaisujen häiriöhallinta ja tuki henkilöstölle: Vertailuhinnaltaan halvin
tarjous saa painoarvon mukaiset täydet pisteet ja muiden tarjoajien pisteet
suhteutetaan halvimman tarjoajan tarjoukseen kaavalla: (halvimman tarjoajan
vertailuhinta / tarjoajan vertailuhinta) *10
Koulutus: Vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa painoarvon mukaiset täydet pisteet ja
muiden tarjoajien pisteet suhteutetaan halvimman tarjoajan tarjoukseen kaavalla:
(halvimman tarjoajan vertailuhinta / tarjoajan vertailuhinta) *5
Laatu, 60 pistettä
Laadullinen vertailuperuste: Asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen, 60 pistettä
Tarjoajan nimeämien asiantuntijoiden osaamisesta ja kokemuksesta saamat
pisteet oli tarkoitus laskea yhteen. Parhaat yhteenlasketut pisteet saanut
tarjoaja olisi saanut täydet painoarvon mukaiset 60 pistettä. Muiden tarjoajien
pisteet olisi laskettu kaavalla: (Tarjoajan saamat laatupisteet/parhaan tarjoajan
laatupisteet) * 60.
Lopuksi painotetut hinta- ja laatupisteet olisi laskettu yhteen. Suurimman
yhteenlasketun pistemäärän saanut tarjoaja oli tarkoitus valita sopimustoimittajaksi.
Tarjouskilpailuun saatiin kuitenkin vain yksi (1) tarjous, joten tarjousvertailua ei tehty.
Saatu tarjous oli hinta-laatusuhteeltaan hyväksyttävä.
Kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Taloudelliset vaikutukset
Hankinnan arvo kahden vuoden määräaikaisella sopimuskaudella ja enintään kahdella
vuoden mittaisella optiokaudella yhteensä n. 800 000-1 000 000 €.
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Toimivalta
Voimassa olevien rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen mukaan sopimuksessa, jossa
useampivuotisten ostojen hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan
kokonaisarvon mukaan ja jossa hankinnan arvo on yli 500 000 euroa, toimivalta on
Konsernipalveluita koskevissa päätöksissä kaupunginhallituksella.

TP
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1.
2.
3.
4.

valita hankinnan palveluntuottajaksi HiQ Finland Oy:n (Y-tunnus 0648086-9)
että kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana
että hankinnasta tehdään sopimukset kahden vuoden ajaksi
että sopimus allekirjoitetaan vasta, kun 10 päivän odotusaika on päättynyt.
Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen
allekirjoittaneet
5. että optiovuosien käytöstä päätetään erikseen
6. valtuuttaa tietohallintojohtajan päättämään optiovuosien käyttämisestä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Tarjoajat (tiedoksianto tehdään kilpailutusjärjestelmästä)
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§ 185
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuosiksi 2021 - 2023
JARDno-2021-856
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
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. Valtuuston
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus
kunnanhallituksen kokouksessa.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 68 §:n mukaan valtuuston toimikauden
ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja
kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Valtuuston puheenjohtajisto – puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa – valitaan
kaupunginhallituksen toimikaudeksi. Hallintosäännön 11 §:n mukaan
kaupunginvaltuusto voi päättää, että kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
1. päättää valita hallintosäännön 68 §:n mukaisesti keskuudestaan puheenjohtajan
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan toimikaudelle, joka jatkuu
31.5.2023 asti tai siihen saakka kunnes uusi puheenjohtajisto on valittu ja että
2. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
KV
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§ 186
Valtuuston vaalilautakunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025
JARDno-2021-859
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Hallintosäännön 97 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden jäsenen
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä
tämä tarkoittaa kaupunginhallituksen osalta, että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin
vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Lautakunnan sihteerinä toimii kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto
toisin päätä. Lautakunta voi kutsua avukseen asiantuntijoita.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää valita toimikaudekseen
1. keskuudestaan vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen.
2. nimetä valittujen jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajan.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Listatiimi
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Kaupunginhallitus
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§ 187
Kaupunginhallituksen valitseminen vuosiksi 2021-2023
JARDno-2021-855
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee
jäsenet kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallintosäännön 11 §:n mukaan valtuusto
valitsee jäsenistöstään kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä
toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto voi päättää, että
kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä
tämä tarkoittaa kaupunginhallituksen osalta, että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin
vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kuntalain 73 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seuraavasti:
”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 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.
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Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.”
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää valita toimikaudelle, joka jatkuu 31.5.2023 asti tai kunnes uusi
kaupunginhallitus on valittu
1. kaupunginhallitukseen 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
2. valittujen keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen
ja toisen varapuheenjohtajan.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Listatiimi
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Kaupunginhallitus
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§ 188
Tarkastuslautakunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025
JARDno-2021-858
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kuntalain 121 §:n mukaan kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat;
2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla;
3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta
alijäämää;
4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Hallintosäännöksen 59 - 60 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm.
tuottaa tietoa strategisen johtamisen tueksi arvioimalla suunnitelmallisesti valtuuston
asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen
järjestämisen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä huolehtii osaltaan
sidonnaisuusilmoituksiin liittyvistä tehtävistä.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin
jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajaksi valittavien henkilöiden tulee kuntalain nojalla olla
kaupunginvaltuutettuja. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan
valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee
jäsenet tarkastuslautakuntaan.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
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jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa lautakunnan osalta,
että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kuntalain 75 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta tarkastuslautakuntaan seuraavasti:
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

IL

1. kunnanhallituksen jäsen;
2. pormestari ja apulaispormestari;
3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:
n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan
määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;;
5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
toimikaudekseen hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten
1. valtuutetuista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
heille henkilökohtaiset varajäsenet.
2. tarkastuslautakuntaan 9 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
KV
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§ 189
Keskusvaalilautakunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025
JARDno-2021-857
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi
varapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä.
Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa Digi- ja
väestötietovirastolle sen määräämällä tavalla.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
1. valita toimikaudekseen keskusvaalilautakuntaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä, sekä
asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan
2. määrätä valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Listatiimi
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§ 190
Opetus- ja kasvatuslautakunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025
JARDno-2021-861
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Opetus- ja kasvatuslautakunta toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää.
Lautakunta edistää ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä
vahvistaa lapsiperheiden osallisuutta. Lautakunta järjestää varhaiskasvatusta,
perusopetusta ja lukiokoulutusta sekä opiskeluhuoltopalveluja. Lautakunnan alainen
toiminta on Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella.
Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajaksi valittavan henkilön tulee olla joko
kaupunginvaltuutettu tai varavaltuutettu. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen
jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee
jäsenet opetus- ja kasvatuslautakuntaan.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa lautakunnan osalta,
että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

IL

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
toimikaudekseen
1. opetus- ja kasvatuslautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen sekä
2. valittujen jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajan.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 191
Hyvinvointilautakunnan valitseminen vuosiksi 2021-2025
JARDno-2021-860
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Hyvinvointilautakunta toteuttaa osaltaan kaupungin hyvinvointitehtävää. Lautakunta
edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kulttuuria ja
tapahtumatoimintaa sekä vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta. Lautakunta tukee
asukkaiden osaamista ja työllistymistä sekä luo edellytyksiä elämysten kokemiseen,
itsensä kehittämiseen ja harrastamiseen. Lautakunta huolehtii kulttuuri- ja
tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista, hyvinvointia ja terveyttä
edistävistä palveluista, sekä työllisyys- ja kotouttamispalveluista ja päättää näihin
liittyvistä asioista. Lautakunnan alainen toiminta on Hyvinvoinnin palvelualueella.
Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajaksi valittavan henkilön tulee olla joko
kaupunginvaltuutettu tai varavaltuutettu. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen
jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee
jäsenet hyvinvointilautakuntaan.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa lautakunnan osalta,
että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

IL

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021

22/2021
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
toimikaudekseen
1. hyvinvointilautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
sekä
2. valittujen jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajan.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Listatiimi

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021

22/2021
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§ 192
Kaupunkikehityslautakunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025
JARDno-2021-862
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kaupunkikehityslautakunta ohjaa ja päättää kaavoitukseen ja maankäyttöön, yleisten
alueiden suunnitteluun ja toteutukseen, kartta- ja rekisteripalveluihin,
liikennesuunnitteluun ja joukkoliikenteen hoitoon sekä asumis-, elinkeino- ja
työllisyysasioihin liittyvistä asioista siltä osin kuin ne eivät ole lain tai muun säädöksen
nojalla kaupunginvaltuuston tai -hallituksen toimivallassa. Lisäksi lautakunta vastaa
kadunpidon järjestämisestä sekä tielainsäädäntöön ja pysäköinninvalvontaan
liittyvistä asioista. Kaupunkikehityslautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi kaupungin
vesihuoltoon liittyvä toiminta, siltä osin kuin se ei sisälly Järvenpään Veden
johtokunnan alaiseen toimintaan.
Hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta vastaa kaupungin
kokonaisetu huomioiden alueiden käytön suunnittelusta ja kaupungin
maaomaisuudesta ja asuntopolitiikasta sekä elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta. Lisäksi
lautakunta käsittelee kaavoitukseen ja rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät
kaupunkikuvalliset asiat.
Kaupunkikehityslautakunnan alaisena toimiva lupajaosto on kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitettu valvontaviranomainen, yksityisistä teistä
annetun lain mukainen toimielin sekä muu rakentamiseen liittyvä lupaviranomainen
ellei tehtävää ole erikseen määrätty muulle viranomaiselle.
Lautakunnan alainen toiminta on Kaupunkikehityksen palvelualueella.
Lautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunnan puheenjohtajaksi valittavan henkilön tulee olla joko
kaupunginvaltuutettu tai varavaltuutettu. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen
jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee
jäsenet kaupunkikehityslautakuntaan.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa lautakunnan osalta,
että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021

22/2021
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Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka
on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

IL

1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
toimikaudekseen
1. kaupunkikehityslautakuntaan 11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen sekä
2. valittujen jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajan
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Listatiimi

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021

22/2021
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§ 193
Järvenpään Veden johtokunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025
JARDno-2021-863
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunginhallituksen alaisena
kunnallisena liikelaitoksena toimii Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos, jonka
tehtävänä on kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena huolehtia toiminta-alueellaan
vedenhankinnasta ja -jakelusta sekä jäte- ja hulevesien poisjohtamisesta ja
pudistamisesta siihen kuuluvine hallinto- ja taloustehtävineen. Liikelaitos käyttää
toiminnassaan nimeä Järvenpään Vesi.
Johtokunnassa on seitsemän jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista johtokunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole toisin päättänyt.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee
jäsenet johtokuntiin.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa lautakunnan osalta,
että naisia ja miehiä on oltava kumpiakin vähintään viisi. Tasa-arvovaatimus koskee
erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka
kotikunta kunta ei ole.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
toimikaudekseen
1. Järvenpään Veden johtokuntaan seitsemän jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen
varajäsenen sekä
2. valittujen jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan sekä
varapuheenjohtajan

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Listatiimi

22/2021
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Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021

22/2021
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§ 194
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta
JARDno-2021-914
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja
Vantaan kaupungit ja kunnat muodostavat Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen.
Kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella on järjestetty niin, että Keski-Uudenmaan
alueen pelastustoimi on osa Vantaan kaupungin organisaatiota eli sen
kaupunginhallituksen alaisena toimiva liikelaitos nimeltään Keski-Uudenmaan
pelastustoimen liikelaitos.
Liikelaitoksen hallintoa varten Vantaan kaupunginvaltuusto on asettanut kuntien
yhteiseksi toimielimeksi Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan,
joka toimii Vantaan kaupunginhallituksen alaisena. Johtokunnan 15 jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä valitaan alueen kuntien asettamista ehdokkaista.
Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut
kunnat kaksi jäsentä. Vantaan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Jäseninä johtokunnassa voivat olla kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt. Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö,
joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole.
Valintaa suoritettaessa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
annetun lain säännökset, joiden mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää nimetä
toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokuntaan kaksi
(2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021

22/2021
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§ 195
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan valitseminen vuosiksi 2021 - 2025
JARDno-2021-864
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Keski Uudenmaan Musiikkiopiston tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta,
valmennusta alan ammattiopintoihin sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin
kehittämiseen liittyvää toimintaa. Oppilaitos voi antaa musiikkia sivuavien muiden
taideaineiden perusopetusta. Lisäksi oppilaitoksella on mahdollisuus järjestää
tehtäväalueeseen kuuluvaa koulutusta ja palveluja myös maksullisena
palvelutoimintana. Musiikkiopisto on hallinnollisesti sivistys- ja vapaa-ajan
palvelualuetta.
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta on Järvenpään kaupungin ja
Tuusulan kunnan yhteinen toimielin. Johtokuntaan kuuluu kuusi (6) jäsentä ja yhtä
monta varajäsentä. Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan valtuustot valitsevat
kumpikin kolme (3) jäsentä sekä valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Järvenpään kaupunki nimeää johtokunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sovitun vuorotteluperiaatteen mukaisesti
vuorossa olevan kunnan esityksestä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat
aina eri kuntia.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee
jäsenet johtokuntiin.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa Keskisen
Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan osalta, että naisia ja miehiä on oltava
kumpiakin kolme. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja
varajäseniä.
Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka
kotikunta kunta ei ole.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
toimikaudekseen

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021

22/2021

32 (57)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokuntaan Järvenpään edustajina 3
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
2. Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokuntaan Tuusulan kunnan esityksen
perusteella 3 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
3. nimetä valittujen jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan
4. nimetä johtokunnan varapuheenjohtajaksi Tuusulan kunnan esittämän jäsenen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Listatiimi

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021

22/2021
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§ 196
Jäsenten valitseminen Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan vuosiksi 2021 - 2025
JARDno-2021-911
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta huolehtii Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan
sekä Järvenpään ja Keravan kaupunkien ympäristönsuojelun ja
ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä. Ympäristölautakunnan toiminnan
päämääränä on seudullisesti terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö sekä
monipuolinen ja ekologisesti kestävä luonnonympäristö.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä
henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja
näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
Lautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden vuoden
välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten,
että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja
toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan.
Valtuuskaudella 2017 -2021 puheenjohtajuus on ollut seuraava:
2017-2019 puheenjohtaja Nurmijärveltä ja varapuheenjohtaja Järvenpäästä
2020-2021 puheenjohtaja Järvenpäästä ja varapuheenjohtaja Tuusulasta
Tasa- arvolain toteutumisen varmistamiseksi on suositeltavaa, että
ympäristökeskuksen sopijakuntien valtuustot nimeäisivät Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan (myös varajäseniksi) sekä naisia että miehiä.
Ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan Tuusulan kunnanvaltuusto
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää nimetä
Järvenpään kaupungin edustajina Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan kolme (3)
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021

22/2021
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§ 197
Jätelautakunta Kolmenkierto, jäsenehdokkaiden nimeäminen
JARDno-2021-922
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii
13 kunnan yhteislautakuntana. Kaikki kunnat ovat myös Kiertokapula Oy:n
osakaskuntia. Lautakunnan vastuukuntana toimii Hämeenlinna. Lautakunta on osa
vastuukunnan hallintoa, mutta viranomaistehtävien hoito on vastuukunnasta
riippumatonta. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet
sopijakuntien nimeämistä jäsenistä kuntavaalien vaalikauden pituiseksi toimikaudeksi.
Vastuukunnalla on oikeus nimetä yhteiseen lautakuntaan kaksi (2) varsinaista jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja muilla sopijakunnilla on oikeus nimetä
yhteiseen lautakuntaan yksi (1) varsinainen jäsen ja tämän henkilökohtainen
varajäsen. Lautakunnan jäsenmäärä lautakuntaa perustettaessa on siten kolmetoista
(13) varsinaista jäsentä ja varajäsentä, mikäli kaikki sopijakunnat nimeävät
lautakunnan jäsenen edellä todetun mukaisesti.
Nimetessään lautakunnan jäseniä ja varajäseniä sopijakunnan on ilmoitettava
vastuukunnalle jäsenen ja varajäsenen osalta sekä nais- että miesehdokas ja kumpaa
ehdokasta ehdotetaan tehtävään ensisijaisesti. Mikäli naisten ja miesten tasa-arvosta
annetun lain 4a §:n vaatimukset eivät täyty kuntien ilmoittamien ensisijaisten jäsenten
ja varajäsenten nimeämisellä, vastuukunnalla on oikeus valita lautakunnan jäsenet ja
varajäsenet sopijakuntien ehdokkaiden joukosta siten, että tasa-arvolain säännökset
täyttyvät.
Kuntalain 77 §:n mukaisesti kunnan yhteisessä toimielimessä jäseninä voivat olla
asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.
Kuntalain 74 §:n mukaisesti vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa
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Vastuukunnan valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajaksi vastuukunnan tähän
tehtävään nimeämän lautakunnan varsinaisen jäsenen. Varapuheenjohtajuus kiertää
vastuukuntaa huomioon ottamatta asukasluvultaan kolmen suurimman sopijakunnan
välillä näiden suuruusjärjestyksessä siten, että varapuheenjohtajaksi valitaan ensin
näistä suurimman kunnan edustaja.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää esittää
nimettäväksi toimikaudekseen
1. mies- ja naispuolisen ehdokkaan jätelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi
2. ehdokkaista toisen ensisijaiseksi jäseneksi
3. varsinaisille jäsenehdokkaille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 198
Edustajan valinta Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen
JARDno-2021-918
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
valitsee kuntien edustajainkokous (Uudenmaan liiton perussopimus 4 §).
Kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnan äänimäärä kokouksessa määräytyy kunnan
edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan
asukasta kohden on yksi (1) ääni.
Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 §:n mukaan kuntaa edustavien valtuutettujen
lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän
vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin, että jäsenkunnista
maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25.000 kunnan asukasta
kohden. Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja
valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa
saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu
luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto
1. päättää valita toimikaudekseen valtuutettujen keskuudesta edustajan ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen
ja
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2. antaa edustajalle maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten valintaa
koskevan toimiohjeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 199
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän valtuuston jäsenten nimeäminen
JARDno-2021-921
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Keski-Uudenmaan sote (Keusote) järjestää kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut
yhteensä kuuden kunnan alueella Keski-Uudellamaalla. Kuntayhtymässä ovat
mukana Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja
Tuusula. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa
väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka
eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla, lukuun ottamatta
ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa.
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan jokaisen
jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet
valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden ensimmäisen päivän
asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista
alkavaa 5 000 (viittätuhatta) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
IL

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
1. nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän
valtuustoon varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2. antaa valtuutetuille toimiohjeen nimetä jäsenet ja varajäset kuntayhtymän
muihin toimielimiin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 200
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten
valinta
JARDno-2021-912
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on huolehtia
jäsenyhteisöjensä viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä.
Liikelaitoskuntayhtymän ylin päättävä elin on yhtymäkokous, johon kukin jäsenkunta
nimeää yhden edustajan. Kuntayhtymällä on lisäksi johtokunta, johon kuuluu
yhdeksän (9) jäsentä. Näistä Järvenpään kaupunki on oikeutettu nimeämään kaksi (2)
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö
eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Kuntalain 71 §:ssä säädetään yleinen vaalikelpoisuus. Vaalikelpoinen kunnan
luottamustoimeen on henkilö:
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
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu valtion
virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä,
eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu
luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita
tässä pykälässä tarkoitettuun toimielimeen, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa
sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.
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IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
toimikaudekseen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän
1. yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen valita johtokuntaan kaksi (2) jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä tarkastuslautakunnan jäsenet.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
23.06.2021

22/2021

41 (57)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 201
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen valinta
JARDno-2021-1429
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän tehtävänä on yleiseen vesilaitostoimintaa
kuuluvien palveluiden tuottaminen ja myynti. Kuntayhtymän toiminta-alueena on
ensisijaisesti Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Sipoon ja Tuusluan kuntien
alueet.
Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta
nimeää kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä ja sama määrä
varajäseniä. Kustakin jäsenkunnasta valitaan kaksi (2) jäsentä ja heidän varajäsenensä.
Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien
valtuustoissa edustettuna olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta
kuntayhtymän alueella kunnallisvaaleissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti.
Hallituksen toimikausi on jäsenkuntien valtuustokausi.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan valtion
komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto nimeää
1. Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
2. antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen nimetä kuntayhtymän hallitukseen kaksi
(2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 202
Edustajien valitseminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan vuosiksi
2021-2025
JARDno-2021-915
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää
uusmaalaisten mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja
luontoliikuntaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellä on jäsenkuntien
asukkaiden tarpeita palvelevia ulko- ja virkistysalueita, joilla se tarjoaa käytön
edellyttämiä palveluita.
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n sääntöjen 4 §:n mukaan yhdistyksen
päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen valtuuskunta ja asioita hoitaa hallitus. Yhdistyksen
jäsenenä on 19 Uudenmaan maakunnan kuntaa.
Jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat sääntöjen 5 §:n mukaan edustajansa yhdistyksen
valtuuskuntaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Kuntien paikkaluku ja äänivalta
valtuuskunnassa määräytyvät asukasluvun perusteella. Järvenpään paikkaluku
valtuuskunnassa on 2.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
toimikaudekseen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan kaksi jäsentä
ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Listatiimi
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§ 203
Käräjäoikeuden lautamiesten valinta
JARDno-2021-916
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 antamallaan päätöksellä TIV/67/2021 vahvistanut Itä-
Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiesten määrän. Järvenpään kaupunki nimeää
päätöksen mukaan kahdeksan (8) lautamiestä.
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei
ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä
sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle
25- vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on
virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan
suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa
kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa ja mielellään myös eri
etnisiä ryhmiä edustavia henkilöitä.
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Kunnan valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetun lain määräyksiä.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
toimikaudekseen kahdeksan (8) käräjäoikeuden lautamiestä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 204
Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen vuosiksi 2021 - 2025
JARDno-2021-917
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan
uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva
henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä
käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
Uskotun miehen palkkion, korvausten ja päivärahan määräytymisperusteet ja määrän
vahvistaa maanmittauslaitoksen keskushallinto. Uskottuun mieheen sovelletaan
muuten, mitä kuntalaissa säädetään kunnan luottamushenkilöstä. Uskottu mies
suorittaa tehtävänsä virkavastuulla.
Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa tai
maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa
mukaan täyttää rehellisesti uskotun miehen toimensa eikä tee siinä kenellekään
vääryyttä mistään syystä.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi kuusi
henkilöä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 205
Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta
JARDno-2021-1428
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii
poliisin neuvottelukunta.
Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet
toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä
varapuheenjohtajana.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee
toimikaudekseen poliisin neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 206
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (KEUDA) yhtymävaltuuston jäsenten valinta
JARDno-2021-919
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (jäljempänä Keuda) järjestää jäsenkuntiensa
asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellista ammatillista- ja
kansanopistokoulutusta sekä toteuttaa alueellista elinkeinoelämän kehitystyötä.
Lisäksi tehtävänä on tuottaa tutkintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja
koulutuspalveluja.
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on
yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen, jollei ole päättänyt
lyhyemmästä toimikaudesta, hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi.
Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustoon valitsevat Järvenpään ja Keravan
kaupungit sekä Tuusulan kunta kukin neljä (4) edustajaa, Mäntsälän ja Nurmijärven
kunnat kukin kolme (3), Sipoon kunta kaksi (2) ja Pornaisten kunta yhden (1) jäsenen
sekä kukin jäsenkunta kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja
kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuusto nimeää jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Edustajia valittaessa tulee ottaa huomioon, että valinnassa noudatetaan naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n säännöksiä. Säännöksen mukaan
valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden
tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin
toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista
jäsenpaikkaa kohden.
Perussopimuksen 10 §:n mukaan: "Jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien edustavuus yhtymähallituksessa toteutetaan siten, että kunkin jossakin
jäsenkunnassa valtuustopaikkoja saaneen rekisteröidyn puolueen osuus
yhtymähallituksen paikoista määräytyy puolueen kaikissa jäsenkun- nissa edellisessä
kunnallisvaaleissa yhteensä saaman äänimäärän ja kunkin valtuustopaikkoja saaneen
yhteislistan osuus kuntakohtaisen äänimäärän mukaan siten, että osuudet lasketaan
kunnallisvaalilain mukaan laskettujen vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä (ns.
d´Hondtin suhteellisuusperiaate). Lisäksi on otettava huomioon naisten ja miesten
tasa-arvosta annetun lain asettamat vaatimukset."
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IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
1. valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
2. antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen valita kuntayhtymän hallituksen jäsenet
ja muut kuntayhtymän toimielimet.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 207
HUS- kuntayhtymän valtuustoon jäsenten ja varajäsenten valinta
JARDno-2021-920
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljenpänä HUS) tehtävänä
on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia
erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle
sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston valinnasta on
sovittu kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n 1 momentissa. Sen mukaan
kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon kahdesta
viiteen ( 2 – 5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy
jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka
peruspääomaosuus on vähintään kahdeksan (8) % peruspääomasta, on oikeutettu
valitsemaan valtuustoon enintään kolme (3) jäsentä. Mikäli kunnan
peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon
enintään viisi (5) jäsentä.
Perussopimuksen 8 §:n 3 momentin mukaan jäsenkunnan valtuustoon valitsemien
jäsenten yhteinen äänimäärä vastaa kunnan suhteellista osuutta viimeksi hyväksytyn
tilinpäätöksen mukaisesta peruspääomasta. Prosentin kymmenesosan osuus
oikeuttaa yhteen ääneen kuitenkin siten, että kullakin jäsenellä on vähintään yksi ääni.
Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan saapuvilla olleiden
jäsenten kesken.
Valinnassa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun
lain 4 §:n 1 momentti, joka koskee myös kuntayhtymien valtuustoja. Sen mukaan mm.
kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin on säädetty kuntalain 76 §:ssä. HUS:n
valtuustoon vaalikelpoisia ovat sen mukaan henkilöt, jotka lain 71 §:ssä säädetyllä
tavalla ovat vaalikelpoisia HUS:n jäsenkuntien luottamustoimiin. Vaalikelpoisia eivät
kuitenkaan ole lain 72 §:n 1 momentissa tarkoitetut valtion virkamiehet, jotka hoitavat
välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eivätkä myöskään HUS-
kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää
1. valita toimikaudekseen jäsenet ja varajäset Helsingin ja Uudenmaan
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon ja
2. antaa yhtymävaltuutetuille toimiohjeen kuntayhtymän muihin toimielimiin
nimettävistä henkilöistä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§180, §185, §186, §187, §188, §189, §190, §191, §192, §193, §194, §195, §196, §197,
§198, §199, §200, §201, §202, §203, §204, §205, §206
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
§179, §182
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.
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Oikaisuvaatimus
§183, §184
Oikaisuvaatimusohje
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai
markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä
asianosainen). Asian osainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
1. OIKAISUVAATIMUSOHJE
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 tai muu taho jota asia koskee.
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on toimitettava
Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi
sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen
esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin.
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Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
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.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon vaaditaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja millaista oikaisua vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen esittäjän nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen esittäjän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen avustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa. Oikaisuvaatimuksen esittäjän, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä.
2. VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituksella
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markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta
ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi
sähköistä tiedonantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteissa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei
asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, asianosaisen 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.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella
tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä
tehtävää hankintaa.
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.
Valituksen muoto ja sisältö
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Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun 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 laatii 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 laskemisen ajankodasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja,
kuten hallintokäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitutuksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa
markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puh. 029 5643 300
Fax 029 5643 314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
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 1 mainittuun osoitteeseen
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