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Valtuuston asioiden valmistelu ja 
valtuuston työjärjestys 

• Kuntalaki 93§: Kaupunginhallitus valmistelee 
valtuustossa käsiteltävät asiat (pl. valtuuston toiminnan 
sisäiset järjestelyt, kuntalain 35 §:n tilapäinen valiokunta 
tai tarkastuslautakunta). 
 

• Valtuuston kokouksissa menetellään valtuuston 
hyväksymän 27.3.2017/19 hallintosäännön liitteen 1 
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti. 
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http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=965687&version=0


Kokouskutsu ja esityslista 

• Kokouksen esityslista tallennetaan 
luottamushenkilöportaaliin ja sähköinen kokouskutsu 
lähetetään 4 päivää ennen kokousta (keskiviikko) 
valtuutetuille ja kunkin valtuustoryhmän 5 ensimmäiselle 
varavaltuutetulle. 

• Esityslista julkaistaan kaupungin verkkosivulla. 
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https://jyvaskyla.twebportaali.fi/
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm?+kirjaamo=489


Valtuustopäivän ohjelma 

• Valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat klo 12-13 
kaupungintalon kokoushuone Kamarissa 

• Valtuutettujen ruokailu on klo 15.30 alkaen Tietotalolla 
• Valtuustoryhmät kokoontuvat klo 16-18 kaupungintalolla 
• Valtuuston kokous alkaa klo 18. 
• Valtuuston kokouksen aikana tai kokouksen jälkeen on 

kokouskahvit. 
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Poissaolosta ilmoittaminen 

• Esteestä tai esteellisyydestä ilmoitetaan 
kaupunginkansliaan kokouspäivänä viimeistään klo 11. 

• Kaupunginkanslia kutsuu kokoukseen 
sijaantulojärjestyksessä seuraavan varavaltuutetun. 

• Kokouksen aikana saapuminen ja poistuminen 
ilmoitetaan puheenjohtajalle. 

• Esteellisyystilanteessa valtuutetun on ilmoitettava ennen 
asian käsittelyä esteellisyyden syy, joka merkitään 
pöytäkirjaan sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja 
poistuttava paikaltaan. 
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Valtuuston sähköinen järjestelmä 

• Valtuuston kokouksessa käytetään äänestyslaitetta 
– Nimenhuudossa 
– Puheenvuoro- ja kommenttipyynnöissä 
– Äänestyksessä 

• Puheenvuorojen pituus, äänestys ja sen tulos näkyvät 
kokouksessa ja tallentuvat järjestelmään. 

• Valtuutetuille lähetetään sähköisesti kokouksen jälkeen 
äänestysluettelot. 
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Valtuuston pöytäkirja 
• Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja 

kaksi varatarkastajaa. 
• Esteellinen valtuutettu ei voi olla pöytäkirjantarkastaja. 
• Pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään kokousta 

seuraavan viikon maanantaina klo 12 mennessä. 
• Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine 

valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
(tiistai) nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.  

• Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä verkossa. 
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Valtuuston seminaarit, kyselytunti ja 
tiedonantotilaisuus 

• Valtuuston seminaarit pidetään erikseen määrättyinä 
maanantaipäivinä klo 17 alkaen. 

• Kyselytunti järjestetään valtuuston kokouksen jälkeen. 
Kysymykset toimitetaan kaupunginkansliaan viimeistään 
7 päivää ennen valtuuston kokousta. 

• Valtuuston kokouksen yhteyteen voidaan järjestää 
kaupunginhallituksen päätöksen mukaan 
tiedonantotilaisuus, jossa esitellään ja keskustellaan 
ajankohtaisista asioista.  
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Luottamushenkilöpalkkioiden 
maksaminen 

• Kokous- ja/tai vuosipalkkiota ei tarvitse hakea erikseen. 
• Matkakorvaukset lasketaan vakinaisen asuinpaikan 

mukaan kaupunginkansliassa: mikäli 10 km tai 
enemmän >auton kilometrikorvaus, alle 10 km > linja-
autolipun mukainen korvaus (3 €/suunta). 

• Ansionmenetyskorvaushakemuksiin (maks. 50 €/tunti ja 
8 tuntia/pv) riittävät selvitykset,  esim. työnantajan 
todistus tai muu hyväksyttävä selvitys; yrittäjältä 
kirjallinen vakuutus riittävä, mikäli korvattava määrä 
enintään 15 €/tunti. 

• Maksetaan neljännesvuosittain (tammi-, huhti-, heinä- ja 
lokakuu). 
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Alustava aikataulu 2017 

• Uuden valtuuston ensimmäinen kokous pidetään 
maanantaina 5.6. klo 18. 

• Valtuuston syksyn 2017 kokoukset pidetään 
maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 28.8., 
25.9., 30.10., 27.11. (kello 16.00 – TA 2018) ja 11.12. 

• Valtuuston seminaarit pidetään maanantaisin kello 17.00 
seuraavina päivinä: 9.10. ja 20.11.  
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Tietosuoja- ja tietoturva-asiat sekä 
salassapitovelvollisuus 
 • Luottamustehtävissä toimitaan virkavastuulla.  

• Luottamushenkilöiden tulee noudattaa tietosuoja- ja 
tietoturva-asioissa kaupungin ohjeita ja erityistä 
huolellisuutta.  

• Luottamushenkilöt sitoutuvat olemaan väärinkäyttämättä 
ei-julkisia ja salassa pidettäviä tietoja ja jättämättä niitä 
sivullisten nähtäville tai muuten helposti saataville rikos- 
ja vahingonkorvausvastuun uhalla.  

• Salassapitovelvollisuus on voimassa myös 
luottamustehtävän päättymisen jälkeen. 
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Luottamushenkilöiden tekniset työvälineet 
• Valtuustokauden alusta 1.6.2017 alkaen voimaan tulevan hallintosäännön 93 

§:n mukaisesti toimielinten kokouskutsut ja esityslistat lähetetään 
sähköisesti.  

• Sähköiset menettelytavat edellyttävät luottamushenkilöiltä asianmukaisia 
teknisiä työvälineitä. Toimielinten jäsenillä ja varajäsenillä tulee olla yhtäläinen 
mahdollisuus perehtyä kokouksissa käsiteltäviin asioihin. 

• Kokouskutsut, esityslistat sekä päätöksentekoon liittyvä muu materiaali on 
luettavissa luottamushenkilöportaalissa. Luottamushenkilöportaalin 
käyttämiseen ei tarvita kaupungin laitetta tai kaupungin verkkoyhteyttä.  

• Luottamushenkilöt saavat käyttöönsä kaupungin verkkotunnukset, joilla 
kirjaudutaan portaaliin. Luottamushenkilöt saavat käyttöönsä myös kaupungin 
sähköpostiosoitteen, jonka lukeminen onnistuu verkkoselaimen kautta. 

 
• HUOM: Uusien toimielinten ensimmäiset kokoukset paperilistoilla, 

tietotekniset valmiudet rakentuvat elokuuhun mennessä kun valinnat on 
tehty. 
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Omien laitteiden käyttäminen luottamustehtävissä 
• Valtuutetut ja valtuustoryhmän koon mukaan enintään 5 ensimmäistä 

varavaltuutettua/valtuustoryhmä, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, 
lautakuntien jäsenet ja varajäsenet, jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä johtokuntien 
jäsenet ja varajäsenet voivat käyttää luottamustehtävien hoitamiseen omaa laitetta 
(tietokone, tabletti tai mobiililaite). Oman laitteen käyttämisestä maksetaan veronalaista 
kulukorvausta 300 euroa vuodessa. Seudullisissa toimielimissä kulukorvaus koskee 
vain Jyväskylän kaupungin luottamushenkilöitä.   
 

• Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, kaupunginhallituksen 
jäsenillä ja lautakuntien puheenjohtajilla sekä valtuustoryhmien puheenjohtajilla on 
mahdollisuus käyttää luottamustehtäviin liittyvien puheluiden hoitamiseen omaa 
matkapuhelinta. Oman matkapuhelimen käyttämisestä maksetaan veronalaista 
kulukorvausta 30 euroa kuukaudessa. 
 

• Tietohallinto järjestää omien laitteiden käyttöön liittyvät tukipalvelut myöhemmin 
erikseen sovittavalla tavalla. 
 

(HUOM: Jos kaupungin määräysvallassa olevan organisaation esim. sairaanhoitopiirin, 
koulutuskuntayhtymän tai K-S liiton kautta käytössä laitteet, ei makseta kulukorvausta) 
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Kaupungin laitteiden käyttäminen luottamustehtävissä 
• Valtuutetut ja valtuustoryhmän koon mukaan enintään 5 ensimmäistä 

varavaltuutettua/valtuustoryhmä, kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, 
lautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä jaostojen jäsenet ja varajäsenet voivat 
vaihtoehtoisesti saada käyttöönsä kannettavan tietokoneen, joka on tarkoitettu 
luottamustehtävän hoitamiseen. Seudullisissa toimielimissä tämä koskee vain Jyväskylän 
kaupungin luottamushenkilöitä. 
 

• Tietokoneeseen ei saa asentaa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja ohjelmia.  
Tietokoneen lisävarusteina on hiiri ja tietokonelaukku. Teknistä tukea saa tietohallinnon 
asiakastuesta virka-aikana. Tietokonetta ei käytetä ulkomailla (poikkeustapauksista on 
sovittava toimialan johdon kanssa ja käytön pitää liittyä luottamustehtävän hoitamiseen). 
Tietokonetta vaihdettaessa tai luottamustehtävän päättyessä tietokone palautetaan 
kaupungintalon kirjaamoon. Tietokonetta ei voi lunastaa omaan käyttöön.  
 

• Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, kaupunginhallituksen 
jäsenillä ja lautakuntien puheenjohtajilla sekä valtuustoryhmien puheenjohtajilla on vaihto-
ehtoisesti mahdollisuus saada käyttöönsä kaupungin matkapuhelin. Matkapuhelimen 
luontoisedun arvo verohallinnon määräyksen mukainen (2017 = 20 e/kk).  
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Luottamushenkilöportaali: 
Kirjautuminen 

• osoite: https://jyvaskyla.twebportaali.fi 
• sisään kirjautumiseen käytetään kaupungin 

verkkotunnusta ja salasanaa 
• portaalista kirjaudutaan ulos oikeasta ylälaidasta 

Kirjaudu ulos -kohdasta 
 

https://jyvaskyla.twebportaali.fi/


Näkymät 
Näkymät riippuvat 
käyttöoikeuksista ja 
skaalautuvat laitteen mukaan. 
Tietokoneella välilehdet ovat 
rinnakkain: 
 
 
Puhelimella välilehdet  
avautuvat oikeasta ylälaidasta  
ja asettautuvat tällöin allekkain 
  
 



Välilehdet 
• Ajankohtaista 

– kokoustiedotteet 

• Esityslistat 
– aktiivisten kokousten esityslistat 

• Esitysmateriaalit 
– kokouksiin liittyvää esitysmateriaalia 

• Vireillä olevat 
– kuntalaisaloitteet, valtuustoaloitteet ja lausuntopyynnöt 

• Konserniyhteisöt (vain kaupunginhallitukselle) 
– yhtiöjärjestykset ja säännöt 
– yhtiökokousasiakirjat 

 



Valtuutetuille lähetetty posti 
• Henkilötietolomake  
• Sidonnaisuuksien ilmoittamisen lomake 
• Teknisten työvälineiden valintalomake 
• Verokortin lähettäminen (muutoin pidätys 60 %) 
 Pyydetään palauttamaan 31.5. mennessä 
 
• Verkkotunnukset ja kaupungin sähköposti 
• Saatekirjeessä maininta valokuvista valtuuston 

verkkosivuille (kuntavaalien kuvat) 
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