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§ 70
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 13.12.2019 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin
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§ 71
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallintosihteeri
Iltakouluasiat
Hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 tilannekatsaus
Esittelyaineisto oheismateriaalina
Hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen
Ilmoitusasiat
5.12. Työ- ja elinkeinominsteriö
Kuntien vahvistaminen työllisyyden kuntakokeiluun (VN/7809/2019)
Päätös liitteineen oheismateriaalina
11.12.2019 saapunut kirje
Palaute Keltasirkun vapaaehtoisilta ja palvelujenkäyttäjiltä

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 72
Hyvinvointilautakunnan kokousajat 2020
JARDno-2019-3568
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallintosihteeri
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta
syystä peruuttaa kokouksen.
Kevään 2020 toimielinten kokouskalenteriluonnos on ollut
kommentoitavana toimielinten puheenjohtajilla ja esittelijöillä sekä kaupungin
johtoryhmän jäsenillä. Puheenjohtajien jaosto (22.10.2019 § 22) ja kaupunginhallitus
(18.11.2019 § 294) ovat hyväksyneet ohjeellisen kokouskalenterin ja
kehottaneet toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen
kokouskalenterin ja kokoontua keväällä 2020 seuraavasti:
Ajankohta
Torstai

23.1.2020

Torstai

27.2.2020

Torstai

2.4.2020

Torstai

7.5.2020

Torstai

4.6.2020

Kello

17.30

Paikka

Järvenpää-talo, Aino-kabinetti.
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Lautakunnan jäsenet, Hyvon viranhaltijat
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§ 73
Hyvinvoinnin palvelualueen maksut ja taksat 2020
JARDno-2019-3564
Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Maksut ja taksat 2020
2 Erityisryhmäkortti 2020_uudelleen valmistelu
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualuelautakuntien
tehtävänä on päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista sekä palvelujen
luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista.
Liitteenä on yhdistelmä Hyvinvointilautakunnan sekä Opetus- ja
kasvatuslautakunnan alaisesta toiminnasta perittävistä maksuista 1.1.2020 alkaen.
Maksuissa ja taksoissa on huomioitu muutostekijöissä olleet muutokset sekä
noudatettu lautakunnan ja kaupunginvaltuuston antamia linjauksia. Liikuntatilojen
hintoja on korotettu keskimäärin 5%. Uusien ja aiemmin hinnoittelemattomien
kiinteistöjen (mm. Kinnarin koulu, Vanhankylän kartano sekä Myllytien
toimintakeskus) varattavat tilat on lisätty ja niiden hinnoittelussa on noudatettu
vastaavien tilojen mukaisia hinnoitteluperiaatteita. Myllytien toimintakeskuksen
hinnoittelu ei koske Järvenpään Palvelusäätiön lakkauttamisen yhteydessä
yhteistyösopimuksella sovittua tilojen maksutonta eläkeläis-, vanhus- ja
vammaisjärjestöjen käyttöä.
Erityisryhmäkortin kriteeristö tehtiin 2008. Nyt kriteeristö on päivitetty vastaamaan
nykytilan tarpeita ja samalla peilattu muutoksia verrokkikuntien kriteeristöihin. Uusi
erityisryhmäkorttikriteeristö on liitteenä ja perusteet muutoksiin on
oheismateriaalissa. Erityisryhmäkorttiin liittyvä hinnoittelun selvitystyö on kesken.
Ylikunnallisten tuotteiden kriteerit ja maksut 1.8.2020 lukien valmistellaan
lautakunnan päätettäväksi myöhemmin erikseen.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. hyväksyä alaisetaan toiminnasta perittävät maksut 1.1.2020 alkaen liitteen
mukaisesti
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2. ettei Myllytien toimintakeskuksen hinnoittelu koske Järvenpään Palvelusäätiön
lakkauttamisen yhteydessä yhteistyösopimuksella sovittua tilojen maksutonta
eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen käyttöä
3. erityisryhmäkortin muutoksista 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti
4. ylikunnallisten tuotteiden kriteerien ja maksujen osalta 1.8.2020 lukien
myöhemmin erikseen
Käsittely:
Käsittelyn kuluessa keskustelun pohjalta esittelijä esitti, että päätösesityksen kohdan 3
erityisryhmäkortin muutoksista asiaa selvitetään ja tuodaan uudelleen käsittelyyn
tammikuun lautakuntaan.
Päätös
Hyvinvointilautakunta päättää
1. hyväksyä alaisetaan toiminnasta perittävät maksut 1.1.2020 alkaen liitteen
mukaisesti
2. ettei Myllytien toimintakeskuksen hinnoittelu koske Järvenpään Palvelusäätiön
lakkauttamisen yhteydessä yhteistyösopimuksella sovittua tilojen maksutonta
eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen käyttöä
3. ylikunnallisten tuotteiden kriteerien ja maksujen osalta 1.8.2020 lukien
myöhemmin erikseen
4. erityisryhmänkortin muutoksien osalta asia tuodaan uudelleen käsittelyyn
tammikuun lautakuntaan.
Tiedoksi
palvelualueet
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Hyvinvointilautakunta, § 4,07.02.2019
Hyvinvointilautakunta, § 74, 12.12.2019
§ 74
Yhdessä katettu -verkoston lahjoitusruokaterminaalin toiminnan tukeminen 2020-2022
JARDno-2018-3843
Hyvinvointilautakunta, 07.02.2019, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirkka Lehti
sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö
Liitteet

1 Hakemus vuokratukeen ViaDia Ja#rvenpa#a# ry Yhdessa# katettu -verkosto
2 Yhteistyölausunnot_YK 15.1.2019
Via Dia Järvenpää ry on paikallinen 3. sektorin toimija, joka tekee työtä ihmisten
kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantamiseksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin,
TE-toimiston, alueen eri oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa. Yhdessä katettu - toiminta, jonka kustannuksiin toimija nyt tukea hakee, on
osa yhdistyksen toimintaa.
Yhdessä katettu-verkosto koostuu useista paikallisista toimijoista, joita ovat
Setlementti Louhela ry, Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, Järvenpään seurakunta,
Järvenpään Vapaaseurakunta, Vineyard Uusimaa ja Järvenpään kaupunki. Toiminnan
tarkoituksena on hävikkiruokaa hyödyntämällä valmistaa yhteisöllisiä aterioita.
Käytännössä verkostossa mukana olevat tahot noutavat useista eri paikallisista
elintarvikeliikkeistä hävikkiruokaa ja kuljettavat ne Via Dia Järvenpää ry:n tiloissa
sijaitsevaan hävikkiruokaterminaaliin. Vuoropäivin toimijat noutavat terminaalista
raaka-aineita ja valmistavat niistä aterioita. Ateriat ovat maksuttomia ruokailijoille.
Toiminnan tavoitteena on tarjota vaihtoehto leipäjonoille ja antaa kuntalaisille
mahdollisuus sosiaaliseen ruokailutapahtumaan.
Via Dia Järvenpää ry toimii Yhdessä katettu verkoston koordinaatiotahona ja sen
toimitilat hävikkiruokaterminaalin fyysisenä sijoituspaikkana. Via Dia Järvenpää ry
toimii myös ESR-rahoitteisen Yhdessä katettu-hankkeen hallinnollisena vastuutahona,
vaikka vastuu hankkeen etenemisestä on kaikilla verkoston jäsenillä.
Järvenpään kaupungin kaupunkikehityslautakunta teki syksyllä 2017 päätöksen
Yhdessä katettu-toiminnan tukemisesta 20 000€:lla. Tämän turvin Via Dia Järvenpää ry
pystyi vuokraamaan toimitilat ruokaterminaalille marraskuussa 2017 ja hankkimaan
toiminnan aloittamiseen tarvittavat materiaalit. Lidl Oy lahjoitti kymmenen käytettyä
kylmä/pakastinallasta toiminnan käyttöön. Kaupunkikehityslautakunta myönsi
toimintaan edelleen tukea 12 000 € vuodelle 2018. Tuki osoitettiin ViaDia Järvenpää ry:
lle kiinteistön vuokraan ja sähköön.
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Järvenpään kaupungin Osaamis- ja työllisyyspalvelut osallistuu ESR-hankkeen
vaatiman julkisen tahon rahoitusosuuden rahoittamiseen vuosina 2018- 2019,
kumpanakin vuonna 5700 €:n suuruisella kuntaosuudella. Kaupunki on sitoutunut
osallistumaan hankkeen rahoittamiseen siis vuoden 2019 loppuun saakka. Muut
verkoston jäsenet osallistuvat rahoitukseen 700 €:lla vuodessa/toimija.
Järvenpään kaupungin organisaatiomuutoksen myötä päätöksenteko vuoden 2019
vuokratuen osalta siirrettiin Kaupunkikehityksen palvelualueelta Hyvinvoinnin
palvelualueelle. Näin ollen Hyvinvointilautakunta tekee päätöksen vuokratuen
myöntämisestä vuodelle 2019.
Via Dia Järvenpää ry:n koordinoima Yhdessä katettu -hanke nähdään
yhteistyökumppaneiden näkökulmasta erittäin tärkeänä. Yhteistyökumppanien
ajatukset ilmenevät liitteenä olevista lausunnoista. Lausunnoissa korostuvat eri
näkökulmat kuntalaisten osallisuuden lisääntymisestä, paikallisen verkostotyön ja
kestävän kiertotalouden kehittymisestä. Järvenpään kaupungin osaamisen ja
työllisyyden edistämisen prosessin näkökulmasta toiminta tuo opiskelijoille ja
työttömille kuntalaisille mahdollisuuden joko opiskelun aikaiseen oppimiseen,
työkokeiluihin tai määräaikaisiin työsuhteisiin joko suoraan toimijoiden työllistämänä
tai kaupungin edelleen sijoittamana. Tuen päättyminen merkitsisi ESR-hankkeen
keskeytymistä, koska kyseinen rahoitus ei kata tilojen vuokrakustannuksia.
Toiminta sijoittuu Hyvinvoinnin palvelualuella osaamis- ja työllisyyspalvelujen
yksikköön ja avustus katetaan yksikön määrahoista.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu-
hävikkiruokaterminaalin toimintaan 12 000 € vuokratukea vuodelle 2019.

Päätös
Hyväksyttiin
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Hyvinvointilautakunta, 12.12.2019, § 74
Valmistelija / lisätiedot:
Sirkka Lehti
Liitteet

1 Yhdessä katettu vuokratukihakemus 2020-2022
2 Yhdessä katettu vaikuttavuus Hyvo 12.12.2019
Via Dia Järvenpää ry on paikallinen 3. sektorin toimija, joka tekee työtä ihmisten
kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantamiseksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin,
TE-toimiston, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveys kuntayhtymän, alueen eri
oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhdessä katettu -
toiminta, jonka vuokrakustannuksiin toimija nyt tukea hakee, on osa yhdistyksen
toimintaa.
Yhdessä katettu -verkosto koostuu useista paikallisista toimijoista, joita ovat
Setlementti Louhela ry, Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, Järvenpään seurakunta,
Järvenpään Vapaaseurakunta, Vineyard Uusimaa, Werkko ry (uusi toimija 30.8.2019
alkaen) ja Järvenpään kaupunki. Toiminnan tarkoituksena on hävikkiruokaa
hyödyntämällä valmistaa yhteisöllisiä aterioita. Käytännössä verkostossa mukana
olevat tahot noutavat useista eri paikallisista elintarvikeliikkeistä hävikkiruokaa ja
kuljettavat ne Via Dia Järvenpää ry:n tiloissa sijaitsevaan hävikkiruokaterminaaliin.
Vuoropäivin toimijat noutavat terminaalista raaka-aineita ja valmistavat niistä
aterioita. Ateriat ovat maksuttomia ruokailijoille. Toiminnan tavoitteena on tarjota
vaihtoehto leipäjonoille ja antaa kuntalaisille mahdollisuus sosiaaliseen
ruokailutapahtumaan.
Via Dia Järvenpää ry toimii Yhdessä katettu verkoston koordinaatiotahona ja sen
toimitilat hävikkiruokaterminaalin fyysisenä sijoituspaikkana. Toimitilat sijaitsevat
Emalikukan kiinteistössä, osoitteessa Valimokuja 1. Via Dia Järvenpää ry toimii myös
ESR-rahoitteisen Yhdessä katettu-hankkeen hallinnollisena vastuutahona 31.1.2020
saakka, vaikka vastuu hankkeen etenemisestä on kaikilla verkoston jäsenillä.
Via Dia Järvenpää ry:n koordinoima Yhdessä katettu -hanke nähdään
yhteistyökumppaneiden näkökulmasta erittäin tärkeänä. Yhteistyökumppanien
ajatukset ilmenevät liitteenä olevista lausunnoista ja yhteistyösopimuksista.
Lausunnoissa korostuvat eri näkökulmat kuntalaisten osallisuuden lisääntymisestä,
paikallisen verkostotyön ja kestävän kiertotalouden vaikutuksista. Järvenpään
kaupungin osaamisen ja työllisyyden edistämisen prosessin näkökulmasta toiminta
tuo opiskelijoille ja työttömille kuntalaisille mahdollisuuden joko opiskelun aikaiseen
oppimiseen, työkokeiluihin tai määräaikaisiin työsuhteisiin, joko suoraan toimijoiden
työllistämänä tai kaupungin edelleen sijoittamana. ESR-hankkeen aikana (1.2.2018-
31.1.2020) Yhdessä katettu-verkoston toiminnalle on asetettu seuraavat kolme alla
esitettyä tavoitetta. Alla kuvataan myös, miten tavoitteisiin on päästy.
Tavoite 1. Lisätä järvenpääläisten yhteisöllisyyttä ja työelmäosallisuutta yhdessä katetun
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pöydän avulla
Toiminta on mahdollistanut yhteensä 40 kuntalaisen työllistymisen tai työelämään
osallistumisen toiminnan aikana. Palkattuja henkilöitä on ollut 9, joista viisi (5) on ollut
työsuhteessa palkkatuella ESR-hankerahoituksella ja neljä (4) henkilöä Järvenpään
kaupungin edelleen sijoittamana. Työkokeilussa on ollut 16 henkilöä ja kuntouttavassa
työtoiminnassa 15 henkilöä. Toiminta on lisännyt vapaaehtoistyön mahdollisuuksia
kaupungissa. Vapaaehtoisia on ollut toiminnassa mukana lähes 100 henkilöä.
Toiminnalla on työllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia lisäävä vaikutus Järvenpäässä.
Tavoite 2. Järjestää kaikille avoimia yhteisöllisiä ruokailuja, joissa hyödynnetään
paikallisten sopimuskumppaneiden lahjoittamaan ruokaa.
Toiminnan tavoitteena on lisätä osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksia
ihmisille ruoan logistiikan ja ruokailujen muodossa. Toiminnan aikana verkostossa on
järjestetty yli 2000 erilaista yhteisöllistä tilaisuutta, joissa on tarjoiltu ruokaa ja jaettu
elintarvikkeita ruoka-apuna. Tilaisuuksissa on käynyt yhteensä yli 45 000 henkilöä.
(lisää vaikutuksista liitteessä 2)
Tavoite 3. Kehittää ja vahvistaa kolmannen ja julkisen sektorin ammatillista yhteistyötä ja
tiedonkulkua järvenpääläisten hyväksi.
Toiminnassa on saatu koottua yhteen eri kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita.
Säännöllisissä tapaamisissa on jaettu tietoa eri toimijoiden palveluista ja toiminnoista,
sekä kehitetty yhteistyömuotoja. Verkosto on kehittänyt viikoittaista toimintaa ja
laatinut siitä kuukausiohjelman eri toimijoiden ja ammattilaisten aktiiviseen käyttöön.
Verkostoyhteistyössä toimivien tahojen hyvinvointia edistävä toiminta on aktivoitunut
ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on tiivistynyt.
Sitra on tunnustanut Yhdessä katettu -verkoston toiminnan hyvin toimivaksi, kestävän
kehityksen mukaiseksi ja kiertotaloutta edistäväksi toiminnaksi. Sitra on sitoutunut
antamaan tukea ja asiantuntemusta toiminnan kehittämiseksi. Toiminnassa on
mukana myös Luonnonvarakeskus LUKE, joka on tutkinut verkostossa ruokahävikin
käyttöä osana eurooppalaista Circwaste-hanketta.
Yhdessä katettu verkosto, Via Dia ry:n koordinoimana, on hakenut STEA:n
hankerahoitusta Yhdessä katettu -verkoston toimintaan maaliskuusta 2020 alkaen.
Hankkeen kesto olisi 2 vuotta 10kk ja budjetti 266 732€. Rahoituspäätös hankkeesta
saadaan 5.12.2019.
Hyvinvointilautakunta päätti myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu-
hävikkiruokaterminaalin toimintaan 12 000 € vuokratukea vuodelle 2019. Via Dia
Järvenpää ry hakee edelleen Järvenpään kaupungin tukea vuokrakustannuksiin, koska
kyseisen hankerahoitusten saaminen ei ole vielä varmaa ja varmistuessaankaan
rahoitus ei kata tilojen vuokrakustannuksia. Järvenpään kaupungin tuen päättyminen
merkitsisi toiminnan merkittävää vaikeutumista.Toiminnan jatkuminen keskeytyksettä
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on toimijoille tärkeää ja kaupungin aiemman suuruisen vuokratuen suoraan
jatkamisella saadaan alkuvuoden toiminta turvattua. STEA:
n avustuspäätöksen jälkeen arvioidaan avustustarve uudelleen ja asia
tuodaan uudelleen lautakunnan päätettäväksi.
Toiminta sijoittuu Hyvinvoinnin palvelualueella osaamis- ja työllisyyspalvelujen
yksikköön ja avustus katetaan yksikön määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaalin
toimintaan vuokratukea 1.000 euroa kuukaudessa 1.1.- 31.3.2020.
2. että kaupungin vuokra-avustuksen jatko Yhdessä katettu -toimintaan
tuodaan lautakunnan päätettäväksi alkuvuodesta 2020, kun tieto
rahoituspäätöksestä ja avustustarpeesta on selvinnyt.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Via Dia Järvenpää ry toiminnanjohtaja
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Hyvinvointilautakunta, § 5,07.02.2019
Hyvinvointilautakunta, § 75, 12.12.2019
§ 75
Yhteistyösopimus K-U kierrätys- ja toimintakeskus Ry:n kanssa
JARDno-2018-4246
Hyvinvointilautakunta, 07.02.2019, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirkka Lehti
sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö
Liitteet

1 Kierrätyskeskuksen vuokratukihakemus hyvinvointilautakunta 7.2.2019
2 KaupunginKierrätysmyllyn sopimus
3 Kaupunginhallituksen päätös Kierrätyskeskuksen vuokratuesta 2016

Keski- Uudenmaan Kierrätys- ja toimintakeskus ry on voittoa tavoittelematon
yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminnan tavoitteena on elinympäristön
parantaminen jätteen määrää vähentämällä ja ympäristötietoisuutta lisäämällä.
Keski- Uudenmaan Kierrätyskeskus ja Järvenpään kaupunki tekivät vuonna 2016 myös
yhteistyösopimuksen, joka on voimassa toistaiseksi. Mahdollisen irtisanomisen tulee
tapahtua kaksi kuukautta aikaisemmin. Sopimuksessa kaupunki sitoutuu tukemaan
Keski- Uudenmaan Kierrätys- ja Toimintakeskus ry:tä 3000 euron (alv 0%)
kuukausittaisella vuokratuella sekä korvaamaan 520 euroa(alv 0%) kuussa
kierrätyspalvelusta, jota yhdistys suorittaa kaupungille.
Kaupunginhallitus teki vuonna 2016 päätöksen vuokratuen maksamisesta toistaiseksi.
Vuokratuki on maksettu kaupunkikehityksen palvelualueelta.
Yhdistys on toiminut osoitteessa Pajalantie 21 - 23 olevassa kiinteistössä, mutta joutuu
nyt siirtämään toimintansa pois nykyisestä paikasta yleiskaavamuutoksen vuoksi.
Kiinteistö puretaan kevään 2019 aikana. Toiminnan jatkon turvaamiseksi yhdistys
hakee edelleen tukea. Yhdistyksen arvion mukaan toiminnan päättyminen ilman
vuokratukea olisi hyvin todennäköistä.
Järvenpään kaupungin osaamisen ja työllisyyden edistämisen palveluiden
näkökulmasta tarkastellen Keski- Uudenmaan Kierrätyskeskus tarjoaa työttömille
kuntalaisille varastoalaan liittyviä työkokeilupaikkoja sekä edelleensijoituspaikkoja
palkkatuettuihin työsuhteisiin palkattaville pitkäaikaistyöttömille. Myös
Rikosseuraamuslaitos sijoittaa asiakkaitaan yhdistyksen toimintaan.
Asia siirtyy organisaatiouudistuksen myötä kaupunkikehityslautakunnalta
hyvinvointilautakunnan päätäntävaltaan. Toiminta sijoittuu Hyvinvoinnin
palvelualuella osaamis- ja työllisyyspalvelut- yksikköön, johon esitetään siirrettävän
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talousarvion muutoksen kautta tukeen varattu 43.000 euron määräraha
Kaupunkikehityksestä. Asiasta on neuvoteltu kaavoitusjohtaja Sampo Perttulan
kanssa.

Lisäksi talousarvion 2019 muutosesitysten yhteydessä
esitetään kaupunginvaltuustolle Kaupunkikehityksen palvelualueelta siirrettävän
kierrätys- ja toimintakeskuksen vuokratukeen ja kierrätyspalveluun varattu 43.000
euron määräraha Hyvinvoinnin palvelualueelle.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää

jatkaa Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskuksen ja kaupungin välistä
yhteistyösopimusta siten, että 520 euron (alv 0%) kuukausittain
korvaus kierrätyspalvelusta säilyy ennallaan ja 3.000 euron (alv 0%)
kuukausittainen vuokratuki kohdentuu jatkossa Järvenpään Mestariasuntojen
omistamaan liikehuoneistoon os. Wärtsilänkatu 4, josta kaupunki varaa
Kierrätyskeskukselle 580 m2 toimintatilat.
että yhteistyösopimusta sekä vuokratukea jatketaan vuoden 2019 loppuun
kevään 2019 aikana arvioidaan lautakunnan tärkeänä pitämän toiminnan
jatkaminen

Päätös
Hyväksyttiin

Hyvinvointilautakunta, 12.12.2019, § 75
Valmistelija / lisätiedot:
Sirkka Lehti
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Liitteet

1 K-U_Kierrätyskeskuksen_yhteistyösopimus 1.3.2020-31.12.2021
Hyvinvointilautalunta päätti kokouksessaan 7.2.2019 Keski-Uudenmaan
Kierrätyskeskuksen ja Järvenpään kaupungin yhteistyön jatkamisesta vuodelle
2019. Lautakunta päätti jatkaa Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskuksen
ja kaupungin välistä yhteistyösopimusta ja vuokratukea vuoden 2019 loppuun siten,
että 520 euron (alv 0%) kuukausittain korvaus kierrätyspalvelusta säilyy ennallaan
ja 3.000 euron (alv 0%) kuukausittainen vuokratuki kohdentuu jatkossa Järvenpään
Mestariasuntojen omistamaan liikehuoneistoon os. Wärtsilänkatu 4, josta kaupunki
varaa Kierrätyskeskukselle 580 m2 toimintatilat. Lautakunta päätti myös, että kevään
2019 aikana arvioidaan lautakunnan tärkeänä pitämän toiminnan jatkaminen.
Osaamis- ja työllisyyspalvelujen tehtäväksi jäi edistää yhteistyösopimukseen liittyvien
asioiden valmistelua.
Osaamis- ja työllisyyspalvelut on edistänyt sopimukseen liittyvien asioiden valmistelua
yhteistyössä Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskuksen kanssa keväästä alkaen. Erityistä
huomiota on kiinnitetty kaupungin kalusteiden kierrätyspalveluun liittyvän
yhteistyön kehittämiseen, toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen kiertotalouden
näkökulmasta sekä työtoiminnassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyden mittaamiseen.
Kierrätyskeskuksella ei ole käytössään menetelmiä toiminnan vaikuttavuuden
mittaamiseen kiertotalouden näkökulmasta. Toiminnan vaikuttavuuden arviointia
suhteessa muihin saman tyyppisiin toimijoihin on vaikea toteuttaa, koska suoraan
verrannollista (elinkeinorakenne, asukasmäärä ja sijainti huomioiden) toimintaa ei
Suomesta löydy. Mikäli toiminnalta edellytettäisiin sähkölupaa, olisi toimijan kerättävä
tietoa läpikulkevista sähkö- ja elektroniikkatavaroista. Se mahdollistaisi myös muiden
tuotteiden punnitsemisen ja virtaavuuden todentamisen.
Kierrätyskeskuksen toimijat ovat selvittäneet mittaamisen vaihtoehtoja Luotsisäätiön,
Suomen Kierrätyskeskus ry:n ja Järvenpään kaupungin kaupunkikehityksen
erikoissuunnittelijan kanssa (ympäristöjärjestelmän kehittäminen vastuualueena).
Selvitystyön tuloksena todettiin, että Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry on vaikea
toteuttaa ympäristön säästölaskentaa, koska yhdistykseltä puuttuvat mittaamiseen
vaadittavat välineet, työprosessit ja tarvittavat henkilöresurssit. Sovittiin, että yhdistys
kerää palautetta kierrätyspalveluja käyttäviltä asiakkailta kiertotaloustoiminnan
vaikuttavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä kaksi kertaa vuodessa toteutettavan
kyselyn perusteella.
Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry sovittiin, että yhdistys raportoi kaikki
toiminnassaan olleet asiakkaat osaamis- ja työllisyyspalveluille. Tiedot raportoidaan
anonyymisti tietosuojasyistä. Tiedoista tulee ilmetä, mistä tahoista asiakkaat
ohjautuvat toimintaan, millä sopimuksilla he toiminnassa ovat, minkä pituisia jaksoja,
mitkä ovat asiakkaiden ensisijaiset palvelutarpeet ja mitkä ovat heidän
jatkosuunnitelmansa (mikäli ne ovat Kierrätyskeskuksen tiedossa). Lisäksi
Kierrätyskeskus tekee asiakastyytyväisyyskyselyn kaksi kertaa vuodessa ja raportoi
keräämänsä palautteen. Palautteen perusteella voidaan tehdä joitain johtopäätöksiä
toiminnan vaikutuksista kuntalaisille.
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Lisäksi sovittiin, että Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry:n tehtävänä on tehdä
ympäristökasvatuksellista yhteistyötä koulujen, päiväkotien ym. tahojen kanssa sekä
tarjota yleistä kierrätykseen liittyvää ohjausta kuntalaisille.
Tähän astisen selvitystyön tuloksena on todettavissa, että Keski-Uudenmaan
Kierrätyskeskus ry:n toiminnalla
on vaikuttavuutta yksittäisten työtoimintaan osallistuvien kuntalaisten kannalta
on vähäistä merkitystä ympäristökasvatuksen näkökulmasta
on merkitystä yksittäisten kuntalaisten kalusteiden kierrätyksen kannalta
ei ole merkittävää vaikutusta kaupungin kalusteiden kierrätystoiminnan kannalta
kiertotalouden kannalta vaikuttavuus on heikosti todennettavissa ja tämän
vuoksi mittaamiseen on kehitettävä muunlainen järjestelmä ja sitä tukevat
toimintatavat.
Kuukausittainen vuokratuki ( yhteensä 42.240 euroa vuodessa) on sidottu Järvenpään
Mestariasuntojen omistamasta liikehuoneistosta os. Wärtsilänkatu
4 Kierrätyskeskukselle varattuun toimitilaan. Mikäli toimitilasta joudutaan
luopumaan uuden sopimuksen voimassaoloaikana, tuki päättyy ja sopimus tuodaan
uudellen päätöksentekoon.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. irtisanoa Järvenpään kaupungin ja Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry:n
välisen toistaiseksi voimassa olevan
yhteistyösopimuksen epätarkoituksenmukaisena 1.1.2020 alkaen tai, kun päätös
on saanut lainvoiman. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika
on kaksi (2) kuukautta.
2. tehdä uuden määräaikaisen sopimuksen Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskuksen
ja kaupungin välille liitteen mukaisesti ajalle 1.3.2020 - 31.12.2021.
3. että kuukausittainen vuokratuki (3520€/kk alv 0%) kohdentuu Järvenpään
Mestariasuntojen omistamaan liikehuoneistoon os. Wärtsilänkatu 4, josta
kaupunki varaa Kierrätyskeskukselle 580 m2 toimintatilat. Tuki on yhteensä 42
240 euroa vuodessa (alv 0%).
4. että mikäli ko. toimitilasta joudutaan luopumaan sopimuksen aikana, tuki
päättyy ja sopimus tuodaan uudellen päätettäväksi.
5. että yhdistyksen tulee kehittää toimintansa ympäristön säästölaskentaa
kaupungin ohjeiden mukaisesti.
6. että Keski-Uudenmaan Kierrätyskeskus ry:n tulee kehittää toimintaansa liitteessä
mainituissa asioissa ja raportoida niistä ja toiminnastaan kaupungin osaamis- ja
työllisyyspalvelut yksikölle lokakuussa 2020 ja toukokuussa 2021 sekä
lokakuussa 2021.
Päätös
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Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan kierrätyskeskus, vapaa-aika ja osaamispalvelujen johtaja, Osaamis-
ja työllisyyspalvelujen päällikkö
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Lasten ja nuorten lautakunta, § 28,24.10.2017
Lasten ja nuorten lautakunta, § 64,18.12.2018
Hyvinvointilautakunta, § 76, 12.12.2019
§ 76
Kumppanuussopimus lapsi- ja perhetoiminnan järjestämisestä/MLL ry
JARDno-2017-1463
Lasten ja nuorten lautakunta, 24.10.2017, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Kairesalo
Liitteet

1 Sopimus Järvenpää-MLL 2018-2019.doc
2 MLL varhaisen tuen palvelukuvaus.pdf
Järvenpään kaupunki on vuodesta 2004 hankkinut ostopalvelusopimuksella
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvenpään paikallisyhdistykseltä avointa
varhaiskasvatustoimintaa. Järvenpään kaupungin organisaatiouudistuksen myötä
vuonna 2012 toiminta on siirtynyt Varhaiskasvatuspalveluista Kasvun tuen pienten
lasten palvelujen piiriin.
Kesällä 2015 paikallisyhdistys ilmoitti luopuvansa Keltasirkku- perhetuvan toiminnan
toteuttamisesta vuoden 2015 lopussa. Samaan aikaan paikallisyhdistys neuvotteli
Uudenmaan piiri ry:n kanssa toiminnan siirtämisestä piirin hoidettavaksi
liikkeenluovutuksen keinoin.
Järvenpään kaupungilla ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirillä on
voimassa oleva kumppanuussopimus lastenhoitopalvelujen ja perhekummitoiminnan
järjestämisestä 1.1.2014 lähtien. Kumppanuussopimusta on 1.1.2016 alkaen
laajennettu koskemaan vuosina 2016 – 2017 myös perhekeskustoimintaa. Vuonna
2018 esitetään sopimuksen piiriin nostettavaksi ystäväksi maahanmuuttajaäidille
toiminta, joka jo vuonna 2017 on tavoittanut 15 maahanmuuttajaäitiä.
Pienten lasten palvelut on neuvotellut Uudenmaan piirin kanssa toiminnan
jatkamisesta ja edelleen kehittämisestä vastaamaan avoimen perhekeskustoiminnan
tarpeita Järvenpään keskustan alueella Sipilän hallitusohjelman Lasten ja perheiden
palveluiden muutosohjelman kehittämislinjausten ja Järvenpään
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
Ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan tavoitteena on tarjota perheille matalan
kynnyksen palveluja, lisätä perheiden keskinäistä vertaistukea, vahvistaa perheiden
tukiverkostoja, ehkäistä arjen ongelmien kasautumista sekä tarjota osallistumisen
mahdollisuuksia.
Toiminnan tarkemmat sisällölliset tavoitteet määritellään Kasvun tuen pienten lasten
palvelujen ja Uudenmaan piirin välisissä neuvotteluissa seuraavaa vuotta varten joka
vuoden marraskuussa.
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Jotta Järvenpään kaupungin omana toimintana toteutettavien perhekeskuspalvelujen
ohella voidaan jatkaa lapsiperheille tuotettua avointa, ennaltaehkäisevää lapsi- ja
perhetoimintaa keskusta- alueella Keltasirkku- perhekeskuksessa, lasten ja nuorten
palvelualue esittää lasten ja nuorten lautakunnalle Mannerheimin lastensuojeluliiton
Uudenmaanpiirin ja kaupungin välisen kumppanuussopimuksen
jatkamista. Sopimuksella sovitaan toiminnasta ja toiminnan tukemisesta. Sopimus on
määräaikainen ja voimassa 1.1.2018 – 31.12.2019 myönnettyjen talousarvion
käyttötalousarvion määrärahojen puitteissa.
Lasten ja nuorten palvelualue esittää lasten ja nuorten lautakunnalle talousarvion
määrärahan puitteissa myönnettävää avustusta kumppanuussopimuksen
toteuttamiseksi. Vuonna 2018 avustus on yhteensä 78.200 euroa, joka vastaa
aiemman osto-palvelusopimuksen määrärahaa pois lukien sähkö-, vesi- ja
jätevesikustannukset.
Järvenpään kaupunki ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri kehittävät
Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman tavoitteiden mukaisesti Keski-
Uudenmaan työryhmissä yhteistoiminnassa ketteriä kokeiluja ja työstävät yhteistä
näkemystä mm. perhekeskustoimintamallista. Kevätkaudella käynnistyvät Järvenpään
kaupungin ja MLL Uudenmaan piirin yhteiset ketterät kokeilut koskien mahdollisesti
Lasten lukumummi- toimintaa ja Zemppari- toimintaa. Mikäli kokeilussa oleva
toiminta osoittautuu arvioinnissa vaikuttavaksi, esitetään perhesosiaalityön johtajalle
oikeus laajentaa sopimusta kesken sopimuskauden enintään 5 000 euron suuruisella
avustusmäärärahalisäyksellä.
Tämän hetkisessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymävalmistelussa jo päätetyn
järjestämisen lisäksi on otettu valmisteluun myös sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuotannon mahdollinen siirtäminen 1.1.2019 Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien ja
Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten kuntien perustamalle sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntayhtymälle.
Kaupungilla on oikeus irtisanoa sopimus kuntarakenteiden- ja sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenteiden uudistamisen yhteydessä, jos kaupunki tai sopimuksen
siirtymisen jälkeen kaupungin tilaan tullut arvioi, ettei sopimus enää täytä
muuttunutta tarvetta tai tarkoitusta. Irtisanomisaika on 3 kuukautta.
Irtisanomisilmoitus lähetetään todistettavasti.
Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle taholle kuten mainitulle
kuntayhtymälle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula
Lasten ja nuorten lautakunta päättää
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hyväksyä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n kanssa
laadittavan ennaltaehkäisevän lapsi ja perhetoiminnan kumppanuussopimuksen
jatkamisen vuosille 2018 – 2019
myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:lle toimintaa
varten avustusta vuonna 2018 yhteensä 78.200 euroa. Avustussumman suuruus
tarkistetaan vuonna 2019 elinkustannusindeksillä
antaa perhesosiaalityön johtajalle oikeuden laajentaa sopimusta ja
avustusmäärärahaa kesken sopimuskauden enintään 5 000 euron suuruisella
avustusmäärärahalisäyksellä Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelman
tavoitteiden mukaisesti kehitettyjen ketterien kokeilujen vakiinnuttamiseksi
niiden osoittautuessa vaikuttaviksi
että kaupungilla on oikeus irtisanoa sopimus kuntarakenteiden- ja sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen yhteydessä, jos kaupunki tai
sopimuksen siirtymisen jälkeen kaupungin tilaan tullut arvioi, ettei sopimus enää
täytä muuttunutta tarvetta tai tarkoitusta. Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus
sellaiselle kolmannelle taholle kuten mainitulle kuntayhtymälle, jolle tilaajan
tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain.
Päätös
Hyväksyttiin

Lasten ja nuorten lautakunta, 18.12.2018, § 64
Valmistelijat / lisätiedot:
Minna Kairesalo
minna.kairesalo@jarvenpaa.fi
perhesosiaalityön johtaja
Liitteet

1 MLL sopimus ennaltaehkäisevästä lapsi- ja perhetoiminnasta_Allekirjoitettu sopimus

Järvenpään kaupungilla ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirillä on
voimassa oleva kumppanuussopimus lastenhoitopalvelujen ja perhekummitoiminnan
järjestämisestä 1.1.2014 lähtien. Kumppanuussopimusta on 1.1.2016 alkaen
laajennettu koskemaan vuosina 2016 – 2017 myös perhekeskustoimintaa. Nykyinen
sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.
Ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan tavoitteena on tarjota perheille matalan
kynnyksen palveluja, lisätä perheiden keskinäistä vertaistukea, vahvistaa perheiden
tukiverkostoja, ehkäistä arjen ongelmien kasautumista sekä tarjota osallistumisen
mahdollisuuksia. Sopimuksen sisältämään toimintaan sisältyy myös perhekeskuksen
perhekummitoiminta.
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Toiminnan tarkemmat sisällölliset tavoitteet määritellään Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palvelujen ja MLL:n Uudenmaan piirin kanssa käytävissä vuotuisissa
neuvotteluissa.
Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit ja Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten
kunnat ovat päättäneet siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen Keski-
Uudenmaan sote- kuntayhtymälle 1.1.2019 alkaen. Näin ollen osa MLL:n
kumppanuussopimuksen toiminnasta, perhekummi-
sekä ystäväksi maahanmuuttajaäidille- toiminta on tarkoituksenmukaista siirtää Keski-
Uudenmaan sote- kuntayhtymän toiminnan yhteyteen.
Lasten- ja nuorten lautakunta esittää, että on tarkoituksenmukaista muuttaa lasten- ja
nuorten lautakunnan 24.10.2017 § 28 hyväksymän kumppanuussopimuksen
puitteissa myönnetyn avustuksen talousarviomäärärahan kohdentumisperiaatteita
siten, että 78 200 euron vuoden 2019 avustussummasta siirretään Keski- Uudenmaan
sote-kuntayhtymälle 10 000 euroa ja loput 68 200 euroa jää Järvenpään kaupungin
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluille perheille tarjottavan
ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan toteuttamiseen. Tämän lisäksi kaupunki
on maksanut erikseen sähkö-, vesi- ja jätevesikustannukset. Muutoin 31.12.2019
saakka voimassaolevan kumppanuussopimuksen ehtoihin ei ole tarvetta tehdä
muutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Uudenmaan piiri ry:n ja Järvenpään kaupungin voimassa olevasta
kumppanuussopimuksesta irrotetaan Keski- Uudenmaan sote-kuntayhtymän
perhekeskutoimintaan liittyvä perhekummitoiminta. Näin ollen ennaltaehkäisevän
lapsi- ja perhetoiminnan kumppanuussopimuksen toiminnan 78 200 euron
avustussummasta vuonna 2019 siirtyy 10 000 euroa Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän perhekeskustoiminnan yhteydessä toteutettavan
perhekummitoiminnan ja ystäväksi maahanmuutajaäidille toiminnan tukemiseen ja
loput 68 200 euroa jää Järvenpään kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueelle
lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ennaltaehkäisevään ja
varhaiseen tukeen.
Päätös
Hyväksyttiin

Hyvinvointilautakunta, 12.12.2019, § 76
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Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 MLL kumpaanuussopimus 2.12.2019
Järvenpään kaupungilla ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirillä on
ollut voimassa oleva kumppanuussopimus lastenhoitopalvelujen ja
perhekummitoiminnan järjestämisestä 1.1.2014 lähtien. Kumppanuussopimusta on
1.1.2016 alkaen laajennettu koskemaan vuosina 2016 – 2017 myös
perhekeskustoimintaa. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.
Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit ja Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten
kunnat päättivät siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen ja
järjestämisen Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymälle 1.1.2019 alkaen. Tuolloin
todettiin tarkoituksenmukaiseksi siirtää osa MLL:n kumppanuussopimuksen
toiminnasta, perhekummi- sekä ystäväksi maahanmuuttajaäidille- toiminta, Keski-
Uudenmaan sote- kuntayhtymän toiminnan yhteyteen vuoden 2019 alusta.
Lasten- ja nuorten lautakunta päätti, että osana Keusoten palvelujen valmistelua
muutettiin lautakunnan aiempaa päätöstä ( 24.10.2017 § 28) koskien
kumppanuussopimuksen avustuksen määrärahan kohdentumisperiaatteita siten,
että vuodelle 2019 varatusta 78 200 euron avustussummasta siirrettiin Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymälle 10 000 euroa ja loput 68 200 euroa jäi Järvenpään
kaupungille perheille tarjottavan ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan
toteuttamiseen. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa on
kuitenkin todettu keväällä 2019, ettei Keusote voikaan avustaa kuvattua toimintaa.
Järvenpään kaupunginvaltuuston päätöksellä 21.10.2019 (§ 71) on siirretty 60 000
euron avustusmääräraha, mistä MLL:n avustuksen osuus on 10 000 euroa, Keusoten
kuntayhtymältä Hyvinvoinnin palvelualueelle, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
palveluihin.
Tämän avustuksen lisäksi kaupunki on antanut perhetalo Keltasirkun toimintaa
varten tilat ja maksanut erikseen sähkö-, vesi- ja jätevesikustannukset.
Ennaltaehkäisevän lapsi- ja perhetoiminnan tavoitteena on tarjota perheille matalan
kynnyksen palveluja, lisätä perheiden keskinäistä vertaistukea, vahvistaa perheiden
tukiverkostoja, ehkäistä arjen ongelmien kasautumista sekä tarjota osallistumisen
mahdollisuuksia. Sopimuksen sisältämään toimintaan sisältyy
myös perhekummitoiminta.
Toiminnan tarkemmat sisällölliset tavoitteet määritellään Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palvelujen ja MLL:n Uudenmaan piirin kanssa käytävissä vuotuisissa
neuvotteluissa.
Kumppanuusopimusta on tarkoituksenmukaista jatkaa, koska toiminta täydentää
kaupungin omaa lapsiperheiden hyvinvoinninedistämisen työtä. Toiminnan
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tavoitteena on tarjota avointa, matalan kynnyksen palvelua, lisätä perheiden
keskinäistä vertaistukea, vahvistaa perheiden tukiverkostoja, ehkäistä arjen ongelmien
kasautumista sekä tarjota osallistumisen mahdollisuuksia. Koska kaupunki on
päättänyt luopua perhetalo Keltasirkun nykyisistä toimitiloista niiden heikon kunnon
vuoksi, toiminnalle on saatu uudet toimivammat tilat piha-alueineen entisen
perhekeskus Maahisen tiloista vuoden 2020 alusta. Samoja Maahisen tiloja voivat
käyttää myös muut toimijat yhdessä sovittavalla tavalla. Lapsiperheiden avointa
toimintaa on myös toivottu Jampan alueelle. Perhetalo Joutsikki toimii keskustassa ja
vuoden 2020 alusta alkaen Joutsikin avointa toimintaa on suunnitelmissa lisätä
kaupungin omana toimintana.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut esittävät
lautakunnalle Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin ja kaupungin
välisen kumppanuussopimuksen jatkamista. Sopimuksella sovitaan toiminnasta ja
toiminnan tukemisesta. Sopimusta esitetään määräaikaiseksi 1.1.- 31.12.2020 ja se
toteutetaan talousarvion hyväksyttyjen käyttötalousarvion määrärahojen
puitteissa. Vuonna 2020 avustusta on varattu yhteensä 78.200 euroa, joka vastaa
aiemman kumppanuussopimuksen määrärahan suuruutta. Lisäksi kaupunki osoittaa
toiminnalle tilat ja vastaa sen siivous-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannuksista
aiemman käytännön mukaisesti. Vuoden 2020 aikana tarkastellaan kaupungin
tasolla kaikkien yhteisöille vuokrattujen tilojen vuokranmaksun periaatteita
uudelleen.
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvoinnin lautakunta päättää
1. hyväksyä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n kanssa
laadittavan ennaltaehkäisevän lapsi ja perhetoiminnan
kumppanuussopimuksen 1.1.- 31.12.2020 liitteen mukaisena.
2. myöntää Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:lle toimintaa
varten avustusta vuonna 2020 yhteensä 78.200 euroa.
3. osoittaa perhetalo Keltasirkun toimintaan vuodelle 2020 tilat korvauksetta.
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
MLL Uudenmaan piiri ry
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Oikaisuvaatimus
§72, §73, §74, §75, §76
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Hyvinvointilautakunta
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.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
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- 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.

