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Aika

11.05.2020, klo 16:00 - 21:23

Paikka

Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat
§ 185

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

§ 186

Ilmoitusasiat

§ 187

Rakennusvalvontayhteistyön laajentaminen Hyvinkään kanssa, henkilöstöä
koskevat periaatteet

§ 188

Henkilöstökertomus 2019

§ 189

Hallintosäännön § 133 muuttaminen / Korona

§ 190

Kokouskutsu 19.5.2020 / Keski-Uudenmaan Klubitalot ry / yhdistyksen
lakkauttaminen

§ 191

Kulttuuripalveluiden toiminta-avustusten myöntäminen 2020

§ 192

Perustietotekniikka ja tietoliikennepalvelut - selvitys ja jatkotoimenpiteet

§ 193

Erityisen tuen ja kehitysvammaisten piiriin kuuluvien oppilaiden aamu- ja
iltapäivätoiminta lv 2020-2021

§ 194

Yhdessä katettu-verkoston tukeminen/ViaDia Järvenpää 2020-2022
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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, saapui 16:01
Mikko Taavitsainen
Mikko Vesterinen
Mimmi Launiala
Pekka Heikkilä, saapui 16:03
Willem van Schevikhoven, § 185 - 190 , § 192 -193, saapui 16:03, poistui 21:03
Emmi Mäkinen, varajäsen Ulla-Mari Karhu, § 193, saapui 17:12, poistui 19:00
Muut saapuvilla olleet
Iiris Laukkanen, esittelijä § 191, hallintojohtaja, sihteeri
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä, saapui 16:05, poistui 21:03
Henry Berg, Valtuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:05
Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, § 188, saapui 18:51, poistui 19:23
Topi Luostarinen, talouspäällikkö, § 193, saapui 17:03, poistui 18:04
Arja Korhonen, opetusjohtaja, § 193, saapui 17:06, poistui 18:04
Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, § 191, saapui 21:07, poistui 21:21
Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja, § 192, saapui 20:51
Allekirjoitukset

Helinä Perttu
Puheenjohtaja

Iiris Laukkanen, esittelijä § 191
Sihteeri
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§ 185
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 12.5.2019 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 186
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallitukselle tiedoksi:
1. Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö: Hallituksen esitysluonnos
laajakaistarakentamisen tuesta
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6596e792-7cd4-
4dca-8ff2-95b576cbfe76&respondentId=7103702b-98ce-45ee-bd40-df0787d74a0f

2. Lausuntopyyntö: Ohje liikenteenohjauslaitetietojen toimittamisesta Väylävirastolle
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b7228741-34a5-
4e41-bb47-47ed7144c6aa&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-
84481bafc744

3. Valtioneuvoston exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti

4. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös ESAVI/13631/2020, 8.5.2020 Etelä-
Suomen aluehallintoviraston toimialueelle

5. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista 12.5.2020

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely
Kaupunginjohtaja selosti ajankohtaiskatsauksessaan koronan vaikutusta talouteen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020

18/2020

5 (46)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 143,20.04.2020
Kaupunginhallitus, § 160,27.04.2020
Kaupunginhallitus, § 187, 11.05.2020
§ 187
Rakennusvalvontayhteistyön laajentaminen Hyvinkään kanssa, henkilöstöä koskevat
periaatteet
JARDno-2020-377
Kaupunginhallitus, 20.04.2020, § 143
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Vastamäki
jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi
johtava rakennustarkastaja
Liitteet

1 Luonnos sopimukseksi rakenusvalvontayhteistyöstä 2020
Valmistelijat
johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki
Tausta
Järvenpään ja Hyvinkään kaupungit ovat aiemmin sopineet johtavan
rakennustarkastajan tehtävän hoitamisesta yhdessä siten, että Hyvinkää ostaa 50 %
viranhaltijan työpanoksesta Järvenpäältä (KH 13.4.2015 § 99) ja yhden
rakennustarkastajan tehtävien hoitamisesta siten, että Järvenpää ostaa 50 %
tarkastajan työpanoksesta Hyvinkäältä (KH 27.4.2015 § 114). Yhteistyön tavoitteena on
ollut toiminnan järjestäminen tehokkaasti, hyvien käytäntöjen jakaminen ja
asiakaspalvelun parantaminen.
Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana Järvenpää ja Hyvinkää ovat käyneet keskustelua
rakennusvalvontayhteistyön laajentamisesta kaupunkien välillä. Nyt päätettäväksi
tuotava yhteistyösopimus ei vaikuta johtavan rakennustarkastajan ja häntä sijaistavan
rakennustarkastajan aiemmin hyväksyttyihin sopimuksiin vaan ne pysyvät
voimassa sellaisenaan.
Rakennusvalvonnan järjestäminen
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 21 §:n mukaan, jos tehtävien hoitamisen kannalta
on tarkoituksenmukaista, kunnilla voi olla yhteinen rakennustarkastaja. Kunta voi
myös antaa rakennusvalvontatehtävän sopimuksen nojalla toisen kunnan
viranhaltijan hoidettavaksi.
Kuntien ja kuntayhtymien julkisoikeudellisesta yhteistoiminnasta säädetään kuntalain
8 luvussa. Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään
yhdessä. Kunnan järjestämisvastuu voidaan myös siirtää toiselle kunnalle tai
kuntayhtymälle jollakin 8 luvussa säädetyllä yhteistoimintamuodolla.
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Kuntalain 8 luvun mukaisia julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat:
1. yhteinen toimielin (51-52 §) eli vastuukuntamalli (ent. isäntäkuntamalli)
2. yhteinen virka (53 §)
3. sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta (54 §)
4. kuntayhtymä (55 -64 §)
Järvenpään ja Hyvinkään kaupungin välinen sopimus viranomaistehtävän
hoitamisesta yhdessä
Käytännössä rakennusvalvonnan järjestämisen osalta mahdollisia malleja tässä
tilanteessa olisivat yhteinen virka tai sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta.
Valmistelun perusteella ehdotetaan, että Järvenpään ja Hyvinkään kaupungit
laajentavat rakennusvalvontayhteistyötä sopimuksella viranomaistehtäviensä
hoitamisesta yhdessä siten, että henkilöstön asema ei muutu yhteistyön tiivistämisen
seurauksena. Järvenpään kaupunki ja Hyvinkään kaupunki säilyisivät yhteistyön piiriin
kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden työnantajina entisin ehdoin. Sopimuksen
mukaisen yhteistyön piiriin kuuluisi Järvenpäästä kahdeksan vakanssia (5 virkaa, 3
työsuhdetta) ja Hyvinkäältä 7 vakanssia (6 virkaa, 1 määräaikainen työsuhde).
Kaupunkien välisen rakennusvalvontayhteistyön tiivistämisen on tarkoitus
tehostaa rakennusvalvontaresurssien käyttöä sopijakaupungeissa. Sopimuksen
mukaisella yhteistyöllä pyritään keskittämään ja jakamaan rakennusvalvontaan
liittyvät tehtävät tarkoituksenmukaisemmin sopijakaupunkien
rakennusvalvontahenkilökunnan kesken, mahdollistamaan henkilökunnan
erikoistuminen sekä varmistamaan toiminnan jatkuminen keskeytyksettä myös
henkilökunnan vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana. Yhteistyön tarkoitus on
lisäksi varmistaa sopijakaupunkien paremmat mahdollisuudet valmistautua ja vastata
tuleviin maankäyttöä ja rakentamista koskeviin lainsäädäntömuutoksiin (kuten
tietomallipohjaisen rakennusvalvontaprosessin kehittäminen ja rakentamisen
hiilijalanjälkilaskenta).
Asiaa on ennen päätöksentekoa esitelty kaupunkikehityslautakunnan iltakoulussa
27.2.2020 ja kaupunginhallituksen iltakoulussa 9.3.2020.
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
Yhteistoimintalaki velvoittaa työnantajaa neuvottelemaan valmisteilla olevien
toimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista henkilöstön kanssa ennen
kuin asiassa tehdään lopullisia päätöksiä. Neuvotteluiden on oltava aidosti
vuorovaikutteisia ja niiden tavoitteena on päästä yksimielisyyteen tulevista
ratkaisuista. Lopullinen päätösvalta neuvotteluiden jälkeen on työnantajalla.
Rakennusvalvontayhteistyön laajentamista on käsitelty Järvenpään kaupungin
johtoryhmässä 4.12.2019. Johtoryhmä on suhtautunut ajatukseen yhteistyön
laajentamisesta kannustavasti ja asia on tämän jälkeen viety Järvenpäässä
keskusteluun pikku-yt:n 9.12.2019. Yhteistyön piiriin kuuluville Järvenpään ja
Hyvinkään rakennusvalvonnan työntekijöille on lisäksi järjestetty yhteinen yt-tilaisuus /
henkilöstöinfo 15.1.2020. Järvenpäässä viralliset yhteistoimintaneuvottelut on pidetty
3.3.2020.
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Nyt päätöksentekoon tuotavan yhteistyösopimuksen rinnalla on valmisteltu
yhteistyön piiriin kuuluvaa rakennusvalvontahenkilökuntaa koskevat periaatteet.
Periaatteet tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi erikseen kevään 2020
aikana, kuitenkin hyvissä ajoin ennen yhteistyön käynnistymistä.
OKT
Toimivalta
Järvenpään kaupungin hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 25.3.2019 § 11) 12 §: " - -
kaupunginhallitus ohjaa kaupungin maapolitiikkaa, kuntasuunnittelua,
seutuyhteistyötä sekä henkilöstöpolitiikkaa.”
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. rakennusvalvontayhteistyön laajentamisesta Järvenpään ja Hyvinkään
kaupunkien välillä 1.6.2020 alkaen liitteenä olevan sopimuksen mukaisin ehdoin.
2. että sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen
päätöksillään hyväksyneet, nämä päätökset ovat saaneet lainvoiman ja sopimus
on molempien toimesta allekirjoitettu.
Käsittely:
Tämä asia käsiteltiin § 140 jälkeen.
Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki selosti asiaa.
Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Asia
palautetaan valmisteluun.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 27.04.2020, § 160
Valmistelijat / lisätiedot:
Jouni Vastamäki
jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi
johtava rakennustarkastaja
Liitteet

1 Luonnos sopimukseksi rakenusvalvontayhteistyöstä 2020 (päivitetty 21.4.2020)
Valmistelijat
johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki
Tausta
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Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 20.4.2020 § 143 ja palauttanut
asian valmisteluun, koska pykälän liitteenä olleeseen sopimusluonnoksen kohtaan 12.
on jäänyt erheessä keskeneräinen lause. Kyseinen sopimuskohta on kokouksen
jälkeen täsmennetty tarkoitettuun muotoon.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. rakennusvalvontayhteistyön laajentamisesta Järvenpään ja Hyvinkään
kaupunkien välillä 1.6.2020 alkaen liitteenä olevan sopimuksen mukaisin ehdoin.
2. että sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen
päätöksillään hyväksyneet, nämä päätökset ovat saaneet lainvoiman ja sopimus
on molempien toimesta allekirjoitettu.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 187
Valmistelija / lisätiedot:
Jouni Vastamäki
jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi
johtava rakennustarkastaja
Liitteet

1 Luonnos henkilöstöä koskeviksi periaatteiksi, rakennusvalvontayhteistyö 2020
(päivitetty 30.4.2020)
Valmistelijat
johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, vt. palvelussuhdepäällikkö Anna-Liisa
Vainio, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki
Tausta
Järvenpää ja Hyvinkää ovat päätöksillään Järvenpään kaupunginhallitus 27.4.2020 §
160 ja Hyvinkään ympäristölautakunta 23.4.0202 § 38 hyväksyneet sopimuksen
rakennusvalvontayhteistyön laajentamisesta kaupunkien kesken.
Yhteistyösopimuksen rinnalla on valmisteltu yhteistyön piiriin kuuluvaa
rakennusvalvontahenkilökuntaa koskevat periaatteet.
Toimivalta
Järvenpään kaupungin hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 25.3.2019 § 11) 12 §: " - -
kaupunginhallitus ohjaa kaupungin maapolitiikkaa, kuntasuunnittelua,
seutuyhteistyötä sekä henkilöstöpolitiikkaa.”
MS
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat Järvenpään ja Hyvinkään
kaupunkien rakennusvalvontahenkilökuntaa koskevat periaatteet.

Käsittely
Tämä asia käsiteltiin § 193 jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hyvinkään kaupunki, Järvenpään rakennusvalvontahenkilökunta, johtava
rakennustarkastaja, Järvenpään vt. palvelussuhdepäällikkö
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Yhteistyötoimikunta, § 10,30.04.2020
Kaupunginhallitus, § 188, 11.05.2020
§ 188
Henkilöstökertomus 2019
JARDno-2020-647
Yhteistyötoimikunta, 30.04.2020, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2019
Henkilöstökertomuksen tavoitteena on myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisöjen ja
johtamisen kehittymiseen. Henkilöstökertomuksessa kuvataan monien eri
tunnuslukujen avulla henkilöstörakennetta sekä henkilöstön tilaa.
Henkilöstökertomus tuottaa tietoa kehittämiskohteiden määrittelyn tueksi niin
päättäjille kuin kaupungin johdolle, esimiehille sekä henkilöstölle.
Henkilöstökertomuksen tulosten avulla asetetaan tavoitteita ja voidaan seurata
tavoitteiden toteutumista palvellen siten kaupunkistrategian seurantaa ja
päätöksentekoa. Henkilöstökertomuksessa kuvattu vuoden 2019 henkilöstöresurssia
ja työhyvinvoinnin tilaa tunnuslukujen avulla; henkilöstömäärää,
henkilöstörakennetta, henkilöstön vaihtuvuutta sekä sairauspoissaolojen ja
tapaturmien määrää ja pituutta. Näiden tunnuslukujen lisäksi
henkilöstökertomuksessa kuvataan esimiestyön ja johtamisen kehittämistä, tasa-arvo-
ja yhdenvertaisuuden toteutumista, rekrytointia, viestintää, tuloksellisesta työnteosta
palkitsemista, työhyvinvoinnin toimenpiteitä, strategista henkilöstösuunnittelua sekä
kaupunkistrategian toteuttamiseen vaadittavaa osaamista. Tulevien vuosien haasteita
on pohdittu Johtopäätökset -luvussa.
Työpaikkojen hyvinvointia ja hyviä työtuloksia tuottavat esimiehet ja työntekijät
yhdessä kehittämällä työtään yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Asiakaslähtöistä ja
moniammatillista toimintakulttuuria sekä prosessimaisen toimintatavan
juurruttamista käytäntöön on jatkettu, ja samalla jo on valmistauduttu sosiaali- ja
terveyspalvelujen irtautumiseen. Uuden Järvenpään organisaation ja johtamisen
kehittämisessä lähtökohdaksi on otettu tulevaisuuden tarpeita vastaava työ- ja
toimintakulttuurin kehittäminen siten, että se tukee työntekijöiden tuloksellisuutta ja
työhyvinvointia sekä houkuttelee myös tulevaisuudessa osaavia työntekijöitä.
Tulevaisuuden johtamisen ja työkulttuurin muutos, itseohjautuvien tiimien
toimintamalli, merkitsee muutosta sekä johtamisessa että työntekijöiden itsensä
johtamisen taidoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja
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Yhteistyötoimikunta käsittelee vuoden 2019 henkilöstökertomuksen ja merkitsee sen
tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 188
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstökertomus 2019
Perustelut
Henkilöstökertomuksen tavoitteena on myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisöjen ja
johtamisen kehittymiseen. Henkilöstökertomuksessa kuvataan monien eri
tunnuslukujen avulla henkilöstörakennetta sekä henkilöstön tilaa.
Henkilöstökertomus tuottaa tietoa kehittämiskohteiden määrittelyn tueksi niin
päättäjille kuin kaupungin johdolle, esimiehille sekä henkilöstölle.
Henkilöstökertomuksen tulosten avulla asetetaan tavoitteita ja voidaan seurata
tavoitteiden toteutumista palvellen siten kaupunkistrategian seurantaa ja
päätöksentekoa.
Henkilöstökertomuksessa kuvattu vuoden 2019 henkilöstöresurssia ja työhyvinvoinnin
tilaa tunnuslukujen avulla; henkilöstömäärää, henkilöstörakennetta, henkilöstön
vaihtuvuutta sekä sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrää ja pituutta. Näiden
tunnuslukujen lisäksi henkilöstökertomuksessa kuvataan esimiestyön ja johtamisen
kehittämistä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden toteutumista, rekrytointia, viestintää,
tuloksellisesta työnteosta palkitsemista, työhyvinvoinnin toimenpiteitä, strategista
henkilöstösuunnittelua sekä kaupunkistrategian toteuttamiseen vaadittavaa
osaamista.
Vuoden 2019 alusta kaupungin organisaatio on hyvin erilainen kuin koskaan aiemmin.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän aloitettua toimintansa 1.1.2019 kaupungin
rakenne on uudistunut vastaamaan peruskunnan toimintaa tilanteessa, jossa se ei
itse tuota sosiaali- ja terveyspalveluja. Työpaikkojen hyvinvointia ja hyviä työtuloksia
tuottavat esimiehet ja työntekijät yhdessä kehittämällä työtään yhteisten tavoitteiden
mukaisesti. Johtamisen kehittämisessä lähtökohdaksi on otettu tulevaisuuden tarpeita
vastaava työ- ja toimintakulttuurin kehittäminen siten, että se tukee työntekijöiden
tuloksellisuutta ja työhyvinvointia sekä houkuttelee myös tulevaisuudessa osaavia
työntekijöitä. Strategisia tavoitteita toimintakulttuurin muutoksesta, joissa keskiössä
on valmentava johtaminen, itseohjautuvuus yhteisohjautuvuuden näkökulmasta sekä
strategisten kyvykkyyksien tunnistamisesta on käynnistetty vuoden 2019 aikana.
Tulevaisuuden johtamisen ja työkulttuurin muutos, itseohjautuvien tiimien
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toimintamalli, merkitsee muutosta sekä johtamisessa että työntekijöiden itsensä
johtamisen taidoissa.
Henkilöstökertomus 2019 on käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksessa
30.4.2020. Hallintosäännön §133 perusteella asia tuodaan suoraan
kaupunginhallituksen käsittelyyn ilman asian käsittelyä henkilöstöasiainjaostossa.
MS
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
merkitsee henkilöstökertomuksen 2019 tiedoksi.

Käsittely
Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu selosti asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto
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Kaupunginhallitus, § 82,17.03.2020
Kaupunginvaltuusto, § 17,23.03.2020
Kaupunginhallitus, § 189, 11.05.2020
§ 189
Hallintosäännön § 133 muuttaminen / Korona
JARDno-2020-778
Kaupunginhallitus, 17.03.2020, § 82
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Hallintosääntöön ehdotettu uusi 133 § Poikkeusoloihin varautuminen (lopullinen)
Valmistelijat
kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, hallintojohtaja Iiris Laukkanen, kaupunginlakimies
Laura Kattelmäki
Asian tausta
Hallitus on maanantaina 16.3.2020 ilmoittanut todenneensa yhdessä tasavallan
presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen vuoksi.
Edellä mainitusta johtuen valmiuslaki (1552/2011) on päätetty ottaa käyttöön.
Valtioneuvosto käsittelee valmiuslain käyttöönotto- ja soveltamisasetuksia tänään
tiistaina. Hallitus toi maanantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa lisäksi esille uusia
varautumistoimenpiteitä ja suosituksia liittyen koronavirustilanteeseen. Hallituksen
linjaamien toimenpiteiden ja suositusten tarkoituksena on suojata väestöä sekä
turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020
saakka.
Kunnan vastuu palveluista
Kunnilla on vastuu kuntalaisten tarvitsemien peruspalvelujen tuottamisesta ja
järjestämisestä niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Kunnan tulee kyetä hoitamaan
sille asetetut tehtävät ja varmistamaan sen asukkaiden hyvinvointi kaikissa tilanteissa.
Esimerkiksi tartuntatauti tai epidemia ei vielä sellaisenaan oikeuta poikkeamaan
lainsäädännön velvoitteista, ellei tätä lainsäädännössä ole nimenomaisesti
mahdollistettu.
Jotta Järvenpään kaupunki pystyy varmistamaan edellä mainittujen palvelujen
tuottamisen ja järjestämisen sekä sen asukkaiden hyvinvoinnin myös poikkeusoloissa,
on hallintosääntöön tehtävät liitteen mukaiset välttämättömät poikkeusoloja koskevat
täsmennykset. Asian kiireellisyydestä johtuen ehdotetaan, että muutokset tulevat
voimaan välittömästi sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on tarkastanut
päätöksen laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden seuraavassa kokouksessaan.
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1. ottaa asian kiirellisyysperusteella käsiteltäväksi.
2. että, hallintosääntösääntöä muutetaan siten, että säännön loppuun, ennen
liitettä 1, viimeiseksi pykäläksi lisätään liitteen mukainen 133 §
3. että, muutokset tulevat voimaan välittömästi.
Käsittely
Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään. Muutettu esitys kuuluu
"Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1. ottaa asian kiirellisyysperusteella käsiteltäväksi.
2. että, hallintosääntösääntöä muutetaan siten, että säännön viimeiseksi pykäläksi
lisätään liitteen mukainen 133 §
3. että, muutokset tulevat voimaan välittömästi.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 23.03.2020, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Hallintosääntöön ehdotettu uusi 133 § Poikkeusoloihin varautuminen (lopullinen)
Kaupunginhallitus 17.3.2020 § 82
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
1. ottaa asian kiirellisyysperusteella käsiteltäväksi.
2. että, hallintosääntösääntöä muutetaan siten, että säännön viimeiseksi pykäläksi
lisätään liitteen mukainen 133 §
3. että, muutokset tulevat voimaan välittömästi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 189
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Liite ehdotus hallintosäännön § 133 muuttamiseksi
Valmistelijat
hallintojohtaja Iiris Laukkanen, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki, lakimies Pekka
Kääriäinen
Tausta
Järvenpään kaupunginvaltuusto on päätöksellään 23.3.2020 § 17 päättänyt, että
hallintosääntöön lisätään uusi poikkeusoloihin varautumista koskeva § 133.
Perusteet hallintosäännön § 133 täsmentämiselle
Valmiuslainsäädännön voimassaolosta päätetään asetuksella.
Valmiustilalainsäädännön voimassaolo voi pitkittyä tai valmiustilalainsäädännön
voimassaolon jälkeen voi vielä vallita normaaliolojen häiriötila, jota voidaan hallita
esimerkiksi tartuntatautilaissa säädetyillä toimilla tai säätämällä tilanteen johdosta
määräaikaisesti voimassaolevaa lainsäädäntöä (esimerkkinä laki kuntalain
väliaikaisesta muuttamisesta).
Hetemäen raportissa on luetteloitu liitteessä 1 rajoitustoimenpiteet ja suositukset,
joihin eri viranomaiset ovat ryhtyneet Covid-19 -epidemian hillitsemiseksi, sekä
toimenpiteiden ja suositusten säädösperusta. Hetemäen raportti on tuotu tiedoksi
kaupunginhallitukselle ilmoitusasioissa. Eri ministeriöt ovat antaneet
hallinnonaloillaan toimintaohjeita, aluehallintovirastot ovat päättäneet muun ohella
kokoontumisrajoituksista ja tilojen sulkemisista, Valtioneuvosto, Kuntaliitto ja
Kuntatyönantajat ovat antaneet suosituksia esimerkiksi etätyöstä ja ikäihmisten
karanteenia vastaavista olosuhteista. Kuntien on ollut pantava toimintaohjeet
täytäntöön viipymättä, mikä on edellyttänyt nopeaa päätöksentekoa ja mahdollisuutta
johtaa kaupungin toimintaa ja taloutta keskitetysti.
Covid-19 -epidemian kestoa ei voida varmuudella ennustaa. Epidemiasta johtuva
normaaliolojen häiriötilanne voi jatkua pidempään kuin valmiuslainsäädäntö on
voimassa, johon hallintosäännön § 133 on tällä hetkellä sidottu.
Hallintosäännön § 133 on tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että
a) kaupunginhallitus voi käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille määriteltyä
toimivaltaa poikkeustilan ja normaaliolojen häiriötilan aikana silloin kun se on
päätöksenteon nopeuden tai tilanteen keskitetyn johtamisen kannalta perusteltua
mutta
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b) palvelualuelautakuntien ja jaostojen kokoontuminen ja päätöksenteko
mahdollistetaan muissa kuin edellä tarkoitetuissa tilanteissa.
Hallintosäännön § 133 voimassa ollessa ei ole ilmennyt tilanteita, jossa
kaupunginjohtajan olisi ollut käytettävä kiireellisesti tässä pykälässä delegoitua
kaupunginhallituksen toimivaltaa. Siten hallintosäännön § 133 esitetään poistettavaksi
tätä koskevat kohdat.
Normaaliolojen häiriötilanteella tarkoitetaan pykälässä esimerkiksi kontrolloimatonta
ja suuria ihmismääriä käsittäviä maahantuloja, saastumisesta johtuvia laajoja
ympäristötuhoja, laajamittaisia tietojärjestelmiin tai sähkönjakeluun liittyviä häiriöitä
sekä epidemioita tai muita terveyteen vaikuttavia olosuhteita, jotka voivat asettaa
yleisen terveyden ja turvallisuuden tai terveydenhuollon kantokyvyn vaaraan. Asian
kiireellisyydellä puolestaan viitataan esimerkiksi kunnan asukkaiden erittäin tärkeisiin
intresseihin ja niiden suojaamiseen viivytyksettä. Näille tilanteille on yhteistä se, ettei
toiminnan aloittamisessa voida hyväksyä tarpeettomia hidastavia tekijöitä. Kaupungin
ja sen asukkaiden erittäin tärkeiden intressien turvaamiseen liittyviä toimenpiteitä on
tällöin johdettava keskitetysti.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
hyväksyä hallintosäännön pykälään 133 liitteen mukaiset täsmennykset.

Käsittely
Muutosehdotus Ulla-Mari Karhu
Keskustelun kuluessa Ulla-Mari Karhu ehdotti Tomi Passin ja Jarno Hautamäen
kannattamana, että § 133 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"133 § Normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen
Normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (poikkeusolojen osalta valmiuslain
käyttöönottoasetuksen voimassaoloaikana):
1. kaupunginhallitus, jaosto tai lautakunta voidaan kutsua koolle välittömästi
hallintosäännön 109 §:ssä mainittua määräaikaa noudattamatta.
2. mikäli kaupunginhallitus, jaosto tai lautakunta päätetään kutsua koolle edellä
mainitulla tavalla välittömästi, kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan sellaisia
kiireellisiä asioita, joita ei voida käsitellä hallintosäännön 109 §:n mukaisen koolle
kutsumisaikataulun puitteissa."

Lisäysehdotus Tomi Passi
Keskustelun kuluessa Tomi Passi ehdotti Helinä Pertun kannattamana, että
hallintosääntöön valmistellaan erikseen kohdassa § 109 lautakuntien kokouskutsuajan
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muutos tämän ajan toimintaan paremmin soveltuva 4 vuorokautta nykyisen 8 vrk
tilalle. Lisäysehdotus raukesi Pertun peruutettua kannatuksensa ehdotukselle.

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan
seuraavasti:
§ 133 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
133 § Normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen
Normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (poikkeusolojen osalta valmiuslain
käyttöönottoasetuksen voimassaoloaikana):
1. kaupunginhallitus, lautakunnat, jaostot ja johtokunnat voidaan kutsua koolle
välittömästi hallintosäännön 109 §:ssä mainittua määräaikaa noudattamatta.
2. mikäli kaupunginhallitus, lautakunta, jaosto tai johtokunta päätetään kutsua
koolle edellä mainitulla tavalla välittömästi, kokouksessa voidaan käsitellä
ainoastaan sellaisia kiireellisiä asioita, joita ei voida käsitellä hallintosäännön 109
§:n mukaisen koolle kutsumisaikataulun puitteissa.
3. Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä päätös asiassa, joka hallintosäännöllä on
määrätty palvelualuelautakunnan tai jaoston (pois lukien tarkastuslautakunta,
lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) toimivaltaan, jos päätöksen tekeminen tällä
tavoin on välttämätöntä sen johdosta, että
a. edellä mainitun toimielimen kokoontuminen normaaliolojen
häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa on estynyt tai
b. normaaliolojen häiriötilanne tai poikkeusolot edellyttävät kaupungin ja sen
asukkaiden erittäin tärkeiden intressien vuoksi nopeaa päätöksentekoa ja
kaupungin toiminnan ja talouden johtamista keskitetysti.
Puheenjohtaja varmisti, että esittelijän muutettu ehdotus hyväksyä yksimielisesti.

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
KV, tiedoksi KV jälkeen: johtoryhmä, palvelualueiden johtoryhmät, toimielimet,
listatiimi, kirjaamo
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§ 190
Kokouskutsu 19.5.2020 / Keski-Uudenmaan Klubitalot ry / yhdistyksen lakkauttaminen
JARDno-2020-1217
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Esityslista 19.5.2020 Keski-Uudenmaan Klubitalot ry
Keski-Uudenmaan klubitalot ry on kutsunut koolle yhdistyksen kokouksen 19.5.2020.
Kokouskutsun mukaan kokouksessa käsitellään muun ohella tili- ja vastuuvapauden
myöntämistä sekä päätetään yhdistyksen loppuselvityksestä ja lakkauttamisesta.
Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa aiemmin KH 1.11.2019 § 276.
IL

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. nimetä edustajakseen yhdistyksen kokoukseen Anne Honkasen ja
2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämaan kokousedustajasta nyt nimetyn
edustajan esteen varalta.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan klubitalot ry, nimetty
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Kaupunginhallitus, § 182,04.05.2020
Kaupunginhallitus, § 191, 11.05.2020
§ 191
Kulttuuripalveluiden toiminta-avustusten myöntäminen 2020
JARDno-2020-253
Kaupunginhallitus, 04.05.2020, § 182
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Tausta
Kulttuurin toiminta-avustuksia myönnetään paikallisten kulttuuritoimintaa
harjoittavien, laajaa vaikuttavuutta toteuttavien toimijoiden sekä
ammattimaisten kulttuurisisältöjen ja tapahtumien toteuttamiseen jo pitkään
osallistuneiden rekisteröityjen yhdistysten toiminnan tukemiseen.
Saapuneet hakemukset
Toiminta-avustuksia haki määräaikaan 10.4.2020 mennessä seitsemän hakijaa
yhteensä 99 500 euroa (100 000/2019, 135 000/2018, 130 000/2017). Kolme hakijoista
eivät vastaa toiminta-avustusten piirissä olevan toiminnan yllä mainittuja periaatteita
ja heidän hakemuksensa on otettu huomioon kohdeavustusten puolella.
Seuraaville organisaatioille on maksettu vuoden 2020 toiminta-avustuksen ennakkoa
hakemusten perusteella.
Värinää ry
Järvenpään teatteri ry
Varatut määrärahat

3 500 €
15 000 €

Toiminta-avustuksiin on alustavassa budjetissa varattu 94 400 euroa, mutta Korona-
viruksesta johtuen Järvenpään Blues ja Jazz Diggarit ovat joutuneet perumaan
normaalin festivaalinsa ja toteuttavat syksyllä 2020 pienimuotoisemman tapahtuman.
Tästä syystä heidän hakemuksensa on aiempia vuosia pienempi ja esitys toiminta-
avustusten kokonaissummasta on budjetoitua pienempi, 90 000 euroa. Myös
Järvenpään teatteri, Värinää-festivaali, ja todennäköisesti myös Meidän -festivaali
joutuvat muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmiaan Korona-tilanteesta johtuen. Kaikki
toimijat ovat esittäneet vaihtoehtoisen tavan toteuttaa sisältöjään / tapatumaansa, jos
Korona-tilanne pakottaa toimijat muutoksiin.
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.4.2020 § 109 joustosta avustusten
käytössä Korona-tilanteesta johtuen.
Toimivalta
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Kulttuurin toiminta-avustuksien myöntämisen suorittaa normaalioloissa
Hyvinvointilautakunta.
Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus
käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa
(pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän
mukaisissa poikkeusoloissa."
Asian käsittely ei siedä viivästyksiä sillä maksatus avustusta saaville tahoille voidaan
suorittaa vasta kun jakoperusteiden, toiminta-avustusten ja viranhaltija päätöksellä
tehtyjen kohdeavustusten päätökset ovat saaneet lainvoiman. Viivästyminen voi
aiheuttaa avustusta saaville tahoille tarpeetonta haittaa toiminnan ja tuotantojen
suhteen.
TL
Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää vuoden 2020 kulttuurin toiminta-avustusten
myöntämisestä seuraavasti:

Järvenpään teatteri ry
Meidän festivaali
Järvenpään Blues-Jazz Diggarit
ry
Värinää ry
Teatteri Kuus Toista
Järvenpään Kamarikuoro ry
Järvenpään mieslaulajat
YHTEENSÄ

myönnetty
2019
37.400
24.500

haettu
2020
38.000
30.000

esitys
2020
38.000
30.000

25.500

15.000

15.000

7.000

7.000
3.000
2.500
4.000
99.500

7.000
0
0
0
90.000

94.400

Käsittely
Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä. Esittelijänä toimi tämän asian ajan
hallintojohtaja.
Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: Asia palautetaan
valmisteluun.
Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 191
Valmistelija / lisätiedot:
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Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Tausta
Kulttuurin toiminta-avustuksia myönnetään paikallisten kulttuuritoimintaa
harjoittavien, laajaa vaikuttavuutta toteuttavien toimijoiden sekä
ammattimaisten kulttuurisisältöjen ja tapahtumien toteuttamiseen jo pitkään
osallistuneiden rekisteröityjen yhdistysten toiminnan tukemiseen. Hakuohjeiden
mukaisesti toiminta-avustusta haetaan ja myönnetään yhteisöjen sääntöjen ja
toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Avustus myönnetään
kokonaisharkinnan perusteella, joka tehdään yhdistysten määräaikaan jättämien
avustushakemusten ja liitteiden perusteella. Avustusten valmistelussa huomioidaan
toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa.
Avustusta voidaan myöntää, kun yhdistys on toiminut vähintään yhden täyden
tilikauden ajan.
Saapuneet hakemukset
Toiminta-avustuksia haki määräaikaan 10.4.2020 mennessä kahdeksan tahoa, joista
yhden hakemus oli selkeästi kohdeavustus, mutta joka oli vahingossa valittu
sähköisessä hakuprosessissa toiminta-avustukseksi. Varsinaisia toiminta-
avustushakemuksia oli seitsemän, yhteensä 99 500 euroa (100 000/2019, 135 000
/2018, 130 000/2017). Neljä hakijoista oli aikaisemmin toiminta-avustusta saaneita
ammattimaista kulttuuritoimintaa harjoittavia tahoja. Kolme hakijoista hakivat
ensimmäisen kerran toiminta-avustusta. Kaksi näistä toimijoista hakivat myös
erillisellä hakemuksella kohdeavustusta. Yksi hakijoita ei ole yhdistys
vaan yhteisö. Uusien hakijoiden toiminta ei ole ammattimaista kulttuuritoimintaa vaan
kulttuurin harrastustoimintaa, joskin genressään laaja-alaista.
Toiminta-avustusten vakiintunut tarkoitus on ollut tukea ammattimaista
kulttuuritoimintaa Järvenpäässä, jossa ei ole yhtään taiteen / kulttuurin
ammattilaitosta tai ammatilaisryhmää (esim. kaupungiteatteri, orkesteri tai esittävän
taiteen ryhmä). Kulttuurin kohdeavustuksilla taas on tuettu toimijoita laajemmalla
skaalalla. Kohdeavustuksilla on tuettu kulttuuritoimintaa joka on sekä
ammatimaista että harrastuspohjalta ammentavaa. Kolmen uuden toiminta-avustusta
hakevien osalta kaksi on tehnyt erillisen hakemuksen myös kohdeavustusten puolelle.
Kohdeavustushakemukset näiden toimioiden osalta täyttävät hyvin kohdeavustusten
myöntämisen kriteerit. Myös kolmannen hakijan osalta voidaan toiminta-
avustushakemusta harkita kohdeavustusten puolella. Järvenpään kaupungin
Hyvinvointi (aiemmin sivistys) lautakunnan aiempaa päätösten linjaa noudattaen ja
hakemusten sekä hakijoiden toimintoja arvioiden, on valmistelussa päädytty
kokonaisharkinnan perusteella siihen, että esitetään toiminta-avustusta
jaettavan edelleen ammattimaista kulttuuri/taidetoimintaa harjoittaville ja tuottaville
tahoille. Näitä toimijoita hakijoiden joukossa ovat Järvenpää teatteri, Järvenpään Blues-
Jazz Diggarit ry (PuistoBlues), Järvenpään Sibelius-seura ry (Meidän Festivaali) ja
Värinää ry (Värinää festivaali).
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Esitys toimita-avustusten jaosta:
myönnetty 2019 haettu 2020 esitys 2020
Järvenpään teatteri ry
37.400
38.000
38.000
Meidän festivaali
24.500
30.000
30.000
Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry 25.500
15.000
15.000
Värinää ry
7.000
7.000
7.000
Teatteri Kuus Toista
3.000
0
Järvenpään Kamarikuoro ry
2.500
0
Järvenpään mieslaulajat
4.000
0
YHTEENSÄ
94.400
99.500
90.000
Hylättyjen osalta päätös koskee vain toiminta-avustuksia ja hakemukset käsitellään
uudelleen kohdeavustusten yhteydessä.
Seuraaville organisaatioille on maksettu vuoden 2020 toiminta-avustuksen ennakkoa
hakemusten perusteella.
Värinää ry
Järvenpään teatteri ry
Varatut määrärahat

3 500 €
15 000 €

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 4.5.2020 § 181 toiminta-avustuksen
määrärahasta vuodelle 2020. Määrärahan suuruus on 90 000 €.
Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.4.2020 § 109 joustosta avustusten
käytössä Korona-tilanteesta johtuen.
Toimivalta
Kulttuurin toiminta-avustuksien myöntämisen suorittaa normaalioloissa
Hyvinvointilautakunta.
Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus
käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa
(pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän
mukaisissa poikkeusoloissa."
Asian käsittely ei siedä viivästyksiä sillä maksatus avustusta saaville tahoille voidaan
suorittaa vasta kun jakoperusteiden, toiminta-avustusten ja viranhaltija päätöksellä
tehtyjen kohdeavustusten päätökset ovat saaneet lainvoiman. Viivästyminen voi
aiheuttaa avustusta saaville tahoille tarpeetonta haittaa toiminnan ja tuotantojen
suhteen.
Ehdotus
Esittelijä: Iiris Laukkanen, hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää vuoden 2020 kulttuurin toiminta-avustusten
myöntämisestä seuraavasti:
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Järvenpään teatteri ry 38.000 €
Järvenpään Sibelius-seura ry (Meidän festivaali) 30.000 €
Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry (PuistoBlues) 15.000 €
Värinää ry (Värinää festivaali) 7000 €
Yhteensä 90.000 €
Muilta osin toiminta-avustuksia ei myönnetä.

Käsittely
Kaupunginjohtaja poistui ilmoittaen esteellisyydestä. Hallintojohtaja toimi esittelijänä
tämän asian osalta.
Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari selosti asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Olli Naukkarinen (yhteisöjäävi, hallintolain 28 § 1 momentti 5 kohta).
Tiedoksi
Hakijat, kulttuurijohtaja, esikunnan talous- ja hallintosihteeri
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§ 192
Perustietotekniikka ja tietoliikennepalvelut - selvitys ja jatkotoimenpiteet
JARDno-2019-3614
Valmistelija / lisätiedot:
Toni Pallaspuro
toni.pallaspuro@jarvenpaa.fi
tietohallintojohtaja
Liitteet

1 Liite_Sopimus hankintayhteistyöstä
Taustaa
Kuntien tuottaessa itse perustietotekniikkapalvelunsa, olivat työhön käytettävät
resurssit kapeat, palveluiden tuotteistaminen heikkoa ja osaamisen kehittäminen
haasteellista. Kunnissa todettiin tarve laajemmille hartioille ICT-palveluiden
tuottamisessa. Vuonna 2009 Kerava ja Järvenpää perustivat Tietotekniikan
palvelukeskus -liikelaitoksen (Tipake), joka toimi Keravan kaupungin omistamana
liikelaitoksena. Vuonna 2013 Mäntsälä tuli mukaan Tipakkeeseen ja liikelaitoksen
kehittäminen sai uuden sysäyksen mm. tuotteistuksen ja laskutuksen osalta.
Toiminnan laajentaminen nähtiin kriittiseksi menestystekijäksi ja 2016 Kerava,
Järvenpää, Mäntsälä ja Hyvinkää perustivat Keski-Uudenmaan informaatioteknologia
Oy (Kuuma-ICT), jonne siirrettiin koko Tipakkeen henkilöstö ja valtaosa Hyvinkään ICT-
henkilöstöstä. Osana yhtiön perustamista koskevia päätöksiä kunnat hyväksyivät
osakassopimuksen, joka on allekirjoitettu 18.12.2015. Osakassopimuksen
muuttaminen edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta. Osakassopimus on
oheismateriaalina.
Kuuma-ICT:n toiminnan myötä on saavutettu laajempi palvelutarjoama, palveluiden
tehokkuus on parantunut ja kuntayhteistyö lisääntynyt. Jäsenkuntien sote-palvelujen
siirtyminen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Keusote)
hoidettavaksi Keravan kaupunkia lukuun ottamatta ja Keusoten mukaantulo Kuuma-
ICT:n osakkaaksi on auttanut kuntia tunnistamaan nopeammin kehittämiskohteita ICT-
palveluissa ja nostanut palvelutasovaatimuksia entisestään nopean digitalisaation
tuomien haasteiden lisäksi. Keskeisimpinä haasteina nykyisen palvelutuotannon
osalta on nähty in-house yhtiön suhteellisen pieni koko ja palveluiden skaalautuvuus.
Yrityksen mahdollisuus vastata asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin ei ole ollut kaikilta osin
riittävää ja tarvittavia palveluita, ratkaisuja tai osaamista on jouduttu hankkimaan
pistemäisesti ja tilannekohtaisesti markkinoilta.

Tilannekuva
Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, kuten globalisaatio, kaupungistuminen,
teknologinen kehitys, asiakkaiden kasvavat odotukset, kyberuhat sekä
tuottavuuspaineet muodostavat aiempaa suuremmat vaatimukset organisaatioiden
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tietotekniselle ympäristölle, tietojen hyödyntämiselle, tietoturvalle ja digitalisaation
asteelle. Kunnille ulkopuolelta annettuihin vaatimuksiin, uusiin tehtäviin ja kuntien
itselleen asettamiin tavoitteisiin pääseminen vaatii toimeenpanossa merkittävää
panostusta IT-infrastruktuurin, järjestelmäpalveluiden sekä alustojen uudistamiseen ja
kehittämiseen.
Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n (Kuuma-ICT) asiakkailta puuttuu
moderni ja joustava ICT-infrastruktuuri sekä kattava nopeasti tarpeisiin skaalautuva
palveluvalikoima, joiden varaan toimintaa voisi rakentaa. Kunnat eivät ole riittävästi
investoineet ICT-ympäristön kehittämiseen ja voittoa tuottamattoman in-house yhtiön
mahdollisuudet investoida palveluidensa kehittämiseen ovat suoraan riippuvaisia
omistajien rahoituksesta. Palveluita ostetaan jo nyt monelta osin markkinoilta, koska
Kuuma-ICT ei kokonsa vuoksi kykene toimittamaan riittävän laajaa palvelutarjoamaa.
Tämä johtaa siihen, että palveluiden hallinta jää suurelta osin kunnan tietohallinnon
vastuulle ja vie merkittävästi resursseja digitalisaation edistämiseltä.
Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja
Pornaisen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on siirretty Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymän (Keusote) hoidettavaksi. Keusote on vastannut palvelujen
järjestämisestä 1.1.2018 alkaen ja palvelujen tuottamisesta 1.1.2019 alkaen. Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintaan kohdistuu merkittäviä
tuottavuusodotuksia ja -tavoitteita ja toimintaa hankaloittaa erityisesti hajanainen IT-
ympäristö. Myös kuntayhtymän uusi strategia on hyväksytty loppusyksystä 2019 ja
sen täytäntöönpano nojaa vahvasti modernin IT-osaamisen sekä ketterän IT-
infrastruktuurin varaan. Keskeisiä laajennetun perusinfrastruktuurin varaan
rakentuvia painopistealueita ovat tiedolla johtaminen sekä esineiden intenernetin
(Internet of Things) varaan rakentuva hyvinvointiteknologian hyödyntämisen
edelläkävijyys.
Suomessa on ICT-palveluissa merkittävä työvoimapula. Osaajia etsitään jatkuvasti
kotimaasta ja kansainvälisiltä markkinoilta. Henkilöstöä pyritään hankkimaan jopa
etsimällä kokonaisia tiimejä kerrallaan. Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla
toimivat merkittävät IT-alan toimijat vievät alueella valtaosan osaajista. Kuuma-ICT:n
on tässä tilanteessa erittäin vaikea taistella työvoimasta erityisesti vaativimpien
tehtävien osalta ja tämä vaikeuttaa asiakkaiden tarvitseman laajemman
palveluvalikoiman sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Yhtiön 2019
tilinpäätöskertomuksen mukaisesti rekrytoinneissa on ollut haastetta erityisesti
palkattaessa henkilökuntaa syvempää osaamista vaativiin työtehtäviin, sillä yhtiö ei
pysty palkkakilpailuun pääkaupunkiseudun lukuisten ICT-alan yritysten kanssa.

Selvitys ICT-palveluista
Edellä mainituista lähtökohdista Kuuma-ICT:n omistajakuntien kunnanjohtajien
päätöksellä käynnistettiin elokuussa 2019 perustietotekniikan ja tietoliikenteen nyky-
ja tavoitetilaan liittyvä selvitystyö. Selvitystyön yhteydessä nousivat esille kaikkien
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Kuuma-ICT:n omistajakuntien sekä Keusoten kasvaneet odotukset niin laajemman
palvelutarjonnan, muuttuneiden ICT-tarpeiden kuin paremman toimituskyvyn
muodossa.
ICT-palveluiden selvitystyö toteutettiin siten, että Kuuma-ICT:n
omistajien tietohallintojohtajat ja
-päälliköt kuvasivat IT-palveluiden
nykytilan sekä tavoitetilan. Tavoitetilan IT-palveluista vallitsi yhtenäinen näkemys ja
niiden todettiin pääosin puuttuvan Kuuma-ICT:n palvelutarjonnasta. Arviot
palveluiden nykytilan tasosta vaihtelivat riippuen kunkin omistajan tarpeista.
Kokonaisuutena nykytilan palveluiden arvioitiin yhteisesti olevan kohtuullisella tasolla
mutta tavoitetilan osalta todettiin merkittäviä puutteita palveluvalikoimassa ja osittain
palvelutasossa.
Selvitystyön yhteydessä tuotettiin markkinakartoitus tavoitetilan
palvelukokonaisuudesta, jossa otettiin yhteyttä 13 mahdolliseen toimittajaan. Kuuma-
ICT:tä kohdeltiin kartoituksessa samalla tavoin kuin muita selvitykseen osallistuneita
organisaatioita ja yhtiö vastasi samoihin markkinakartoituskysymyksiin.
Kartoituksen perusteella todettiin, että markkinoilla on tarjolla laajennetun
palvelutarjoaman omaavia yrityksiä, jotka kykenevät tarjoamaan palvelua jopa
nykyistä edullisempaan hintaan tai merkittävästi laajempaa palvelua
kohtuullisella lisähinnalla.
Selvitystyö käsiteltiin kuntajohtajakokouksessa joulukuussa 2019 ja Kuuma-ICT:tä
kuultiin vielä erikseen kuntajohtajakokouksessa tammikuussa 2020. Kuntien
tietohallintopäälliköt ja -johtajat tekivät helmikuussa lisäksi erillisen tarkastelun
Kuuma-ICT:n palveluvalikoimasta ja palvelutasoista suhteutettuna tavoitetilaan. Tässä
tarkastelussa arvioitiin kokonaisuus välttävälle tasolle. Erityisiksi haasteiksi koettiin
organisaation pieni koko ja resurssien puute, mahdollisuudet toiminnan merkittävään
skaalaamiseen, automatisaation puute, palveluiden tuotteistuksen
puute, tietoturvaratkaisujen puute, kyky reagoida nopeisiin muutoksiin sekä
proaktiivinen palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen asiakkaille.

Asian käsittely
Asian valmistelu on suoritettu Kuuma-ICT:n osakkaiden tietohallintopäälliköiden ja -
johtajien kesken yhteistyössä ja omistajakuntien kunnanjohtajat sekä Keusoten
toimitusjohtaja ovat hyväksyneet valmistellun neuvottelutuloksen kilpailuttaa kuntien
ICT-palvelut yhdessä ja siirtää Kuuma-ICT:n liiketoiminta ja henkilöstö
liikkeenluovutuksella tai osakekaupalla valittavalle toimijalle. Järjestelyn toteuttaminen
tällä tavoin edellyttää kuntien yhtäpitäviä päätöksiä asiassa. Kuntajohtajakokouksessa
16.4. saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti Keski-Uudenmaan
Informaatioteknologia Oy:n omistajat yhteisesti esittävät luopumista yhtiön
palveluiden ostamisesta sekä perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden
kilpailuttamista.
Palvelut esitetään kilpailutettavaksi siten, että kilpailutuksessa Kuuma-ICT:n
liiketoiminta tai yhtiön osakekanta luovutettaisiin kilpailutuksen voittavalle
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toimittajalle. Kilpailutus esitetään toteutettavaksi nykyisten omistajien yhteistyönä
perustamalla hankintarengas. Jokainen organisaatio tekisi kilpailutuksen päätteeksi
oman hankintapäätöksensä sekä palvelusopimuksen valitun palvelutoimittajan kanssa
ja jokaisella asiakkaalla olisi mahdollisuus valita yhteisesti sovittujen peruspalveluiden
lisäksi haluamansa lisäpalvelut ja palvelutasot. Tällä järjestelyllä saavutettaisiin
suuruuden ekonomiaa kilpailutuksessa ja annettaisiin jokaiselle kilpailutukseen
liittyvälle organisaatiolle mahdollisuus ottaa palveluita käyttöön joustavasti omassa
aikataulussaan ja omassa laajuudessaan sekä jatkossa ohjata oman toimintansa
kehittämistä. Kilpailutusmenettely kestäisi neuvottelumenettelyllä toteutettuna noin
vuoden, jonka jälkeen jokainen osakas aloittaisi yksikölliset käyttöönottoprojektit.
Näiden pituudet voivat vaihdella muutamasta kuukaudesta reiluun vuoteen.
Hankkeen pitkän keston vuoksi kilpailutuksen käynnistäminen kesällä 2020 on erittäin
tärkeää, jotta tavoitetilan mukaiset palvelut saataisiin osakkaiden käyttöön 2022
aikana. Perustietotekniikan ja tietoliikenteen uusien palveluiden käyttöönoton kautta
kukin osakas voi kehittää palvelutuotantoaan nojaten monipuoliseen, moderniin ja
skaalautuvaan perustaan. Hankinnan ohjaaminen ja koordinointi tapahtuisi
kunnanjohtajien nimeämän hankkeen ohjausryhmän toimesta. Ohjausryhmässä olisi
edustus kaikista Kuuma-ICT:n osakasorganisaatioista.
Kilpailutuksen yhteydessä tarkastellaan kahta vaihtoehtoa Kuuma-ICT:n myymiseksi –
liikkeenluovutusta ja osakekauppaa. Liikkeenluovutuksessa Kuuma-ICT:n henkilöstö
siirtyisi kilpailutuksen voittavan yrityksen palvelukseen. Osakekaupassa henkilöstö
vuorostaan jatkaisi yhtiön palveluksessa ja henkilöstön siirtyminen riippuisi uuden
omistajan tekemistä päätöksistä yhtiön toiminnan suhteen. Vaihtoehdoista valittaisiin
omistajille kokonaistaloudellisesti kannattavin. Kuuma-ICT:n perustamisen yhteydessä
kunnista Kuuma-ICT:n palvelukseen siirtyneelle henkilöstölle annettu viiden vuoden
irtisanomissuoja päättyy keväällä 2021. Irtisanomissuoja ei vaarannu esitetyssä
prosessissa, koska kilpailutuksen myötä uuden toimittajan kanssa voitaisiin solmia
sopimukset aikaisintaan kesällä 2021. Henkilöstön tilanne on liikkeenluovutuksessa tai
osakekaupassa nykyisessä työvoimatilanteessa poikkeuksellisen hyvä. Suuremman
työnantajan mahdollisuudet tarjota koulutusta, laajempaa työympäristöä, vaihtelevia
tehtäviä ja monipuolisempia työsuhde-etuja ovat selkeästi paremmat kuin Kuuma-ICT:
llä. Henkilöstön kannalta siirtyminen isomman työnantajan palvelukseen olisi iso
mahdollisuus osaamisen kehittämisen, urapolkujen ja etuisuuksien näkökulmasta.

Hankinnan arvo ja kustannusvaikutukset
Hankintamenettelyn kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 200 000 euroa,
josta jokainen kilpailutukseen liittyvä maksaa organisaation henkilöstömäärän
mukaan lasketun osuuden. Lisäksi palveluntuottajan vaihdokseen liittyvästä
käyttöönottoprojektista syntyy kustannuksia. Näiden kertaluonteisten kustannusten
suuruus vaihtelee jokaisen organisaation osalta valittujen palveluiden laajuuden
mukaisesti.
Yhteishankinnan arvoksi arvioidaan noin 30 miljoonaa euroa neljän vuoden ajalle
laskettuna. Tästä Järvenpään osuus olisi arviolta 7 miljoonaa euroa. Nykyisillä Kuuma-
ICT:n ostomäärillä laskettuna hankinnan arvo olisi noin 21-22 miljoonaa euroa. Tämän

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020

18/2020

28 (46)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

hankinnan arvo on kuitenkin arvioitu korkeammaksi, koska siinä on huomioitu, että
suurempi määrä nykyisin käytetyistä palveluista ostettaisiin valittavalta toimittajalta.
Nykyään perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluita ostetaan muilta
palveluntuottajilta, koska ne eivät ole Kuuma-ICT:n palvelutarjonnassa. Tällöin kunnan
tietohallinnon vastuulle jää useiden toimittajien välinen palvelunhallinta.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää

1. irtisanoa Järvenpään kaupungin ja Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n
välisen 23.11.2016 allekirjoitetun palvelusopimuksen päättymään 17.6.2022 elleivät
osapuolet sovi aikaisemmasta ajankohdasta
2. irtisanoa Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakassopimuksen
päättymään siten, että irtisanominen astuu voimaan, kun hankinta julkaistaan
3. antaa yhtiökokousedustajalle ja nimeämälleen hallituksen jäsenelle toimiohjeen
3.1. edistää yhtiökokouksessa ja yhtiön hallituksessa omistajakuntien tavoitetta
luovuttaa Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n liiketoiminta tai osakekanta
kilpailutuksen tuloksena valittavalle toimijalle
3.2. valmistella ja hyväksyä yhtiön luovuttamiseen liittyvät muutokset
yhtiöjärjestykseen
4. kilpailuttaa perustietotekniikka- ja tietoliikennepalvelut siten, että Keski-Uudenmaan
Informaatioteknologia Oy:n henkilöstö ja liiketoiminta siirtyvät kilpailutuksessa
valittavalle palvelutuottajalle ja
4.1. valtuuttaa kuntien johtajat tarvittaessa ratkaisemaan hankkeen ohjausryhmän
esityksen pohjalta, toteutetaanko kilpailutus liiketoimintakauppana vai osakkeiden
myyntinä
4.2. valtuuttaa hankkeen ohjausryhmän käynnistämään ICT-toiminnan uudelleen
järjestelyyn tähtäävän kilpailutuksen valmistelun sekä kilpailutusprosessin
4.3. hyväksyy kilpailutuksen perusteena olevan yhteistyösopimuksen (hankintarengas)
(Liite. Sopimus hankintayhteistyöstä). Kaupunginjohtaja voi hyväksyä
yhteistyösopimukseen teknisluonteisia korjauksia.
5. hyväksyä
5.1. osakkeiden myymisen kilpailutuksella valitulle palvelutuottajalle kilpailutuksen
yhteydessä määritellyin ehdoin, tai
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5.2. mikäli yhtiön toiminta luovutetaan liikkeenluovutuksella, antaa
yhtiökokousedustalleen ja nimeämälleen hallituksen jäsenelle toimiohjeen luovuttaa
yhtiön liiketoiminta valitulle palvelutuottajalle kilpailutuksen yhteydessä määritellyin
ehdoin ja
5.3. oikeuttaa tietohallintojohtajan tai nimeämänsä huolehtimaan yhtiön purkamiseen
liittyvistä toimista
6. antaa suostumuksensa siihen, että muut osakkaat voivat osakassopimuksen ja
yhtiöjärjestyksen mukaisia menettelyitä noudattamatta ja korvausvelvollisuudetta
irtaantua Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n osakkuudesta ja
palveluostoista.

Käsittely
Tietohallintojohtaja selosti asiaa.
Tämä asia käsiteltiin § 190 jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy, yhtiökokousedustaja
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§ 193
Erityisen tuen ja kehitysvammaisten piiriin kuuluvien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta
lv 2020-2021
JARDno-2018-2372
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja
Tausta:
Järvenpään kaupunki on tehnyt sopimuksen erityistä tukea tarvitsevien ja
kehitysvammaisten erityishuollon piiriin kuuluvien oppilaiden aamu- ja
iltapäivätoiminnasta Setlementti Louhela ry:n kanssa toimintakaudelle 1.8.2019 -
31.12.2019. (Palvelualuejohtajan päätös 19.6.2019 § 14). Ja jatkanut sopimusta
31.5.2020 ja 30.6.2020 saakka (Palvelualuejohtajan päätös 2020 § 27). Keusote -
kuntayhtymän kanssa neuvottelut palvelun tulevista järjestelyistä ovat edelleen
kesken. Lähikunnista muissa palvelun KeuSoten asiakkaille järjestää kunta.
Setlementti Louhela on tarjonnut lukuvuosittain 23-25 erityishuollon piiriin kuuluvalle
järvenpääläiselle lapselle laadukkaan koulupäivän ulkopuolisen hoidon. Tämän
hoidon kustannus on lv. 2019-2020 ollut 244 800€. Lisäksi kustannuksia on tullut
oppilaiden kuljetuksesta koulukuljetuksen lisäksi Juholan koululta Louhelaan noin
40 000€ sekä tilavuokran 1613€/kk eli 19 356€ vuodessa.
Esitämme, että edellä mainittu toiminta järjestetään Järvenpään Yhteiskoulun Juholan
yksikössä. Näiden lasten iltapäivätoiminnan/hoidon järjestämiseen tarvitaan noin
neljän (4) koulunkäynninohjaajan 32h/vko työpanos.
Toiminta pystyään toteuttamaan koulun tiloissa. Tilat ovat tiiviit eivätkä kodinomaiset,
kuten Louhelan tiloissa, mutta oppilaita hoitaa sama tuttu koulun henkilöstö ja heiltä
jää yksi siirtymä päivässä pois. Omana toimintana järjestettävän toiminnan
kustannukset ovat 4 koulunkäynninohjaajaa 117 804€/vuodessa, välipalakustannukset
6900€ lukuvuodessa sekä koulukuljetuskustannukset 40 000€. Laskelman mukaan
omana toimintana kustannukset vähenevät 180 000€.

Toimivalta
Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus
käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa
(pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän
mukaisissa poikkeusoloissa."
TL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisten
erityishuollon piiriin kuuluvien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen
osalta, siten että
1. ostopalvelusopimus Setlementti Louhelan kanssa päättyy 30.6.2020,
2. lukuvuoden 2020-2021 aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään omana
toimintana Järvenpään Yhteiskoulun Juholan yksikössä.
Käsittely
Tämä asia käsiteltiin § 186 jälkeen.
Merkittiin, että Ulla-Mari Karhu ilmoitti esteellisyydestä.
Perusopetusjohtaja Arja Korhonen selosti asiaa.
Keskustelun kuluessa Jarno Hautamäki ehdotti Katja Revon kannattamana asian
palauttamista valmisteluun.
Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:
Järvenpään kaupunki toteaa, että palvelun järjestämisvastuu on Keski-Uudenmaan
sotekuntayhtymällä ja ilmoittaa, että se on valmis tuottamaan palvelun
järjestämisvastuussa olevan Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän kanssa tehtävän
sopimuksen perusteella.
Jarno Hautamäki peruutti palautusehdotuksensa.
Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Ulla-Mari Karhu, esteellisyyden peruste Setlementti Louhelan hallituksen jäsenyys
(hallintolain 28 § 1 momentin kohta 5).
Tiedoksi
Setlementti Louhela, palvelualuejohtaja, opetusjohtaja
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Hyvinvointilautakunta, § 4,07.02.2019
Hyvinvointilautakunta, § 74,12.12.2019
Hyvinvointilautakunta, § 15,27.02.2020
Kaupunginhallitus, § 194, 11.05.2020
§ 194
Yhdessä katettu-verkoston tukeminen/ViaDia Järvenpää 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
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirkka Lehti
Liitteet

1 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
pöydän avulla
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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
on toimijoille tärkeää ja kaupungin aiemman suuruisen vuokratuen suoraan
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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.

Hyvinvointilautakunta, 27.02.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirkka Lehti
sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö
Hyvinvointilautakunta päätti 12.12.2019 kokouksessaan myöntää Via Dia Järvenpää ry:
n Yhdessä katettu -hävikkiruokaterminaalin toimintaan vuokratukea 1.000 euroa
kuukaudessa ajalle 1.1.–31.3.2020. Lautakunta päätti myös, että kaupungin vuokra-
avustuksen jatko Yhdessä katettu - toimintaan tuodaan lautakunnan päätettäväksi
alkuvuodesta 2020, kun tieto rahoituspäätöksestä ja avustustarpeesta on selvinnyt.
Uudenmaan MYRS eli Maakunnan Yhteistyöryhmän sihteeristö on alustavasti
hyväksynyt Yhdessä katettu 2020–2022 -hankkeen rahoitettavien ESR-hankkeiden
joukkoon. Varsinainen rahoituspäätös on kuitenkin odotettavissa vasta helmi-
maaliskuussa 2020.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää että
1. Via Dia Järvenpää Ry:n Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaaliin liittyvän
rahoituspäätöksen viivästymisen vuoksi, hankkeelle maksetaan tukea
lautakunnan aiemman päätöksen suuruisena siihen saakka, kunnes virallinen
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rahoituspäätös on saapunut.
2. Virallisen rahoituspäätöksen saavuttua asia tuodaan lautakuntaan uudelleen
päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 194
Valmistelija / lisätiedot:
Sirkka Lehti
sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö
Liitteet

1 Yhdessä katettu vuokratukihakemus 2020-2022
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
2 Hankesuunnitelma Yhdessä Katettu 2020-2022
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
3 Rahoituspa#a#to#s Yhdessä Katettu 2020-2022
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 27.2.2020, että Via Dia Järvenpää ry:n
Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaaliin liittyvän rahoituspäätöksen viivästymisen
vuoksi, hankkeelle maksetaan tukea lautakunnan aiemman päätöksen suuruisena
siihen saakka, kunnes virallinen rahoituspäätös on saapunut. Virallisen
rahoituspäätöksen saavuttua asia tuodaan lautakuntaan uudelleen päätettäväksi.
Yhdessä katettu toiminta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 21.4.2020, joten
asia tuodaan nyt uudelleen päätettäväksi.
Yhdessä katettu toiminnan jatkokehittämiseen tähtäävä hankerahoitus kohdistuu
ajalle 01.05.2020 - 28.02.2022. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja valtio myöntävät
toimintaan rahoitusta yhteensä 135 308 €. Hävikkiruokaterminaalin toiminnasta
syntyvät vuokrakustannukset eivät kuitenkaan ole hankerahoituksen näkökulmasta
hyväksyttäviä kustannuksia ja niihin toimija hakee kaupungilta avustusta.
Yhdessä katettu 2020-2022 on ViaDia Järvenpää ry:n hanke, jonka tavoitteena on
1) lisätä työttömien työelämäosallisuuden ja työelämään etenemisen mahdollisuuksia.
Hankkeessa kehitetään tapoja, joilla voidaan tukea ja vahvistaa työelämän
ulkopuolella ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä ja
työelämään etenemistä. Tavoitteena on, että 60 pitkäaikaistyöttömälle muodostuu
monipuolisia työelämäpolkuja yritys- ja yhdistysyhteistyön kautta.
2) vahvistaa eri toimijoiden aktiiviseen verkostoyhteistyöhön perustuvaa paikallista
toimintaa, ja laajentaa sitä myös muihin kuntiin Keski-Uudellamaalla.
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Kaupungin hakijalta edellyttämä vaikuttavuusarvio edelliseltä toimintakaudelta käy
ilmi HyvLa 12.12.2019 § 74 perusteluosiosta. Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 §
81 hyväksymän liikkumavaralistan mukaisesti tuki päättyy vuoden 2020 loppuun
mennessä.
Asian käsittely on kiireellinen, eikä voi odottaa poikkeustilanteen päättymistä, koska
tuen hakija tarvitsee taloudellista tukea vuokrakustannuksiin mahdollisimman pian.
Toimivalta
Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus
käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa
(pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän
mukaisissa poikkeusoloissa."
TL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu -hävikkiruokaterminaaliin
toimintaan vuokratukea 1.000 euroa kuukaudessa 31.12.2020 saakka.
2. että, avustuksen saaja raportoi tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikölle avustusajalta hankkeelle asetetun
raportointiaikataulun mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
hakija, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, osaamis- ja työllisyyspalvelujen
päällikkö, osaamis- ja työllisyyspalvelujen toimistosihteeri
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Muutoksenhakukielto
§188, §189
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
§187, §190, §191, §193, §194
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupungin-
hallitukselle.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
11.05.2020

18/2020

41 (46)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
-
-
-

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin
kirjaamosta.
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Oikaisuvaatimus
§192
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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