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§ 25
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 11.2.2019 alkaen.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely
Käsittelyjärjestyksen muutos: asiakohdat § 31 ja 32 käsiteltiin § 27 jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 26
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallitukselle tiedoksi:
1. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kannanotto Uusimaa-PKS-Helsinki sote-
erillisselvityksen loppuraporttiin.
2. Lidlin ja kaupungin yhteistyötapaaminen 14.2.2020 / osallistujat: valtuuston
puheenjohtaja Eemeli Peltonen, hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu ja
kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Pirjo Komulainen
Iltakouluasiat:
1. Klo 16.00 Dynaaminen hankintajärjestelmä / hankintapäällikkö Petra Pantsar
2. Klo 16.15 Hallintosääntöuudistuksen käynnistäminen / hallintojohtaja Iiris
Laukkanen
3. Klo 16.35 Sote-tilannekatsaus / kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen ja
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 27
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän talousarvioylitys
JARDno-2019-841
Valmistelija / lisätiedot:
Kimi Alifrosti
kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi
Controller
Liitteet

1 Keusoten selvitys Järvenpään 2019 toteutumasta
2 Tilinpäätös yhtymähallitus 04022020 Järvenpää final
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 §
104. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 25.3.2019 § 12, KV
29.4.2019 § 25, KV 10.6.2019 § 44, KV 2.9.2019 § 54 ja KV 21.10.2019 §71 ja KV
9.12.2019 § 88.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän joulu- ja helmikuun aikana tekemistä
poikkeuksellista talousarvion ylitysilmoituksista johtuen valtuustolle annetaan selvitys
vuoden 2019 talousarvion ylityksistä. Ylitysilmoitusten ajankohdasta johtuen kaupunki
ei ole voinut vaikuttaa ylityksiin tilikauden aikana.
Kuntalain mukaisesti toteutuneet määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset
käsitellään normaalisti valtuustossa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
Tilintarkastajan tulee raportoida tilintarkastuskertomuksessa olennaisista
talousarviopoikkeamista. Lähtökohta on, että pitäisi esittää ns. ehdollista
vastuuvapautta eli olennaisten poikkeamien osalta esitetään, että tilivelvollisille
myönnetään vastuuvapaus, mikäli valtuusto hyväksyy toteutuneet määrärahojen
ylitykset.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) -määrärahamuutokset ja
tilinpäätösennusteet
Ennen kuntayhtymän lopullisen talousarvion hyväksymistä vuonna 2018
kuntayhtymän budjettiluvut auditoitiin. Auditoinnilla haluttiin varmistaa, että
budjetointi on tehty oikein ja että se on realistinen toiminnan tasoon nähden.
Järvenpään kaupunki varasi talousarvioon auditoinnin mukaisen määrärahan
kuntayhtymältä tehtäviin palveluostoihin.
Kaupungin budjettiin varattua Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) -
määrärahaa muutettiin vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. Kaupunginvaltuuston
kokouksessa 21.10.2019 § 77 hyväksymässä talousarviomuutoksessa siirrettiin
Keusote-määrärahasta Hyvinvoinnin palvelualueelle 60 te avustusmäärärahaa, josta
avustusten jakaminen tapahtuu.
Kuntayhtymä antoi marraskuussa 2019 tilinpäätösennusteen, jonka mukaan
erikoissairaanhoidon kustannusten odotettiin ylittyvän Järvenpään osalta noin neljällä
miljoonalla eurolla. Ylityksestä osa ennustettiin katettavan kuntayhtymän oman
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toiminnan säästöillä. Järvenpään kokonaisylityksen arvioitiin olevan 1,5-2
miljoonaa euroa verrattuna kuntayhtymän käyttämään
budjettilukuun. Kaupunginvaltuusto huomioi edellä esitetyn ylitysuhan hyväksyessään
talousarviomuutoksen kokouksessaan 9.12.2019 § 88. Samassa yhteydessä valtuusto
hyväksyi kuntayhtymän ja kaupungin käyttämien budjettilukujen poikkeamasta
johtuvan 2,17 miljoonaa euron lisäyksen Keusote-määrärahaan.
Kuntayhtymä ilmoitti kunnille joulukuun 9. päivä, että kuntayhtymän kulut tulevat
ylittymään aiemmin ilmoitettua enemmän. Järvenpään osalta menojen esitettiin
ylittyvän erikoissairaanhoidon osalta 5 miljoonaa euroa ja oman toiminnan osalta 1
miljoonalla eurolla. Kuntayhtymän yhtymävaltuusto hyväksyi vastaavan
talousarviomuutoksen kokouksessaan 19.12.2019 § 47. Määrärahaa oli
kuntayhtymässä korjattu aikaisemmin 27.6.2019, jolloin kuntayhtymän budjettiin
tehty 1,8 Me varaus eläkemenoperusteisiin maksuihin siirrettiin Kevan tarkistetun
linjauksen mukaan suoraan kunnan maksettavaksi. Kaupungin puolella muutoksella ei
ollut vaikutusta sitovuustason kokonaisbudjettiin, vaan kyse oli tilisiirrosta.
Kuntayhtymän kuntakohtainen laskutus valmistui tammikuun 29. päivä, jolloin
Järvenpäälle ilmoitettiin 10,046 miljoonan euron tasauslaskusta. Erikoissairaanhoidon
kuluylitys tässä ilmoituksessa oli 4,67 miljoonaa euroa ja oman toiminnan ylitys
5,37 miljoonaa euroa. Muutama päivä myöhemmin 3.helmikuuta ilmoitettiin lukujen
olevan edelleen puutteellisia ja niitä tarkennettiin 5. helmikuuta. Tässä yhteydessä
Järvenpäähän kohdistuvan tasauslaskun ilmoitettiin olevan
10,698 Me. Lisälaskutuksesta 4,7 Me aiheutui erikoissairaanhoidon kulujen
ylittymisestä ja 6 Me kuntayhtymän oman toiminnan kulujen ylittymisestä.
5. helmikuuta annetun tiedon mukaan Järvenpään maksuosuuden kuntayhtymälle
arvioidaan kokonaisuudessaan olevan noin 140,1 Me. Summa ylittää muutetun
talousarvion 9,2 miljoonalla eurolla ja se on 12,9 miljoonaa euroa suurempi kuin
alkuperäinen kaupungin talousarvioon varattu määräraha.
Kuntayhtymä on toimittanut kaupungille selvityksen ylityksen syistä ja siitä, mikä osa
ylityksestä on kertaluontoista. Selvitys on pykälän liitteenä.
Ylityksen vaikutus kaupungin talouteen
Mikäli kuntayhtymän kulujen ylitys nostaa kaupungin sotemenojen tasoa pysyvästi,
kaupungin tulos jää alijäämäiseksi kaikkina taloussuunnitelmavuosina ollen vuonna
2020 noin -17 Me. Ilman muuta sopeutusta pysyvä menolisäys heikentäisi kaupungin
toimintakatetta yhteensä 41,8 Me vuosina 2020-2023. Jotta talous saataisiin
tasapainotettua talousohjelman mukaisesti vuoteen 2022 mennessä, tulisi kaupungin
kunnallisveroprosenttia nostaa 1,50 %-yksikköä vuoden 2021 alusta alkaen.
Ylitys heikentää kaupungin tulosta yhteensä n. 9,2 Me vuonna 2019.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
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1. kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Keusoten vuoden 2019
määrärahaylityksen 9,2 Me
2. kaupunginvaltuusto edellyttää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä vuoden
2020 ensimmäisen osavuosikatsaukseen mennessä toimenpideohjelmaa
vuosille 2020-2023, joilla kuntayhtymän talous pysyy valtuuston hyväksymässä
taloussuunnitelmassa ja kattaa vuoden 2019 ylityksen (12,9 Me)
Kokouskäsittely
Palvelujohtajat Erja Pentti ja Susanna Pitkänen sekä hallinto- ja talousjohtaja Päivi
Tarsia selostivat Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän taloutta ja toimintaa. Erja
Pentti, Susanna Pitkänen, Päivi Tarsia ja Pauliina Naala poistuivat ennen
päätöskeskustelua.
Hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu ja valtuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen
poistuivat ennen päätöskeskustelua ilmoittaen kuntalain 97 §:n 4 momentissa
tarkoitetusta esteellisyystilanteesta päätöskohdan 2 osalta: kaupungin edut voivat olla
ristiriidassa kuntayhtymän etujen kanssa tai asian tasapuolinen käsittely edellyttää,
ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. (Poissa 21.10 - 21.25)
Puheenjohtajana toimi päätöskeskustelun ajan hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tomi
Passi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Eemeli Peltonen, Helinä Perttu
Tiedoksi
KV
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§ 28
Maankäyttösopimus kortteliin 329 Loutinkatu 59
JARDno-2020-205
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kariniemi
tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 Maankäyttösopimus kortteliin 329 Loutinkatu 59
2 Asemakaavaote 3-329-1 Loutinkatu 59
Järvenpään kaupunginhallitus on 21.12.2017 hyväksynyt
puitesopimuksen koskien tontin 186-3-329-1 kehittämistä osoitteessa Loutinkatu 59.
Korttelin 329 tontille 1 on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu

liikerakennusten rakentamisoikeutta (AL-21) yhteensä 657 k-m2. Tontille oli myönnetty
poikkeamislupa 14.5.2014 asuinrivitalon rakentamista varten. Maanomistaja oli
hakenut syksyllä 2017 muutosta rakennuslupaan rakentaakseen tontille luhtimaisen
rivitalon. Muutokset vaativat uuden poikkeamislupakäsittelyn. Maanomistajan ja
kaupungin välisessä neuvottelussa 20.11.2017 todettiin, että poikkeamisluvalla ei
voida muuttaa asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta vaan rakennushanke vaatii
asemakaavamuutoksen.
Asemakaavamuutos on luokiteltu vähäiseksi ja se menee kaupunkikehityslautakunnan
hyväksyttäväksi 27.2.2020.
Asemakaavamuutoksella tontin käyttötakoitus muuttuu asuinkerrostalojen ja

rivitalojen korttelialueeksi (AKR-15) ja tontille osoitetaan rakennusoikeutta 675 k-m2.
Puitesopimuksen mukaisesti maanomistaja maksaa kaupungille korvausta
puolet asemakaavamuutoksen aiheuttamasta hyödystä. Liikerakennusoikeuden
arvona on käyetty 140 €/k-m2 ja asuinrakennusoikeuden arvona 331 €/k-m2.

Maankäyttösopimuksessa sovittava kaupungille tuleva korvaus on: (675 k-m2 x 331 €
/k-m2 - 657 k-m2 x 140 €/k-m2) x 50% = 65.700 €.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja Kyps Oy:
n välisen tonttia 186-3-329-1 koskevan maankäyttösopimuksen
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
asianosaiset, maankäyttösihteeri, kaavasuunnittelija, talouspalvelut
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§ 29
Yhteishankintaan liittyminen/Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2020–2022 (2024)
JARDno-2020-266
Valmistelija / lisätiedot:
Petra Pantsar
petra.pantsar@jarvenpaa.fi
hankintapäällikkö
Järvenpään kaupunki on liittynyt KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen "Oppikirjat
ja niihin liittyvät oheismateriaalit" 2018. Kyseisestä kilpailutuksesta tehtiin valitus ja
nyt Hansel (KL-Kuntahankinnat ja Hansel yhdistyi 2019) on saanut luvan kilpailuttaa
kyseisen kokonaisuuden uudelleen. Hanselin puitesopimus "Oppikirjat ja niihin
liittyvät oheismateriaalit 2020–2022 (2024)" tulee korvaamaan KL-Kuntahankintojen,
nyt väliaikaisen, puitesopimukseen "Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit" ja
astuu voimaan 01.11.2020.
Järvenpään kaupungin tarve oppikirjoille ja niihin liittyville oheismateriaaleille on
arviolta 3 000 000 euroa 4 vuoden sopimuskaudelle laskettuna. Hankintapalvelut
arvioi, että yhteishankintaan liittyminen on tarkoituksenmukaista huomioon ottaen
hankinnasta aiheutuvat prosessikustannukset ja hankittavan palvelun laadun.
Liittymisilmoitus on toimitettava Hansel Oy:lle viimeistään 15.08.2020 mennessä,
mutta mitä aikaisemmin Järvenpään kaupunki liittymisen tekee, sitä enemmän
pääsemme vaikuttamaan kilpailutuksen sisältöön.
Valmistelussa on kuultu opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajaa
ja talouspäällikköä.
MT
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. että Järvenpään kaupunki päättää liittyä Hansel Oy:n
suunnittelemaan kilpailutukseen "Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2020–
2022 (2024)"
2. valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan liittymissopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Opetusjohtaja, kirjaamo, opetuksen ja kasvatuksen talouspäällikkö, hankintapalvelut.
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§ 30
Ero luottamustehtävästä / Smed Viljo
JARDno-2020-137
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Viljo Smed on 21.1.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa henkilökohtaisiin syihin
vedoten 1.3.2020 alkaen seuraavista luottamustehtävistä:
1.
2.
3.
4.

Kaupunginvaltuustosta
Opetus- ja kasvatuslautakunnasta (varajäsen)
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuustosta (Eemeli Peltosen varajäsen)
Kivipuiston palvelukotisäätiön hallintoneuvostosta (Armo Puustisen varajäsen)

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. esittää, että Viljo Smedille myönnetään ero Kivipuiston palvelukotisäätiön
hallintoneuvostosta
2. esittää, että Viljo Smedin sijaan valitaan edustaja Kivipuiston palvelukotisäätiön
hallintoneuvoston varajäseneksi
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää
1. myöntää Viljo Smedille eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaisesta
jäsenyydestä 1.3.2020 lukien.
2. myöntää Viljo Smedille eron opetus- ja kasvatuslautakunnan
varajäsenyydestä 1.3.2020 lukien.
3. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Liisa Majasen Järven
pään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
4. valita Viljo Smedin sijaan varajäsenen opetus- ja kasvatuslautakuntaan 1.3.2020
lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
5. todeta Viljo Smedin luottamustehtävän Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäsenenä päättyneen.
6.
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6. valita Viljo Smedin sijaan edustaja keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
yhtymävaltuuston varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely
Jarno Hautamäki ehdotti, että kaupunginhallitus esittää Kivipuiston palvelukotisäätiön
hallintoneuvoston varajäseneksi Kimmo Kokkoa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Kivipuiston palvelukotisäätiön
hallintoneuvoston varajäseneksi ehdotetaan valittavaksi Kimmo Kokko.
Tiedoksi
KV, Kivipuiston palvelukotisäätiö, opetus- ja kasvatuslautakunta, Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymä
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Nuorisovaltuusto, § 68,13.11.2019
Hyvinvointilautakunta, § 5,23.01.2020
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 5,28.01.2020
Kaupunkikehityslautakunta, § 5,30.01.2020
Kaupunginhallitus, § 31, 10.02.2020
§ 31
Järvenpään kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2020-2021
JARDno-2019-3407
Nuorisovaltuusto, 13.11.2019, § 68
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Lemmelä
johanna.lemmela@jarvenpaa.fi
koulunuorisotyöntekijä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esittelee
hyvinvointisuunnitelman.
Ehdotus
Esittelijä: Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkitään tiedoksi

Hyvinvointilautakunta, 23.01.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Hyvinvointisuunnitelma 2020-2021
Järvenpään kaupungin Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021
Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Edellinen Järvenpään kaupungin laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa
28.8.2017. Vuoden 2018 vuosiraportti hyväksyttiin 10.6.2019, jolloin päätettiin myös,
että hyvinvointisuunnitelma valmistellaan uuden kaupunkistrategian pohjalta
seuraavalle kahdelle vuodelle.
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Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
10.02.2020
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Hyvinvointisuunnitelma linkittyy uuden kaupunkistrategian asiakasnäkökulman
päämäärään A1 ”Hyvä elämä ja toimiva arki”. Tavoitteet toteuttavat päämäärään
vuosille 2020-2021 asetettuja sitovia tavoitteita. Suunnitelman tavoitteet on tehty
nykyisen valtuustokauden loppuun eli kahdelle vuodelle, ja seuraava suunnitelma
tullaan laatimaan valtuustokauden mittaiseksi yhteistyössä uuden
kaupunginvaltuuston kanssa.
Hyvinvointisuunnitelma, joka määrittää tarkemmin kaupunkilaisten hyvinvointia ja
terveyttä edistävät tavoitteet ja toimenpiteet, valmisteltiin osittain edellisen
hyvinvointiraportin pohjalta. Sen lisäksi hyvinvoinnin tilaa kartoitettiin tuoreilla
aikuisväestön hyvinvointia ja terveyttä koskevilla FinSote 2018 -tutkimuksen ja
kouluterveyskyselyn 2019 tuloksilla. Tilastotietojen lisäksi tehtiin laaja katsaus
toimintaympäristön muutoksiin. Oman panoksensa valmisteluun ovat antaneet
nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja eläkeläisneuvosto sekä kuntalaiset vastaamalla
Mun Jäke –kyselyyn. Hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain Keusoten
alueellisen hyvinvointisuunnitelman kanssa.
Järvenpäässä on hyvinvointityötä johdettu aiemmin sähköisen
hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä kolmen erillisen suunnitelman
pohjalta: Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015, 2) Ikääntyneiden
hyvinvointisuunnitelma 2018-2019 ja 3) Järvenpään kaupungin
turvallisuussuunnitelma 2014-2017. Uusi yhteinen hyvinvointisuunnitelma yhdistää
lapsia ja nuoria, työikäisiä ja ikääntyneitä sekä arjen turvallisuutta koskevat tavoitteet,
toimenpiteet, mittarit ja vastuut vuosille 2020-2021.
Hyvinvoinnin johtaminen on Järvenpäässä varmistettu toimivilla poikkihallinnollisilla
rakenteilla ja kutsumalla mukaan työhön muita toimijoita kuten esim. yhdistyksiä,
yrityksiä, ja kuntalaisia. Hyvinvointisuunnitelman valmistelun koordinoinnista on
vastannut kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, ja työn ohjausryhmänä on
toiminut kaupungin johtoryhmä.
Järvenpään kaupungin Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021, Hyvää elämää ja
toimivaa arkea Järvenpäässä, esitellään kokouksessa.
Hyvinvointisuunnitelma julkaistaan osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi
valtuustokäsittelyn jälkeen.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy Järvenpään hyvinvointisuunnitelman vuosille 2020-2021 liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 28.01.2020, § 5
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Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Hyvinvointisuunnitelma 2020-2021
Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Edellinen Järvenpään kaupungin laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa
28.8.2017. Vuoden 2018 vuosiraportti hyväksyttiin 10.6.2019, jolloin päätettiin myös,
että hyvinvointisuunnitelma valmistellaan uuden kaupunkistrategian pohjalta
seuraavalle kahdelle vuodelle.
Hyvinvointisuunnitelma linkittyy uuden kaupunkistrategian asiakasnäkökulman
päämäärään A1 ”Hyvä elämä ja toimiva arki”. Tavoitteet toteuttavat päämäärään
vuosille 2020-2021 asetettuja sitovia tavoitteita. Suunnitelman tavoitteet on tehty
nykyisen valtuustokauden loppuun eli kahdelle vuodelle, ja seuraava suunnitelma
tullaan laatimaan valtuustokauden mittaiseksi yhteistyössä uuden
kaupunginvaltuuston kanssa.
Hyvinvointisuunnitelma, joka määrittää tarkemmin kaupunkilaisten hyvinvointia ja
terveyttä edistävät tavoitteet ja toimenpiteet, valmisteltiin osittain edellisen
hyvinvointiraportin pohjalta. Sen lisäksi hyvinvoinnin tilaa kartoitettiin tuoreilla
aikuisväestön hyvinvointia ja terveyttä koskevilla FinSote 2018 -tutkimuksen ja
kouluterveyskyselyn 2019 tuloksilla. Tilastotietojen lisäksi tehtiin laaja katsaus
toimintaympäristön muutoksiin. Oman panoksensa valmisteluun ovat antaneet
nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja eläkeläisneuvosto sekä kuntalaiset vastaamalla
Mun Jäke –kyselyyn. Hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain Keusoten
alueellisen hyvinvointisuunnitelman kanssa.
Järvenpäässä on hyvinvointityötä johdettu aiemmin sähköisen
hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä kolmen erillisen suunnitelman
pohjalta: Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015, 2) Ikääntyneiden
hyvinvointisuunnitelma 2018-2019 ja 3) Järvenpään kaupungin
turvallisuussuunnitelma 2014-2017. Uusi yhteinen hyvinvointisuunnitelma yhdistää
lapsia ja nuoria, työikäisiä ja ikääntyneitä sekä arjen turvallisuutta koskevat tavoitteet,
toimenpiteet, mittarit ja vastuut vuosille 2020-2021.
Hyvinvoinnin johtaminen on Järvenpäässä varmistettu toimivilla poikkihallinnollisilla
rakenteilla ja kutsumalla mukaan työhön muita toimijoita kuten esim. yhdistyksiä,
yrityksiä, ja kuntalaisia. Hyvinvointisuunnitelman valmistelun koordinoinnista on
vastannut kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, ja työn ohjausryhmänä on
toiminut kaupungin johtoryhmä.
Järvenpään kaupungin Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021, Hyvää elämää ja
toimivaa arkea Järvenpäässä, esitellään kokouksessa.
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Hyvinvointisuunnitelma julkaistaan osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi
valtuustokäsittelyn jälkeen.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy Järvenpään kaupungin hyvinvointisuunnitelman vuosille
2020-2021 liitteen mukaisesti.

Käsittely:
Hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli lautakunnalle Järvenpään kaupungin
hyvinvointisuunnitelmaa. Viestintäjohtaja Heli Vastamäki oli läsnä asian esittely ajan ja
videoi esityksen.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkikehityslautakunta, 30.01.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Hyvinvointisuunnitelma 2020-2021
Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä
toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Edellinen Järvenpään kaupungin laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa
28.8.2017. Vuoden 2018 vuosiraportti hyväksyttiin 10.6.2019, jolloin päätettiin myös,
että hyvinvointisuunnitelma valmistellaan uuden kaupunkistrategian pohjalta
seuraavalle kahdelle vuodelle.
Hyvinvointisuunnitelma linkittyy uuden kaupunkistrategian asiakasnäkökulman
päämäärään A1 ”Hyvä elämä ja toimiva arki”. Tavoitteet toteuttavat päämäärään
vuosille 2020-2021 asetettuja sitovia tavoitteita. Suunnitelman tavoitteet on tehty
nykyisen valtuustokauden loppuun eli kahdelle vuodelle, ja seuraava suunnitelma
tullaan laatimaan valtuustokauden mittaiseksi yhteistyössä uuden
kaupunginvaltuuston kanssa.
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Hyvinvointisuunnitelma, joka määrittää tarkemmin kaupunkilaisten hyvinvointia ja
terveyttä edistävät tavoitteet ja toimenpiteet, valmisteltiin osittain edellisen
hyvinvointiraportin pohjalta. Sen lisäksi hyvinvoinnin tilaa kartoitettiin tuoreilla
aikuisväestön hyvinvointia ja terveyttä koskevilla FinSote 2018 -tutkimuksen ja
kouluterveyskyselyn 2019 tuloksilla. Tilastotietojen lisäksi tehtiin laaja katsaus
toimintaympäristön muutoksiin. Oman panoksensa valmisteluun ovat antaneet
nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja eläkeläisneuvosto sekä kuntalaiset vastaamalla
Mun Jäke –kyselyyn. Hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain Keusoten
alueellisen hyvinvointisuunnitelman kanssa.
Järvenpäässä on hyvinvointityötä johdettu aiemmin sähköisen
hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman sekä kolmen erillisen suunnitelman
pohjalta: Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015, 2) Ikääntyneiden
hyvinvointisuunnitelma 2018-2019 ja 3) Järvenpään kaupungin
turvallisuussuunnitelma 2014-2017. Uusi yhteinen hyvinvointisuunnitelma yhdistää
lapsia ja nuoria, työikäisiä ja ikääntyneitä sekä arjen turvallisuutta koskevat tavoitteet,
toimenpiteet, mittarit ja vastuut vuosille 2020-2021.
Hyvinvoinnin johtaminen on Järvenpäässä varmistettu toimivilla poikkihallinnollisilla
rakenteilla ja kutsumalla mukaan työhön muita toimijoita kuten esim. yhdistyksiä,
yrityksiä, ja kuntalaisia. Hyvinvointisuunnitelman valmistelun koordinoinnista on
vastannut kaupungin poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, ja työn ohjausryhmänä on
toiminut kaupungin johtoryhmä.
Järvenpään kaupungin Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021, Hyvää elämää ja
toimivaa arkea Järvenpäässä, esitellään kokouksessa.
Hyvinvointisuunnitelma julkaistaan osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi
valtuustokäsittelyn jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy Järvenpään kaupungin hyvinvointisuunnitelman vuosille
2020-2021 liitteen mukaisesti.
Käsittely
Käsittelyn kuluessa Petri Perta teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:
"Kaupunkikehityslautakunta toivoo tavoitteiden ja mittareiden osalta tarkempia
tavoitetasoja mitattavien kohtien ja asioiden osalta."
Puheenjohtaja rajasi puheenvuorot koskemaan muutosehdotusta.
Ehdotus raukesi kannattamattomana.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.
Käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 19.10-19.30.
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Kaupunginhallitus, 10.02.2020, § 31
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 FINAL_05022020_Hyvinvointisuunnitelma 2020-2021
Nuorisovaltuusto 13.11.2019 § 11
Hyvinvointilautakunta 23.1.2020 § 5
Opetus- ja kasvatuslautakunta 28.1.2020 § 5
Kaupunkikehityslautakunta 30.1.2020 § 5
Kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä olevaan hyvinvointisuunnitelmaan on tehty
teknisiä korjauksia lautakuntakäsittelyn jälkeen.
/MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy Järvenpään hyvinvointisuunnitelman vuosille 2020-2021 liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
KV
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§ 32
Lausunto Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista
JARDno-2020-82
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Valmistelijat: kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen, hallintojohtaja Iiris Laukkanen
LAUSUNTO UUSIMAA-PKS-HELSINKI SOTE-ERILLISSELVITYKSEN LOPPURAPORTISTA
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa Uusimaa-PKS-Helsinki sote-
erillisselvityksen loppuraportista. Selvitysryhmä on tutkinut kolmea mallia, joista malli
A on kuntapohjainen, malli B viiteen alueeseen jaettu maakuntapohjainen ja malli C
malli, jossa Uusimaa on yksi alue.
Uudenmaan kuntien yhteisen näkemyksen mukaan tarkoituksenmukaisin vaihtoehto
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi Uudellamaalla olisi kuntapohjainen
ratkaisu (malli A), mikä mahdollistaisi välittömän uudistustyön käynnistämisen
olemassa olevan lainsäädännön puitteissa sekä uudistamisen hallitun toimeenpanon
ilman uutta hallinnon tasoa. Tämä vaihtoehto on ohitettu hallitusohjelman kirjauksen
vuoksi.
Perustuslaillisesti kuntapohjainen järjestelmä Uudellamaalla voi olla mahdollinen,
vaikka se tarkoittaisi rahoitusvastuun siirtoa kunnilta valtiolle. Perustuslakivaliokunta
ei ole ottanut tähän nimenomaiseen malliin kantaa, joten on riskinä, että ratkaisu voisi
olla perustuslain vastainen. Asiaa ei ole valmistelussa syvällisemmin selvitetty. Tässä
on kyse hallitusohjelmaa toteuttavan valmistelevan ministeriön (STM)
riskienhallinnasta, ei niinkään siitä, mikä malli olisi asukkaiden palveluiden tai julkisen
talouden tasapainotuksen näkökulmasta paras.
Kaupungin näkökulmasta kannanotossa erillisratkaisuun on kaksi näkökulmaa.
Ensinnäkin kaupungin täytyisi muodostaa näkemys siihen, mikä on sen asukkaiden
kannalta paras ratkaisu uudessa hallintomallissa. Toiseksi on mietittävä mitä ratkaisu
tarkoittaa kaupungin tulevaisuuden kannalta. Sen jälkeen, kun Uudellemaalle on
perustettu yksi tai useampia itsehallinnollisia alueita, näille voidaan lainsäädännöllä
siirtää tehtäviä kunnilta. Todennäköisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ja
pelastustoimen jälkeen alueille siirrettäisiin ammatillinen koulutus ja tämän jälkeen,
Suomen taantuvien alueiden tilanteesta riippuen, myös muita peruspalveluita kuten
päivähoito ja perusopetus.
Sosiaali- ja terveysministeriöön tehdyn tiedustelun ja saadun vastauksen perusteella
kunta ottaa uudistuksen seuraavassa vaiheessa kantaa siihen, mihin alueeseen se
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haluaa kuulua. Järvenpään tapauksessa vaihtoehtoina esitetyssä viiden alueen
mallissa olisi käytännössä kaksi. Järvenpää voisi etäisyyksien ja asiointisuuntien
perusteella kuulua joko Keski-Uusimaan tai Kerava-Vantaan alueeseen.
Lainvalmistelussa on ollut se lähtökohta, että Uudenmaan ratkaisu selvitetään
nopealla aikataululla ensin ja tämän jälkeen ratkaisu kytketään koko maan
valmisteluun ja siihen liitetään rahoitusmalli. Ajatuksessa on tietty logiikka, jos
ajatellaan poliittista prosessia, mutta kansalaisten palveluiden ja julkisen talouden
näkökulmasta valmistelu, jossa hallintomalliin otetaan kantaa tuntematta sen
enempää uudistuksen toiminnallista sisältöä kuin rahoitusmallia on vastuuton eikä
täytä hyvän lainvalmistelun kriteereitä. Kaupungin tulisi kannanottoa tehdessään
antaa vastaus siihen, mikä on sen asukkaille parasta. Tämä on mahdotonta, koska ei
ole tiedossa millainen ero rahoituksen tasossa on yhden alueen tai viiden alueen
mallissa. Järvenpää on kuntapohjaisessa malliin perustuvassa aluejaossa ilmaissut
haluavansa olla osa Keski-Uuttamaata, mutta kaupungin kasvu on ennusteiden
mukaan samaa tasoa Kerava-Vantaa alueen kanssa. Erillisratkaisun yksi keskeisistä
perusteista on juuri väestökasvu.
Seuraavassa on eritelty kysymyskohtaisesti, miksi kantaa lausuntopyynnössä
pyydettyihin asioihin ei voida muodostaa näkemystä toimitetun materiaalin
perusteella.
Kysymykset 1 ja 2: Alueen erityispiirteiden huomioon ottaminen sosiaali- ja
terveydenhuollossa sekä pelastustoimessa
Pelastustoimen osalta tulevia organisatorisia ja toiminnallisia rakenteita ei ole kuvattu
raportissa. Sotepalveluiden osalta keskeinen kysymys on se, miten rahoitusmalli
huomioi väestökasvun ja sosiaalisen segregaation. Ennen kuin tämä on tiedossa, on
mahdotonta sanoa, montako aluetta on järvenpääläisille paras ratkaisu. Sote-
palveluiden tarpeen arviointi alueen sisällä edellyttää kehittyneempiä tilastointi-,
seuranta-, arviointi- ja valvontajärjestelmiä kuin nyt on saatavissa perustuen vuoden
kokemukseen vapaaehtoisesta kuntayhtymämallista.
Kysymys 3: Mahdollistaako esitetty erillisratkaisumalli pääsyn tarpeenmukaisten ja
riittävien sote-palvelujen piiriin paremmin kuin yhden alueellisen järjestäjän malli?
Hoidon saatavuuteen vaikuttaa olennaisesti tarjolla olevien, tarpeenmukaisten
palveluiden tarjonta, joka puolestaan on riippuvainen palveluihin käytettävissä
olevasta rahoituksesta. Siten nyt esitetyn ratkaisun vaikutusta hoidon saatavuuteen ei
voida arvioida ennen kuin rahoitusmalli ja sen vaikutukset on kuvattu.
Itsehallintoalueella tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus ohjata järjestäjän
ominaisuudessa palveluiden saatavuutta ja laatua valtakunnallisten kriteerien
perusteella kustannustehokkaasti ja/tai kustannusvaikuttavasti. Jatkotyöskentelyssä
tulee kiinnittää huomio riittävän Uudenmaan itsehallinnollisten alueiden ja muiden
maakuntien välisen vertailutiedon (sotepalvelut/talous) saatavuuteen, jonka jälkeen
voidaan vasta arvioida, mikä malli lopulta oli paras.
Kysymykset 4. - 6: Mahdollistaako erillisratkaisu yhteen sovitettujen asiakaskohtaisten
perustason sote-palvelukokonaisuuksien toteutumisen alueella paremmin kuin yhden
alueellisen järjestäjän malli? Mahdollistaako erillisratkaisu erikoistason palvelujen
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toteutumisen alueella paremmin kuin yhden alueellisen järjestäjän
malli? Mahdollistaako erillisratkaisu perus- ja erikoistason sosiaali- ja
terveyspalvelujen toiminnallisen integraation alueella?
Palveluiden rahoitusmalliin liittyvät kannustimet ja rahoituksen kanavointi vaikuttavat
olennaisesti asiakaskohtaisten sote-palvelukokonaisuuksien toteutumiseen.
Erikoistason palveluiden saatavuus on vahvasti riippuvainen palveluihin käytettävissä
olevista taloudellisista ja henkilöresursseista. Perus- ja erikoistason sosiaali- ja
terveyspalveluiden toiminnallisen integraation toteutuminen kaksitasoisessa (HUS ja
viisi aluetta) mallissa on riippuvainen kannustimista ja rahoituksesta. Ennen
rahoitusmallia on mahdotonta analysoida kumpi johtaa parempaan lopputulokseen.
Nykytilanteeseen verrattuna integraation lähtökohdat ja rajapintojen lukumäärät ovat
samat (kunta-kuntayhtymä-Hus), jolloin on mahdotonta arvioida parantaako malli
itsessään millään tavalla sotepalveluiden integraatiota. Joka tapauksessa
itsehallinnollisella alueella tulee olla huomattavasti nykyistä kuntayhtymämallia
vahvempi ohjausmahdollisuus joko sopimuksin tai lainsäädännöllä edistää
sotepalveluiden integraatiota sekä luoda kannusteet kuntien hyvinvointia ja terveyttä
edistävään työhön.
7. Esityksen mukaisesti erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi yleisesti ja
ensisijaisesti itsehallinnollisilla alueilla, HUSin järjestämisvastuu lakiin perustuvaa ja
järjestämissopimuksella sovittavaa vastuuta. Onko raportissa kuvattu ratkaisu
mielestänne sote-palvelujen järjestämisen näkökulmasta sekä hallinnollisesti ja HUSin
omistajaohjauksen näkökulmasta toteuttamiskelpoinen ja turvaako se sote-palvelujen
järjestämisen alueella?
Vaativan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun keskittäminen Husiin on resurssien
ja osaamisen kannalta perusteltua. Tämän lisäksi järjestämissopimusten merkitys ja
sopimuksiin liittyvä osaaminen korostuu, kun itsehallinnollisilla alueilla on
mahdollisuus sopia kunkin alueen tarpeen mukaisesta erikoissairaanhoidosta Husin
kanssa. Muutoin kysymykseen ei voida ottaa kantaa, koska rahoitusjärjestelmää ja
siihen mahdollisesti sisältyviä kannustimia ei ole kuvattu. Sote-palveluiden
järjestämisessä keskeisin tekijä on rahoituksen ja henkilöresurssin riittävyys.
8. Turvaako erillisratkaisu sote-palvelujen järjestämiselle riittävän kantokykyiset
alueet?
Kuten raportissa todetaan, nykyisen Uudenmaan maakunnan sisällä olevat
itsehallinnolliset alueet ovat keskenään erilaisia. Koska ei ole tiedossa, millaisia
tasausmalleja Uudenmaan ja muun Suomen välillä tai Uudenmaan sisällä aiotaan
käyttää, on käytännössä mahdotonta ottaa kantaa kantokykyyn. Järvenpään veropohja
riittää sen asukkaiden palveluihin, mutta tilanne muuttuu, jos rahoitusta menee
merkittävästi erilaisiin tasausmekanismeihin.
Kysymykset 9 ja 10: Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä
demokratian toteutuminen
Subsidiariteettiperiaatteen näkökulmasta osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
toteutuvat aina paremmin kuntapohjaisessa mallissa kuin kuntaa suuremmalla
alueella. On mahdotonta sanoa, mikä on vaikuttamismahdollisuuksien ero esimerkiksi
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yhden Uudenmaan mallissa, johon sisällytettäisiin vaalipiirit, verrattuna viiteen
erilliseen alueeseen.
Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet riippuvat käytännössä hyvin pitkälti siitä, miten
paljon itsehallinnollisella alueella on taloudellista liikkumavaraa. Mikäli rahoittajana
toimii valtio, niin vaikuttamismahdollisuuksiin vaikuttaa eniten se, kuinka suuri osuus
rahoituksesta on yleiskatteista. Jos rahoitus sidotaan korvamerkitsemällä tai tarkalla
mitoitussäätelyllä, ei alueelle käytännössä jää rahaa vaikutusmahdollisuuksiensa
piirissä oleviin asioihin.
Yhden alueellisen järjestäjän mallissa päätöksenteko etääntyy asukkaasta. Laskelmien
mukaan kaikista kunnista ei olisi ollut mahdollisuutta nousta maakunnan valtuustoon,
ellei järjestelyä olisi tuettu ottamalla käyttöön vaalipiirijakoa. Viiden alueellisen
järjestäjän malli lisää eri alueiden asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa
päätöksentekoon välillisen demokratian keinoin sekä osallistumalla päätöksentekoon
luottamushenkilönä.
11. Toteutuuko palvelujen yhdenvertaisuus esitetyssä mallissa paremmin kuin yhden
järjestäjän mallissa?
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän
tulee arvioida eri väestö- ja asiakasryhmien palvelutarvetta, suunnata voimavaroja
todettujen tarpeiden perusteella ja yhtenäistää hoito- ja palvelukäytäntöjä. Tämän
kokonaisuuden hallitseminen saattaa onnistua paremmin esitetyssä viiden alueen
mallissa. Toisaalta sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelujen yhdenvertaisuus riippuu
käytännössä siitä, miten paljon rahaa on käytettävissä suhteessa väestön
palvelutarpeeseen. Koska rahoitusmalli ei ole tiedossa, on mahdotonta arvioida
toteutuisiko yhdenvertaisuus paremmin yhden vai useamman alueen
mallissa. Yhdenvertaisuuden arviointiin ja seurantaan tarvitaan joka tapauksessa
huomattavasti enemmän valtakunnallista vertailutietopohjaa siitä, miten
yhdenvertaisuus erilaisissa hallinnollisissa malleissa toteutuu.
Kaupunginhallitus todennee lausuntonaan, että mikäli sosiaali- ja terveyspalvelut ja
pelastustoimi siirretään kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, on hyvä, että
Uusimaa voidaan jakaa useampaa alueeseen. Asiaan voidaan kuitenkin ottaa
syvällisemmin kantaa vasta kun rahoitusmalli on selvillä. Jatkovalmistelussa tulee
arvioida erilaisten itsehallinnollisten alueiden kyky ja mahdollisuus järjestää
integroituja sosiaali- ja terveyspalveluita sekä varmistaa lainsäädännöllä, sopimuksilla
ja kannustimilla kuntien mahdollisuus hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden
yhteensovittamiseen sotepalveluiden kanssa. Väestön ikääntymiskehitys tulevina
vuosina tulee väistämättä lisäämään sotepalveluiden tarvetta myös Uudellamaalla,
jolloin hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen kehittämiseen tulee panostaa
samanaikaisesti sotepalveluiden kehittämisen kanssa. Uudistuksen jatkovalmistelun
tulisi tapahtua aidossa dialogissa kuntien kanssa. Tämä ei nyt tapahdu.
Kielellisiin oikeuksiin Järvenpäällä ei yksikielisenä kuntana ole lausuttavaa. Alueiden
nimien osalta lienee järkevää käyttää sanaa Uusimaa ja ilmansuuntia kuten muualla
Suomessa maakuntien nimissä tehdään.
Ehdotus
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Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että mikäli sosiaali- ja terveyspalvelut ja
pelastustoimi siirretään kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, on hyvä että
Uusimaa voidaan jakaa useampaan alueeseen. Asiaan voidaan kuitenkin ottaa
syvällisemmin kantaa vasta kun rahoitusmalli on selvillä. Jatkovalmistelussa tulee
arvioida erilaisten itsehallinnollisten alueiden kyky ja mahdollisuus järjestää
integroituja sosiaali- ja terveyspalveluita sekä varmistaa lainsäädännöllä, sopimuksilla
ja kannustimilla kuntien mahdollisuus hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden
yhteensovittamiseen sotepalveluiden kanssa. Väestön ikääntymiskehitys tulevina
vuosina tulee väistämättä lisäämään sotepalveluiden tarvetta Uudellamaalla, jolloin
hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen kehittämiseen tulee panostaa
samanaikaisesti sotepalveluiden kehittämisen kanssa. Tämä edellyttää kuntien
mukaan ottamista jatkovalmisteluun.
Uudistuksen jatkovalmistelun tulisi tapahtua aidossa dialogissa kuntien kanssa. Tämä
ei nyt tapahdu.
Kielellisiin oikeuksiin Järvenpäällä ei yksikielisenä kuntana ole lausuttavaa. Alueiden
nimien osalta lienee järkevää käyttää sanaa Uusimaa ja ilmansuuntia kuten muualla
Suomessa maakuntien nimissä tehdään.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Sosisaali- ja terveysministeriön kirjaamo
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Muutoksenhakukielto
§27, §31, §32
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
§28, §29, §30
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunginhallitukselle.
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
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.
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Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
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.

