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Saapuvilla olleet jäsenet
Helinä Perttu, puheenjohtaja
Tomi Passi, 1. varapuheenjohtaja
Ulla-Mari Karhu, 2. varapuheenjohtaja
Hanna Graeffe, poistui 19:24
Jarno Hautamäki
Katja Repo
Mikko Taavitsainen
Mimmi Launiala
Ossi Vähäsarja, saapui 16:01
Pekka Heikkilä, saapui 16:01
Willem van Schevikhoven
Muut saapuvilla olleet
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri, poistui 18:57
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, esittelijä, saapui 16:02
Henry Berg, Valtuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:02
Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, § 4, saapui 17:43, poistui 17:53
Juhana Hiironen, maankäyttöjohtaja, § 3, saapui 16:55, poistui 17:33
Kirsi Rinne, talousjohtaja, § 2, saapui 16:30, poistui 16:52
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, § 3, saapui 16:55, poistui 17:33
Rinne Niko , projektipäällikkö, Mestaritoiminta Oy, § 2, saapui 16:30, poistui 16:52
Allekirjoitukset
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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 12.1.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§2
Ilmoitusasiat
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / STM kirje toimintasuunnitelman päivitys
2 NuVa-Toimintakertomus20192020
3 Oheismateriaali / Avi 5.1.2021
Ilmoitusasiat
1. Harjulan koulun investointi
2. HUS hallituksen kokouksen 17.12.2020 pöytäkirja: http://husd360fi.oncloudos.
com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020416058
3. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista
22.12.2020: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus
/Kokous_22122020
4. Lausuntopyyntö: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle
hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen
ilmoituksen antamiseksi: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys
/Sivut/HE_241+2020.aspx
5. HUS Valtuusto, pöytäkirja 17.12.2020: http://husd360fi.oncloudos.com/cgi
/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020415506
6. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston 17.12.2020
pöytäkirja: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto
/Kokous_17122020
7. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
22.12.2020: https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus
/Kokous_22122020
8. STM:n kirje (VN/28827/2020) Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivitykset
9. Nuorisovaltuuston toimintakertomus
10. Aluehallintovirasto: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 5.1.2021 ESAVI
/37619/2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueille
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely
Kokous keskeytettiin 16.08 - 16.27 väliseksi ajaksi Tomi Passin ääni- ja kuvayhteyden
korjaamiseksi. Kokousta jatkettiin ääni- ja kuvayhteyden järjestyttyä.
Projektipäällikkö Niko Rinne ja talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat Harjulan kampuksen
hankkeen tilannetta.
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Päätös
Käsittely
Kokous keskeytettiin 16.08 - 16.27 väliseksi ajaksi Tomi Passin ääni- ja kuvayhteyden
korjaamiseksi. Kokousta jatkettiin ääni- ja kuvayhteyden järjestyttyä.
Projektipäällikkö Niko Rinne ja talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat Harjulan kampuksen
hankkeen tilannetta.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kaupunkikehityslautakunta, § 57,09.12.2020
Kaupunginhallitus, § 3, 11.01.2021
§3
Kaavoitussuunnitelma ja kaavoituskatsaus 2021
JARDno-2020-2765
Kaupunkikehityslautakunta, 09.12.2020, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Terttu-Elina Wainio, Juho Mattila
terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi, juho.mattila@jarvenpaa.fi
asemakaava-arkkitehti, projektipäällikkö
Liitteet

1 Liite 1. Kaavoitussuunnitelma 2021, ehdotus 30.11.2020
2 Liite 3. Omakotitonttien tiivistämisprojekti
Vuoden 2021 kaavoitussuunnitelmaan on aikataulutettu 26
asemakaavahanketta, joista 15 on vireillä jo kuluvana vuonna.
Kaavoituskatsauksessa esitetään niiden lisäksi 47 tulevaa
asemakaavahanketta. Kaavoitussuunnitelman yhteydessä esitetään
omakotialueiden tiivistämisprojektin lopettamista.
Kaavoitusta ohjaa vuorovaikutteinen ja avoin suunnitteluprosessi. Kaupungin
maankäyttöä vuoteen 2040 saakka tarkastellaan yleiskaavatyössä, jossa määritellään
kaupungin yhdyskuntarakenteen uudet mahdolliset kasvusuunnat. Yleiskaavatyö on
edennyt hyväksymisvaiheeseen, jonka jälkeen alkaa yleiskaavan toteuttaminen ja
seuranta.
Kaavoituksen ohjelmoinnissa Järvenpää tukee ripeää, mutta hallittua kasvua, joka
pohjautuu asemanseutujen tiivistämiseen ja alueiden täydennysrakentamiseen.
Kaupan keskittämistä keskustaan jatketaan. Lähivuosina asuntorakentamisen
painopiste pysyy kerrostalorakentamisessa, vaikkakin pientalotonttien tarjontaa
lisätään kaupungin strategian mukaisetsti.
Kaavoituskatsauksessa esitellään merkittävät vuosille 2021 - 2025 aikataulutetut ja
aikatauluttamattomat, odottavat asemakaavatyöt, jotka on ryhmitelty aiheittain
hankekoreihin. Kaavoituskatsauksen valmistumisesta tiedotetaan hyväksymisen
jälkeen eri medioissa ja se julkaistaan pdf-tiedostona Järvenpään kaupungin
verkkosivuilla.
Ehdotus kaavoitussuunnitelmaksi vuodelle 2021 sisältää työn alla olevat ja vuoden
2021 aikana aloitettavat asemakaavat. Vanhojen omakotialueiden tiivistämisprojekti
ehdotetaan päätettäväksi Saunakallion asemakaavan muutokseen, joka on tarkoitus
valmistella hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2021. Tiivistämisprojektin tilanne ja
perustelut projektin lopettamiselle esitetään liitteessä.
Ehdotus
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Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää
1. oikeuttaa kaavoituksen tekemään aineistoon stilistisiä korjauksia ja viimeistelemään
aineiston julkaisukuntoon ennen sen viemistä kaupunginhallituksen
hyväksymiskäsittelyyn ja
2. esittää, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Järvenpään
kaavoitussuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2021 (päivätty 30.11.2020) ja Järvenpään
kaavoituskatsausehdotuksen vuodelle 2021 (päivätty 30.11.2020).
Käsittely
Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 11.01.2021, § 3
Valmistelija / lisätiedot:
Terttu-Elina Wainio
terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi
asemakaava-arkkitehti
Liitteet

1 Liite 1. Kaavoitussuunnitelma 2021, ehdotus 30.11.2020
2 Liite 2. Kaavoituskatsaus 2021_ehdotus 30.11.2020_kh hyväksymiskäsittely
3 Liite 3. Omakotitonttien tiivistämisprojekti
Kaupunkikehityslautakunta 9.12.2020 § 57
Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen liitteen 2 "Kaavoituskatsaus 2021
ehdotus 31.11.2020" ulkoasu on viimeistelty. Liitteen sisältöä ei ole muutettu.

OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Järvenpään kaavoitussuunnitelmaehdotuksen
vuodelle 2021 (päivätty 30.11.2020) ja Järvenpään kaavoituskatsausehdotuksen
vuodelle 2021 (päivätty 30.11.2020).

Käsittely
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Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen ja kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi
selostivat kaavoitussuunnitelmaa ja kaavoituskatsausta.
Kokoustauko 17.33 - 17.43.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Vs. kaavoitusjohtaja
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Henkilöstöasiainjaosto, § 3,30.01.2018
Kaupunginhallitus, § 38,05.02.2018
Kaupunginhallitus, § 42,13.02.2018
Kaupunginvaltuusto, § 26,19.03.2018
Kaupunginhallitus, § 150,04.06.2018
Kaupunginhallitus, § 400,07.12.2020
Kaupunginhallitus, § 4, 11.01.2021
§4
Kaupunkikehitysjohtajan avoimen viran hoitaminen
JARDno-2018-500
Henkilöstöasiainjaosto, 30.01.2018, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Kaupunkikehitysjohtaja osaamisprofiili
Valtuusto päätti 22.1.2018 § 6 muuttaa Kaupunkikehityksen palvelualueeksi 1.3.2018
lähtien. Palvelualuetta johtaa hallintosäännön 3 luvun 39 §:n mukaisesti
palvelualuejohtaja. Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kokouksessaan 30.1.2018
kaupunginhallitukselle palvelualuejohtajan viran perustamista. Kaupunginhallitus
perustaa kokouksessaan 5.2.2018 kyseisen viran. Virankelpoisuusehdoiksi on asetettu
korkeakoulututkinto, johtamisosaaminen ja kunnallishallinnon tuntemus.
Kaupunkikehitystä on johtanut 1.1.2015 lähtien elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi
kaupunginjohtajan päätökseen 11.12.2014 § 80 (hallintosäännössä määritelty
toimivalta) perustuen. Olli Keto-Tokoi on siis elinkeinojohtajan virassaan toiminut
Kaupunkikehityksen ylimpänä johtajana.
Olli Keto-Tokoi täyttää viralle asetun muodollisen kelpoisuuden ja hän tuntee
Kaupunkikehityksen toiminta-alueen. Olli Keto-Tokoi on hoitanut tehtävänsä
Kaupunkikehityksen johtajana moitteetta ja hän on saanut viranhoidostaan
myönteistä palautetta sekä organisaatiolta, yhteistyökumppaneilta että henkilöstöltä.
Elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoin asema muutoksessa
Kaupunkikehityksen nykyinen poikkeuksellinen johtamisrakenne ja siihen liittyvät
päätökset johtamisen sisäisistä järjestelyistä viimeisen kolmen vuoden ajalle johtuvat
joulukuussa 2014 silloiselle kehitysjohtajalle myönnetystä virkavapaasta 1.1.2015
lähtien ja myöhemmin viranhaltijan irtisanoutumisesta kaupungin palveluksesta.
Virkavapaan myöntämisen yhteydessä tehdyt päätökset sisäisistä järjestelyistä
johtamisessa aiheuttavat nyt tilanteen, jossa elinkeinojohtajan asema
Kaupunkikehityksen johtajana tulee arvioida suhteessa lain kunnallisesta
viranhaltijasta määräyksiin viranhaltijan asemasta.
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Mikäli palvelualuejohtajan virka laitettaisiin julkiseen hakuun, eikä nykyistä
elinkeinojohtajaa siirrettäisi perustettavaan kaupunkikehitysjohtajan virkaan,
muuttaisi ratkaisu Olli Keto-Tokoin asemaa merkittävästi Kaupunkikehityksen
ylimpänä johtajana. Kaupunkikehityksen johtaminen on ollut merkittävä osa
elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoin nykyistä tehtävää. Tämä ratkaisu johtaisi siihen, että
kaupunginhallituksen tulisi tehdä päätös kunnallisen viranhaltijalain 23 §:n mukaisesti
Olli Keto-Tokoin virantoimitusvelvollisuuden muutoksesta ja määritellä näin ollen
hänen tehtävänsä uudelleen.
Edellä olevaan perustuen päätöksentekoon tuodaan elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoin
siirtäminen perustettavaan kaupunkikehitysjohtajan virkaan
kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n säännökseen viranhaltijan siirtämisestä toiseen
virkasuhteeseen sekä Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4 luvun 46 §:n 5 mom.
perusteella. Olli Keto- Tokoi on antanut suostumuksensa siirtoon. Olli Keto-Tokoin
siirrosta kaupunkikehitysjohtajaksi päättää valtuusto, koska kyseessä
palvelualuejohtajatasoinen virka.
Aikaisempi menettelytapa vastaavassa tilanteessa
Järvenpään kaupungissa on hallintosäännön 4 luvun 46 §:n 5 mom viranhaltijan
siirtäminen toiseen virkasuhteeseen perusteella siirretty aikaisemmin myös ylempiä
viranhaltijoita toiseen virkasuhteeseen. Tämä oli menettelytapana nykyisen Lasten ja
nuorten sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueiden palvelualuejohtajan
nimittämisessä palvelualuejohtajaksi ( § 72 toimialajohtajan siirtäminen
palvelualuejohtajaksi, valtuusto 10.10.2011). Vuonna 2011 tarjottiin myös silloiselle
Terveyden ja elämänhallinnan edistämisen palvelualueen ja Ikäihmisten ja
toimintarajoitteisten hyvinvoinnin tukemisen palvelualueen määräaikaisesti
palvelujohtajan virkaa hoitaneelle kaupungin vakituiselle viranhaltialle mahdollisuutta
siirtyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuejohtajaksi. Virka laitettiin kuitenkin
julkiseen hakuun, koska viranhaltija ei ottanut virkaa vastaan. Hallintosäännön 4 luvun
46 § on tarkoitettu mahdollistamaan henkilöstön sisäiset siirrot uusiin tehtäviin. Edellä
kuvattuun perustuen Olli Keto - Tokoin siirtäminen kaupunkikehitysjohtajaksi
vastaa aiempaa toimintatapaa kaupungissa ja se on viranhaltijoiden tasaveroista
kohtelua.
Olli Keto-Tokoin nykyinen elinkeinojohtajan virka on määritelty asiakkuusjohtajan
tason viraksi ja tämä virka tulisi täytettäväksi rekrytoinnin kautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää rekrytoinnin aloittamisesta sen jälkeen kun päätös Olli
Keto-Tokoin siirtämisestä kaupunkikehitysjohtajan virkaan on tehty valtuustossa.
Henkilöstöasiainjaosto haastattelee kokouksessaan elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoin.
Liitteenä on Olli Keto-Tokoin CV.
Liitteenä on kaupunkikehitysjohtajan osaamisprofiili.
Suunniteltu muutoksen kustannusvaikutus vuositasolla on sivukuluineen n. 95 000
euroa. Kustannukset katetaan Kaupunkikehityksen vuoden 2018 osalta päätetystä
talousarviosta. Kaupunkikehityksen henkilöstömäärä kasvaa yhdellä, koska vapautuva
elinkeinojohtajan virka tullaan täyttämään uudelleen. Näin vahvistetaan
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Kaupunkikehityksen johtamista ja resursointia. Vuodelle 2018 asetettuun
henkilötyövuosien määrän tavoitteeseen muutoksella ei ole vaikutuksia, koska
aikaisempaa kehitysjohtajan virkaa/henkilötyövuotta ei ole vähennetty
Kaupunkikehityksen henkilötyövuosivarauksesta
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että elinkeinojohtaja
Olli Keto-Tokoi siirretään kaupunkikehitysjohtajan virkaan ajalle 1.3.2018 -
28.2.2019 kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön
4 luvun 46 §:n 5 mom perusteella.
Käsittely:
Todettiin, että korjataan liitteen osaamisprofiili kelpoisuusvaatimus -kohtaa
vastaamaan muuttunutta kelpoisuusvaatimusta.
Elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi oli haastateltavana ennen päätöksentekoa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 05.02.2018, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Kaupunkikehitysjohtaja osaamisprofiili
Ehdotus
Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää siirtää elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoin
kaupunkikehitysjohtajan virkaan ajalle 1.3.2018 - 28.2.2019 kunnallisen viranhaltijalain
24 §:n ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4 luvun 46 §:n 5 mom:n perusteella.
Käsittely:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitti kaupunginhallituksen puheenjohtajiston
yhteisen muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi siirretään kaupunkikehitysjohtajan virkaan 7.4.2018
lukien kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4
luvun 46 §:n 5 mom:n perusteella.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää
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siirtää elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoin kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n ja
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4 luvun 46 §:n 2 ja 5 mom:n perusteella vt.
kaupunkikehitysjohtajaksi ajalle 1.3. - 6.4.2018 tai enintään siihen saakka, kunnes
valtuuston virkanimityspäätös kaupunkikehitysjohtajasta saa lainvoiman.
Katja Repo teki ehdotuksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Todettiin, että hallitus päättää yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi.
Päätös
Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 13.02.2018, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Kaupunkikehitysjohtaja osaamisprofiili
2 Lausunto viran täyttämisestä
Kaupunginhallituksen kokouksen 5.2.2018 § 38 perusteella asiaan on pyydetty
lausunto ulkopuoliselta työoikeuteen erikoistuneelta asianajotoimistolta. Saadun
lausunnon perusteella on mahdollista, että elinkeinojohtaja siirretään kunnallisen
viranhaltijalain 24 §:n perusteella toiseen virkasuhteeseen mutta on suositeltavaa, että
elinkeinojohtajan asemaa tarkastellaan kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n perustuen,
ja hänet tulisi siten sijoittaa suoraan perustettuun palvelualuejohtajan virkaan.
Lausunnon mukaan taloudelliset ja tuotannolliset perusteet virkasuhteen
irtisanomiseksi ovat olemassa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet
olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai yksikön tehtävien
uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Jotta tehtävien
voitaisiin katsoa vähentyneen olennaisesti, on vähentymisen oltava vähäistä
suurempaa. Lisäksi vähentymisen tulisi kohdistua viranhaltijan ensisijaisiin ja
pääasiallisiin tehtäviin.
Viranhaltijan tehtävien voidaan katsoa vähentyneen olennaisesti ja
pysyvästi esimerkiksi silloin, kun uudelleenjärjestelyn seurauksena viranhaltijan
virkatehtävistä olennainen osa siirretään osaksi toista virkaa. Kunta voi itsehallintonsa
nojalla päättää varsin vapaasti siitä, millä tavoin se tuottaa kunnan järjestettävänä
olevat palvelut ja tehtävät edellyttäen, että järjestelyt ovat aitoja eikä niihin ryhdytä
esimerkiksi individuaaliperusteisen irtisanomissuojan kiertämiseksi.
Jos kunta on ennen irtisanomista tai pian sen jälkeen ottanut uuden
henkilön samankaltaisiin tehtäviin ilman, että kunnan toimintaedellytyksissä on
tapahtunut muutosta tai uudelleenjärjestely ei tosiasiallisesti vähennä
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työnantajalla tarjolla olevia tehtäviä tai muuta tehtävien laatua, ei
irtisanomisperustetta ole olemassa.
Vaikka irtisanomisperuste sinänsä olisi olemassa, ei irtisanominen ole mahdollista, jos
viranhaltija on kohtuudella sijoitettavissa toiseen virkasuhteeseen. Viranhaltijalle on
ensisijaisesti tarjottava sellaista virkaa tai virkasuhdetta, joka lähinnä vastaa hänen
entistä virkasuhdetta ja tämän jälkeen muuta virkasuhdetta, johon hän
ammattitaitoonsa ja kykyjensä puolesta on sopiva. Jos virkasuhdetta ei ole tarjolla, on
selvitettävä työsuhteen tarjoamisen mahdollisuus ja mikäli tämäkään ei ole
mahdollista, on selvitettävä mahdollisuus kouluttaa hänet uuteen tehtävään.
Koska taustatietojen mukaan elinkeinojohtajan virkaa ollaan tosiasiassa muuttamassa
alemman tasoiseksi viraksi, ja elinkeinojohtajan tehtävistä suurinta osaa ollaan
siirtämässä osaksi palvelualuejohtajan tehtäviä, voidaan perustellusti esittää, että
elinkeinojohtajan virkaa ollaan muuttamassa niin olennaisesti, että taloudellinen ja
tuotannollinen irtisanomisperuste on käsillä. Tällöin Kaupungilla on velvollisuus
tarjota elinkeinojohtajan viranhaltijalle irtisanomisen vaihtoehtona ensisijaisesti
virkaa, joka lähinnä vastaa hänen tämänhetkistä virkasuhdettaan. Ottaen huomioon
uudelleenjärjestelysuunnitelmat tehtävien siirron osalta, on hyvin todennäköistä, että
juuri palvelualuejohtajan virka vastaa lähinnä hänen tämänhetkistä virkasuhdettaan.
Jos elinkeinojohtajan viranhaltijalle ei näissä olosuhteissa tarjottaisi
palvelualuejohtajan virkasuhdetta, voisi viranhaltija tehdä virkasuhteen
päättämistä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen sekä hakea muutosta
valittamalla
kuntalain säännösten mukaisesti.
Edellä esitettyyn perustuen työnantajalla/Järvenpään kaupungilla on velvollisuus
tarjota palvelualuejohtajan virkaa ensin elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoille. Koska asiaa
tulee tulkita kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n perusteella, täytyy asia käydä läpi Keto-
Tokoin kanssa ennen lopullisen päätöksen tekemistä.
Lausunto on liitteenä 3.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi sijoitetaan kaupunkikehitysjohtajan virkaan 1.3.2018
lukien kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4
luvun 46 §:n 2 mom:n perusteella, koska merkittävä osa elinkeinojohtajan tehtävistä
on siirtymässä palvelualuejohtajan virkatehtäviin.
Käsittely:
Esittelijä muutti ehdotustaan ja muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää esittää 19.3.2018 kaupunginvaltuustolle, että
elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi sijoitetaan kaupunkikehitysjohtajan virkaan 3.5.2018
lukien kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4
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luvun 46 §:n 2 mom:n perusteella, koska merkittävä osa elinkeinojohtajan tehtävistä
on siirtymässä palvelualuejohtajan virkatehtäviin.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää
sijoittaa elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoin kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n ja
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4 luvun 46 §:n 2 mom:n perusteella vt.
kaupunkikehitysjohtajaksi ajalle 1.3. - 2.5.2018 tai enintään siihen saakka, kunnes
valtuuston virkanimityspäätös kaupunkikehitysjohtajasta saa lainvoiman, koska
merkittävä osa elinkeinojohtajan tehtävistä on siirtymässä palvelualuejohtajan
virkatehtäviin.
Esittelijän muutettu ehdotus tuli kokouksen pohjaehdotukseksi.
Petri Graeffe teki ehdotuksen, jota Tarja Edry kannatti, että
kaupunkikehitysjohtajan virka laitetaan avoimeen hakuun
uusi kaupunginjohtaja otetaan mukaan uuden kaupunkikehitysjohtajan valintaan
elinkeinojohtaja nimetään hoitamaan kaupunkikehitysjohtajan virkaa siihen
saakka kunnes valtuusto nimeää uuden kaupunkikehitysjohtajan.
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta
on äänestettävä.
Äänestys
JAA = esittelijän pohjaehdotus
EI = Graeffen muutosehdotus (avoin haku)
Äänestyksen tulos
Äänestyksen jälkeen äänin kahdeksan (8) JAA-ääntä, kolme (3) EI -ääntä, 0 TYHJÄÄ,
esittelijän muutettu ehdotus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestykset
JAA = esittelijän pohjaehdotus EI = Graeffen muutosehdotus
Jaa
Kaarina Wilskman
Jarno Hautamäki
Ulla-Mari Karhu
Mikko Taavitsainen
Tiia Lintula
Mikko Päivinen
Helinä Perttu
Henry Berg
Ei
Petri Graeffe
Katja Repo
Tarja Edry
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Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 19.03.2018, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Kaupunkikehitysjohtaja osaamisprofiili
2 Lausunto viran täyttämisestä
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että
elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi sijoitetaan kaupunkikehitysjohtajan virkaan 3.5.2018
lukien kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4
luvun 46 §:n 2 mom:n perusteella, koska merkittävä osa elinkeinojohtajan tehtävistä
on siirtymässä palvelualuejohtajan virkatehtäviin.
Käsittely:
Käsittelyn kuluessa Tarja Edry (kesk.) teki Satu Tuomisen (Plus) kannattamana
ehdotuksen, että valtuusto päättää laittaa viran julkiseen hakuun.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus asiasta on
äänestettävä. Äänestystavaksi todettiin sähköinen äänestysjärjestelmä.
Äänestys
JAA = kaupunginhallituksen pohjaehdotus
EI = Edryn muutosehdotus (avoin haku)
Äänestyksen tulos:
34 JAA -ääntä (Mika Gilan, Pirjo Komulainen, Ulla-Mari Karhu, Markku Tenhunen, Arto
Luukkanen, Kaija Tuuri, Heini Liimatainen, Tiia Lintula, Ossi Vähäsarja, Heli Anttila,
Kaarina Wilskman, Pauliina Naala, Rita Kostama, Mikko Vesterinen, Olli Kamunen,
Helinä Perttu, Mimmi Asikainen, Mikko Laakkonen, Hilppa Loikkanen, Liina-Lyydia
Jämsä, Petri Ovaska, Jarno Hautamäki, Antti Heikkilä, Eemeli Peltonen, Suvi Pohjonen,
Mikko Päivinen, Katri Kuusikallio, Katja Repo, Tomi Passi, Henry Berg, Mikko
Taavitsainen, Tuomas Raejärvi, Laura Virkkunen, Petri Perta),
15 EI -ääntä (Tuija Kuusisto, Jenni Marttinen, Sanna-Maria Riikonen, Peter Hagman,
Petri Graeffe, Satu Tuominen, Viljo Smed, Peter Osipow, Pepe Makkonen, Ossi
Kaminen, Emmi Mäkinen, Satu Haaparanta, Pekka Luuk, Lassi Markkanen, Tarja Edry),
2 TYHJÄÄ (Tero Rantanen, Pekka Heikkinen)
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Äänestykset
JAA = pohjaehdotus EI = Edryn muutosehdotus
Jaa
Mika Gilan
Pirjo Komulainen
Ulla-Mari Karhu
Markku Tenhunen
Arto Luukkanen
Kaija Tuuri
Heini Liimatainen
Tiia Lintula
Ossi Vähäsarja
Heli Anttila
Kaarina Wilskman
Pauliina Naala
Rita Kostama
Mikko Vesterinen
Olli Kamunen
Helinä Perttu
Mimmi Asikainen
Mikko Laakkonen
Hilppa Loikkanen
Liina-Lyydia Jämsä
Petri Ovaska
Jarno Hautamäki
Antti Heikkilä
Eemeli Peltonen
Suvi Pohjonen
Mikko Päivinen
Katri Kuusikallio
Katja Repo
Tomi Passi
Henry Berg
Mikko Taavitsainen
Tuomas Raejärvi
Laura Virkkunen
Petri Perta
Ei
Tuija Kuusisto
Jenni Marttinen
Sanna-Maria Riikonen
Peter Hagman
Petri Graeffe
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Satu Tuominen
Viljo Smed
Peter Osipow
Pepe Makkonen
Ossi Kaminen
Emmi Mäkinen
Satu Haaparanta
Pekka Luuk
Lassi Markkanen
Tarja Edry
Tyhjä
Tero Rantanen
Pekka Heikkinen
Päätös
Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 34 JAA -ääntä, 15 EI -ääntä ja 2
TYHJÄÄ, pohjaehdotuksen mukaisesti.
Eriävän mielipiteen jättivät seuraavat valtuutetut:
Pekka Luuk
Emmi Mäkinen
Satu Haaparanta
Ossi Kaminen
Lassi Markkanen
Satu Tuominen
Jenni Marttinen
Pepe Makkonen
Peter Osipow
Tarja Edry
Sanna Riikonen
Peter Hagman
Tuija Kuusisto
Petri Graeffe
Viljo Smed

Kaupunginhallitus, 04.06.2018, § 150
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
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laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Vastaus valitukseen 30.5.2018
2 Vastauksen liitteet 1-15 30.5.2018
3 Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö (osoitetiedot poistettu) sis alkuperäinen valitus
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.1.2018 §:ssä 6 päättänyt muuttaa
kaupunkikehityksen palvelualueeksi 1.3.2018 lähtien. Palvelualuetta johtaa
hallintosäännön 3 luvun 39 §:n mukaisesti palvelualuejohtaja.
Kaupunkikehitystä on johtanut ennen palvelualueeksi muuttamista 1.1.2015 lähtien
elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi kaupunginjohtajan päätökseen 11.12.2014 § 80
(hallintosäännössä määritelty toimivalta) perustuen. Olli Keto-Tokoi on
elinkeinojohtajan virassaan toiminut kaupunkikehityksen ylimpänä johtajana.
Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 30.1.2018 §:ssä 2 päättänyt perustaa
kaupunkikehitysjohtajan viran ja §:ssä 3 päättänyt ehdottaa kaupunginhallitukselle,
että elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi siirrettäisiin palvelualuejohtajan
(kaupunkikehitysjohtaja) virkaan ajalle 1.3.2018 -
28.2.2019 kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön
4 luvun 46 §:n 5 mom perusteella. Kaupunginhallitus on kuitenkin kokouksessaan
5.2.2018 §:ssä 38 päättänyt yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Uudelleen valmistelun aikana kaupunki on pyytänyt asiasta ulkopuolisen
asiantuntijalausunnon työoikeuteen erikoistuneelta asianajotoimistolta
kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Lausunnon perusteella olisi ollut
mahdollista, että elinkeinojohtaja olisi siirretty kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n
perusteella toiseen virkasuhteeseen mutta toimisto piti kuitenkin suositeltavampana,
että elinkeinojohtajan asemaa tarkasteltaisiin kunnallisen viranhaltijalain 37 §:ään
perustuen eli hänet tulisi siten sijoittaa perustettuun palvelualuejohtajan virkaan
suoraan.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.3.2018 §:ssä 26 päättänyt sijoittaa
kaupunkikehitysjohtajan virkaan 3.5.2018 alkaen Olli Keto-Tokoin kunnallisen
viranhaltijalain 37 §:n ja Järvenpään kaupungin hallintosäännön 4 luvun 46 §:n 2
momentin perusteella, koska merkittävä osa elinkeinojohtajan tehtävistä on ollut
siirtymässä palvelualuejohtajan virkatehtäviin.
Viisi kaupunginvaltuuston jäsentä on valittanut kaupunginvaltuuston 19.3.2018 §:ssä
26 tekemästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 18.4.2018 päivätyllä kirjeellä.
Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt Järvenpään kaupunginvaltuustoa antamaan
lausunnon kyseisen valituksen johdosta. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 2
luvun 12 §:n perusteella toimivalta lausunnon antamiselle asiassa on
kaupunginhallituksella.
Alkuperäinen määräaika lausunnon antamiselle on ollut 21.5.2018. Määräaikaa on
pidennetty 5.6.2018 saakka.
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen 1 mukaisen lausunnon Helsingin hallinto-
oikeudelle kaupunkikehitysjohtajan valintaa koskevassa asiassa.
Käsittely
Ennen asian käsittelyä Tarja Edry poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28.1 §
1-kohdan mukainen asianosaisjäävi) eikä osallistunut asiasta käytävään keskusteluun
eikä päätöksentekoon. Riikka Reina saapui paikalle Edryn sijaan.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 07.12.2020, § 400
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Castrén & Snellman lausunto mahdollisen valituksen menestymismahdollisuuksista
2 KPMG lausunto mahdollisen valituksen menestymismahdollisuuksista
Valmistelijat
hallintojohtaja Iiris Laukkanen, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki
Helsingin hallinto-oikeus on tuomiollaan 16.11.2020 kumonnut Järvenpään
kaupunginvaltuuston päätöksen 19.3.2018 § 26, jolla kaupunginvaltuusto on
päättänyt, että elinkeinojohtaja Olli Keto-Tokoi sijoitetaan kaupunkikehitysjohtajan
virkaan 3.5.2018 lukien kunnallisen viranhaltijalain 37 §:n ja Järvenpään kaupungin
hallintosäännön 4 luvun 46 §:n 2 momentin perusteella, koska merkittävä osa
elinkeinojohtajan tehtävistä on siirtymässä palvelualuejohtajan virkatehtäviin.
Tuomion jälkeen on kaupunginjohtajan toimeksiannosta pyydetty kaksi riippumatonta
lausuntoa mahdollisen jatkovalituksen menestysmismahdollisuuksista, mikäli korkein
hallinto-oikeus myöntäisi kaupungille asiassa valitusluvan.
Castrén & Snellman on lausunnossaan katsonut, että asiaan liittyy tulkinnallisia
oikeuskysymyksiä, mikä sinänsä puoltaisi valituksen laatimista korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Asia on kuitenkin Castrén & Snellmannin mukaan oikeuskysymyksiltään ja
luonteeltaan sellainen, että ratkaisun lopputulosta on hyvin vaikea arvioida.
Kokonaisuutena Castrén & Snellman on arvioinut, että tapauksen mahdollisuudet
saada valituslupa ja menestyä ovat kuitenkin suhteellisen vähäiset. Castrén &
Snellman on perustanut näkemyksensä asiassa osittain myös tilastotietoon
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännöstä.
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KPMG on puolestaan pitänyt Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisua yleispiirteisenä ja
todennut, että asiaan liittyy sekä hallinto-oikeuden ratkaisun puolesta että sitä
vastaan puhuvia seikkoja. KPMG:n käsityksen mukaan suhteellisen vakiintuneesti on
esimerkiksi katsottu, että virkaan liittyvät tehtävät voivat vähentyä sen johdosta, että
viran tehtävät uudelleenjärjestelyssä jaetaan muille viranhaltijoille / virkoihin tai
muulle henkilöstölle. KPMG:n mukaan tällaisessa tilanteessa tosiasiallisesti jaon
kohteena olevan viran tehtävät vähenevät pysyvästi. Hallinto-oikeuden ratkaisussa
tämä seikka on sivuutettu sillä perusteella, että tehtävien tosiasiallinen määrä tai
henkilöstömäärä ei ole vähentynyt. Tältä osin KPMG ei ole pitänyt hallinto-oikeuden
ratkaisua kovin selkeästi perusteltuna.
Lausunnot kokonaisuudessaan ovat pykälän liitteenä.
Yhteenveto
Helsingin hallinto-oikeus on perustanut ratkaisunsa hyvin pitkälti näkökulmaan, jonka
mukaan kaupunkikehityksen organisaatiomuutos ei ole merkinnyt tarvittavan
henkilöstömäärän tai tarjolla olevan työn vähentymistä tai ratkaisevasti muuttanut
tarjolla olevien tehtävien laatua. Hallinto-oikeus on lisäksi todennut, että
uudelleenjärjestelyn myötä kaupungin henkilöstömäärä on tältä osin tosiasiassa
lisääntynyt yhdellä, eli kyse ei hallinto-oikeuden mukaan ole ollut taloudellisen
tilanteen vuoksi toteutetusta säästötoimenpiteestä. Kaupungilla ei siten hallinto-
oikeuden mukaan olisi näissä oloissa ollut viranhaltijalain 37 §:n mukaista taloudellista
tai tuotannollista perustetta viranhaltijan irtisanomiseen.
Kaupunki ei ole tavoitellut kaupunkikehitystä koskevilla uudelleenjärjestelyillä säästöjä
vaan alkuperäinen lähtökohta, jossa yksi viranhaltija on toiminut sekä avainalueen
johtajana että johtanut koko kaupunkikehitys -yksikköä ja myöhemmin
kaupunkikehityksen palvelueluetta, ei ole ollut kestävä. Elinkeinojohtajan virkaan
kuuluvat tehtävät ovat suurimmilta osin siirtyneet uuteen palvelualuejohtajan eli
kaupunkikehitysjohtajan virkaan. Koska elinkeinojohtajan virka on tämän jälkeen
jäänyt lähes tyhjäksi, on se tullut kaupungin näkemyksen mukaan lakkauttaa.
Riidatonta on, että elinkeinojohtajan virka on lakkautettu vasta sen jälkeen, kun
päätös kaupunkikehitysjohtajan viran täyttämisestä on päätetty valtuustossa.
Kaupungin näkökulmasta on ollut selvää, ettei kyseeseen ole voinut tapauksessa tulla
taloudellinen vaan tuotannollinen, kaupunkikehityksen palvelualueen
uudelleenorganisointiin liittyvä, irtisanomisperuste. Kaupungin näkemyksen mukaan
elinkeinojohtajan tehtävät ovat viranhaltijalain 37.1 §:n mukaan olennaisesti ja
pysyvästi vähentyneet tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi.
Sekä Castrén & Snellman että KT Kuntatyönantaja ovat ennen järjestelyn
toteuttamista antamissaan kannanotoissaan katsoneet, että asiassa on ratkaisevaa,
onko kysymyksessä virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen vai niin laaja muutos,
että kyseeseen tulee viranhaltijalain 24 §:n perustelujen mukaisesti viran
lakkauttaminen ja uuden viran perustaminen ja sitä kautta tilanteen arviointi
viranhaltijalain 37 §:n mukaisesti. Kaupungin näkemyksen
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mukaan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen ei ole ollut tilanteessa mahdollista
vaan tapauksessa kyse on ollut niin laajasta muutoksesta, että kyseeseen on voinut
tulla ainoastaan vanhan viran lakkauttaminen ja uuden viran perustaminen.
KT Kuntatyönantaja on kannanotossaan painottanut, että viranhaltijalain 37 §:n
perustelujen mukaan viranhaltijalle tulee tarjota ensisijaisesti sellaista virkaa, joka
lähinnä vastaa hänen entistä virkasuhdettaan ja vasta tämän jälkeen sellaista
virkasuhdetta, johon hän on ammattitaitonsa ja kykyjensä puolesta sopiva. Sekä
Castrén & Snellman, että KT Kuntatyönantaja ovat kannanotoissaan katsoneet, ettei
uuden viran täyttäminen julkisella hakumenettelyllä ole ollut tapauksessa mahdollista
tai ainakaan tähän liittyvien riskien näkökulmasta suositeltavaa.
Vaikka Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisua voidaan pitää KPMG:n
lausunnossa kuvaamalla tavalla yleispiirteisenä, jossa ei ole otettu selkeästi kantaa
muun muassa viran tehtävien vähentymiseen uudelleenjärjestelyn seurauksena
tilanteessa, jossa uudelleenjärjestelyssä viran tehtävät on jaettu muille viranhaltijoille /
virkoihin tai muulle henkilöstölle, on mahdollisen valituksen menestyminen asiassa
varsin epävarmaa.
Edellä mainitusta johtuen ehdotetaan, ettei kaupunginhallitus lähde hakemaan
asiassa valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Asianosaisella ja kunnan
jäsenellä on kaupungin ratkaisusta riippumatta itsenäinen oikeus hakea asiassa
valituslupaa.
Salassapidon peruste
Asia liitteineen on kaupunginhallituksen esityslistalla salassa pidettävä julkisuuslain
(621/1999) 24.1 §:n 19-kohdan perusteella, sillä tiedon luovuttaminen pykälän ja sen
liitteiden sisällöstä olisi tällä hetkellä vastoin kaupungin etua mahdollisessa tulevassa
oikeudenkäynnissä. Salassapidon peruste päättyy, kun asia on
muutoksenhakuasteessa käsitelty tai kaupunki on vaihtoehtoisesti päättänyt, ettei
asiassa haeta muutoksenhakulupaa.
Toimivalta
Kuntalaki (410/2015) 39.1 § 3-k
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, ettei asiassa haeta valituslupaa korkeimmalta hallinto-
oikeudelta.
Viran täyttäminen tuodaan päätöksentekoon erikseen.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei asiassa haeta valituslupaa korkeimmalta hallinto-
oikeudelta.
Viran täyttäminen tuodaan päätöksentekoon erikseen.
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Kaupunginhallitus totesi lisäksi, että päätöksen liitteet tulevat julkisiksi kun pöytäkirja
on tarkastettu.

Kaupunginhallitus, 11.01.2021, § 4
Valmistelija / lisätiedot:
Mika Lindgren
mika.lindgren@jarvenpaa.fi
palvelusuhdepäällikkö
Valmistelijat: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu, palvelussuhdepäällikkö Mika Lindgren,
hallintojohtaja Iiris Laukkanen
Helsingin hallinto-oikeus on tuomiollaan 16.11.2020 kumonnut
kaupunkikehitysjohtajan viran täyttämistä koskevan Järvenpään kaupunginvaltuuston
päätöksen 19.3.2018 § 26. Kaupunginhallitus on 7.12.2020 § 400 päättänyt, ettei
kaupunki hae hallinto-oikeuden ratkaisuun muutosta. Hallinto-oikeudesta saadun
tiedon mukaan päätöksestä ei ole tehty jatkovalitusta.
Hallinto-oikeuden päätöksen johdosta virka on tullut avoimeksi. Viran täyttö on
tarkoitus käynnistää laajennetussa henkilöstöasiainjaostossa 19.1.2021, jolloin
virkavaali voidaan toimittaa kaupunginvaltuustossa 24.5.2021. Avoimen viran
hoitamisesta on sen vuoksi tarpeen tehdä päätös.
Kaupunkikehitysjohtajan virka on palvelualuejohtajan virka. Palvelualuejohtajien
virkatehtävät ja toimivalta määräytyvät voimassaolevan hallintosäännön sekä
alemman tasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja delegointimääräysten
mukaisesti. Palvelualuejohtajan viran hoitamisesta määräaikaisesti enintään vuoden
ajaksi päättää kaupungin hallintosäännön § 49 mukaisesti kaupunginhallitus.
ON
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus määrää Olli Keto-Tokoin hoitamaan kaupunkikehitysjohtajan
avointa virkaa siihen saakka kunnes kaupunkikehitysjohtajan virka on täytetty julkisen
hakumenettelyn kautta.
Määräys on voimassa kunnes kaupunkikehitysjohtajan virka on lainvoimaisella
päätöksellä täytetty.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
asianosaiset, henkilöstöhallinto
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§5
Vahingonkorvausvaatimus viemärintulvasta aiheutuneista vahingoista
JARDno-2020-1680
Valmistelija / lisätiedot:
Ari Kaunisto
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
toimitusjohtaja
Asiakkaan korvausvaade

Järvenpään Vesi on saanut 17.6.2020 vahingonkorvausvaateen jäteveden tulvimisesta aiheutuneesta vahin
Korvausvaateen mukaan:

”Kiinteistön 1.krs:n tilojen, vuokralaisten tiloihin on nousseet jätevedet ylös Järvenpään kaupungin padotta
Vahingon on aiheuttanut viemäritukos kunnan viemärilinjassa.
Syynä kaivon padottamiseen on alueelle rakennettu paljon uudisrakennuskantaa ja täten kaivon padotus
Vaadimme Järvenpään Vedeltä korvauksia, summaltaan 20.877,88€ (sis. alv). ”

Korvausvaateessa on lisäksi toimitettu mukana erillisiä liitteitä aiheutuneista tutkimuksista ja kuluista sekä
vakuutusyhtiöiden päätöksistä. Liitteet ovat oheismateriaalina.
Järvenpään Veden selvitykset

Vahinkokohteen viemärit on liitetty kadulla olevaan linjaan, joka on asiakkaan tekemän korvausvaateen m
Järvenpään Vedelle ei ole ko. padotustilanteesta tullut ilmoitusta tapahtuman yhteydessä, joten Järvenpää
toteamaan tilannetta padotushetkellä.

Tämä kadulla oleva jätevesiviemäri on alun perin rakennettu 225 mm betoniputkella, joka on vuonna 1993
muoviputkella tehdyllä pitkäsujutuksella.

Putken saneeraaminen sujuttamalla ei muuta viemärilinjan korkoa oleellisesti, eikä tällöin kiinteistön liitos
muuttuneet saneerauksessa. Alueella on uusittu kaivoja ja lähialueen katuja myös tämän jälkeen, mutta ko
on uusittu sujutuksen yhteydessä v. 1993.

Alueen uudisrakentamisella ei ole vaikutusta aiheutuneeseen padotukseen. Alueella ei ole todettu aiemm
toimintahäiriöitä.

Kiinteistön kanssa on allekirjoitettu sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä p
(liitteenä). Sopimuksessa mainittu on kaksi jäteveden liitoskohtaa (N60 korkeusjärjestelmän mukaan)
kohta 1

alin liittymiskorkeus

+41,40

padotuskorkeus

+45,35

kohta 2

alin liittymiskorkeus

+42,24

padotuskorkeus

+45,10

Liitoskohdat nykyisin käytössä olevan N2000 korkeusjärjestelmän mukaan ovat:
kohta 1

alin liittymiskorkeus

+41,65

padotuskorkeus

+45,60

kohta 2

alin liittymiskorkeus

+42,49

padotuskorkeus

+45,35
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Järvenpään Vesi on tarkistusmitannut jätevesikaivojen juoksupinnat, katukorkeudet sekä kiinteistön lattiak
vesivahinkoalueelta 24.9.2020.
Kiinteistön lattiakorko vesivahingon kärsineessä tilassa +44,83, korkeusjärjestelmä N2000 mukaan.

Järvenpään Veden tarkistusmittauksien mukaan vesivahingon kärsineen tilan lattiakorko (+44.83) on 52 cm
sopimuksessa esitetty alin padotuskorkeus (+45.35)
Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaisesti (liitteenä, kuulutettu 20.1.2002) mukaisesti

” Mikäli liittyjä viemäröi padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta
aiheutuvasta haitasta tai vahingosta.”
Toimitusehtojen mukaan Järvenpään Vesi ei ole korvausvelvollinen sattuneessa vahingossa.

OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hylätä esitetyn korvausvaateen edellä esitetyin perustein.

Käsittely
Esittelijä esitti, että asia jätetään pöydälle.
Päätös
Asia jätettiin esittelijän pyynnöstä pöydälle.
Tiedoksi
Asianomaiset, Järvenpään Vesi
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Talousjaosto, § 34,16.12.2020
Kaupunginhallitus, § 6, 11.01.2021
§6
Konserniohje ja omistajapolitiikka
JARDno-2020-1770
Talousjaosto, 16.12.2020, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Oheismateriaali / Konserniohje ja omistajapolitiikka talja 16.12.2020
Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen, talousjohtaja Kirsi Rinne
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Järvenpään kaupungin omistajaohjeistuksen
15.11.2010 § 87. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto on 16.3.2015 § 13 tehnyt
asiakirjaan vähäisiä teknisluonteisia muutoksia, jotka ovat liittyneet pääosin
toimintaympäristössä tapahtuneisiin organisatorisiin muutoksiin.
Talousjaosto on käsitellyt omistajaohjeistusta 15.2.2018 § 3 ja linjannut, että asiakirjaa
pyritään yksinkertaistamaan mahdollisen päällekkäisyyden osalta kuntalaki- ja
osakeyhtiölakiviittauksiin liittyen.
Järvenpään kaupungin omistajaohjeistus muodostaa tällä hetkellä liitteineen 50
sivuisen dokumentin, jossa on selostettu kattavasti kaupungin omistajuutta eri
näkökulmista. Omistajaohjeistus ehdotetaan nyt purettavaksi kahdeksi asiakirjaksi,
omistajapolitiikaksi ja konserniohjeeksi.
Konserniohje on keskeinen omistajaohjauksen väline, jolla pyritään varmistamaan,
että erityisesti Järvenpään kaupungin tytäryhtiöiden tekemät päätökset ovat
myös Järvenpään kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta perusteltuja. Ohjeen
tarkoituksena on selkeyttää yhteisiä toimintatapoja siten, että yhteisöille jää riittävä
toimintavapaus ja kaupungille riittävä mahdollisuus ohjata yhteisön toimintaa
kaupungin kokonaisedun tavoittamiseksi.
Omistajapolitiikka puolestaan määrittää ylätasoisesti sen, missä kaupungin on
perusteltua olla omistajana ja sijoittajana ja millaisia omistajaohjauksen linjauksia ja
toimintaperiaatteita kaupungissa noudatetaan.
Ehdotetut omistajapolitiikka ja konserniohje ovat kokonaan uusia asiakirjoja, jotka
rakenteeltaan ja kirjoitustavaltaan poikkeavat voimassaolevasta
omistajaohjeistuksesta. Asiakirjat ovat lyhyitä ja velvoittavia. Selostavien, opastavien ja
referoivien osuuksien määrää on vähennetty olennaisesti, jotta kaupungin omat
linjaukset nousevat asiakirjoista aiempaa selkeämmin esiin ja jotta asiakirjat pysyvät
ajantasaisina.
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Ylätasoisia, valtuuston hyväksymiä ohjausdokumentteja täydentävät osaltaan
alemmantasoiset velvoitteet, kuten velvollisuus raportoida ja tuoda asioita omistajan
ennakkokäsityksen hankkimista varten päätöksentekoon. Seuraavana askelena
konsernijohtamisen osalta on järjestää yhteisöedustajille riittävää tukea, koulutusta ja
mahdollisuuksia yhteydenpitoon kaupungin edustajien kanssa.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Talousjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää:
1. kumota kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeistuksen ja
2. hyväksyä liitteenä olevat konserniohjeen ja omistajapolitiikan
3. todeta edellä olevien päätösten astuvan voimaan kaupunginhallituksen päätettyä
panna valtuuston päätöksen täytäntöön.

Käsittely:
Todettiin, että kaupunginhallituksen käsittelyyn menevään ohjeeseen tehdään
stilistisiä korjauksia.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 11.01.2021, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Konserniohje ja omistajapolitiikka kh 11.1.2021 (muokkausmerkinnät näkyvissä)

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Konserniohje ja omistajapolitiikka talja 16.12.2020
2 Oheismateriaali / Konserniohjauksen kehittäminen kh 11.1.2021
Talousjaosto 16.12.2020 § 34 .
Liitteenä olevaan konserniohjeeseen ja omistajapolitiikkaan on tehty talousjaoston
käsittelyn jälkeen stilistisiä korjauksia. Korjausmerkinnät poistetaan asiakirjasta, mikäli
kaupunginhallitus hyväksyy asiakirjan osaltaan.
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IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää:
1. kumota kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeistuksen
ja
2. hyväksyä liitteenä olevat konserniohjeen ja omistajapolitiikan
3. todeta edellä olevien päätösten astuvan voimaan kaupunginhallituksen
päätettyä panna valtuuston päätöksen täytäntöön.
Käsittely
Ulla-Mari Karhu esitti Helinä Pertun ja Tomi Passin kannattamana asian palauttamista
valmisteluun talousjaostoon.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun talousjaostoon.
Tiedoksi
KV, talouspalvelut
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§7
Valtuustoaloite / Loimun kiinteistön purun lykkääminen ja kiinteistön hyödyntämisen
tarkempi tarkastelu
JARDno-2020-2981
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Valtuustoaloite/Loimun kiinteistön purun lykkääminen ja kiinteistön hyödyntämisen
tarkempi tarkastelu
Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 § 79
Juuma Riikka ja 12 valtuutettua jätti valtuustoaloitteen koskien Loimun kiinteistön
purun lykkäämistä ja kiinteistön hyödyntämisen tarkempaa tarkastelua.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien Loimun
kiinteistön purun lykkäämistä ja kiinteistön hyödyntämisen
tarkempaa tarkastelua hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteluun.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hyvinvoinnin palvelualue/palvelualuejohtaja
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§8
Edustajien nimeäminen Asunto Oy Järvenpään Perhelä 1, 3 ja 4 sekä Kiinteistö Oy
Järvenpään Perhelä 2, 5, 6 ja 7 ylimääräisiin yhtiökokouksiin 13.1.2021
JARDno-2021-8
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Esityslista ylim yht kok As Oy Järvenpään Perhelä 1
yhtiöjärjestyksen korjaus
2 Oheismateriaali / Esityslista ylim yht kok Koy Järvenpään Perhelä 2 yhtiöjärjestyksen
korjaus
3 Oheismateriaali / Esityslista ylim yhtikok As Oy Järvenpään Perhelä 4
yhtiöjärjestyksen korjaus
4 Oheismateriaali / Esityslista ylim yht kok Koy Järvenpään Perhelä 5 yhtiöjärjestyksen
korjaus
5 Oheismateriaali / Esityslista ylim yht kok Koy Järvenpään Perhelä 6 yhtiöjärjestyksen
korjaus
Liittyen Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon jakautumisprosessiin, 4.1.2021 on tullut
pyyntö edustajan nimeämisestä oheisiin jakautumisesta muodostuneiden yhtiöiden
ylimääräisiin yhtiökokouksiin. Yhtiöt ovat:
Asunto Oy Järvenpään Perhelä 1
Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 2
Asunto Oy Järvenpään Perhelä 3
Asunto Oy Järvenpään Perhelä 4
Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 5
Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 6
Kiinteistö Oy Järvenpään Perhelä 7
Kaikissa yhtiöissä käsitellään yhtiöjärjestyksen muutos pykälän 3 § osalta.
Yhtiöjärjestyksen § 3 koskee yhtiön omistaman tontin yksilöintiä. Yksilöinti on ollut
Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon jakautumissuunnitelmassa virheellinen ja se on nyt
tarpeen korjata.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi mainittujen yhtiöiden
ylimääräisiin yhtiökokouksiin kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoin ja nimetyn
ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään edustajan.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
YIT Suomi Oy, kaupunkikehitysjohtaja
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§9
Kaupunginjohtajan tulostavoitteet 2021
JARDno-2021-57
Valmistelija / lisätiedot:
Helinä Perttu
helina.perttu@jarvenpaa.fi
hallituksen puheenjohtaja
Hallintosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että
kaupunginjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut.
Kehityskeskustelussa vuoden 2021 tavoitteiksi on asetettu:
1. Talouden johtaminen
Hyvin alkanut työ jatkuu talousohjelman ja investointiohjelman osalta.
Kiinteistöjohtamisen selkeyttäminen, erityisesti Mestaritoiminnan osalta, jatkuu.
Keu-soten kuntayhtymän toiminnan omistajaohjaus ja palvelutason
seuraaminen, edunvalvonta, yhdyspinnassa toimimisen kehittäminen, talouden
seuraaminen ja valvonta
2. Sote-uudistus
a. Jos uudistus toteutuu, vahva edunvalvonta
b. Jos uudistus ei toteudu, kuntayhtymän ohjausmallin kehittäminen
3. Koronatilanteen johtaminen
4. Palvelualuejohtajien perehdyttäminen
5. Strategian kirkastaminen uuden valtuuston kanssa
6. Elinkeinopolitiikan suunnan selkeyttäminen
7. Kaupunginjohtajana kehittyminen
esimiehisyys ja johtoryhmätyöskentely
sidosryhmätyöskentely ja edunvalvonta
luottamushenkilöorganisaation ja virkamieskunnan toimivan yhteyden
kirkastaminen.
Tulostavoitteet on asetettu kaupunginjohtajan kehityskeskustelussa 5.10.2020 ja
30.10.2020, johon ovat osallistuneet kaupunginhallituksen puheenjohtajistona Helinä
Perttu, Tomi Passi ja Ulla-Mari Karhu ja Olli Naukkarinen.
Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Puheenjohtaja toimii myös
kokouksen sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan.
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Ehdotus
Esittelijä: Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen perusteella
2. että puheenjohtaja toimii kokouksen sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan
3. hyväksyä selostustekstin mukaisesti kaupunginjohtajalle asetetut keskeiset
tavoitteet vuodelle 2021.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §5, §7, §9
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
§3, §4, §6, §8
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.
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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.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin
kirjaamosta.

