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§ 50
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 10.3.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely
Ilmoitusasioiden käsittely keskeytettiin ja käsiteltiin loppuun § 61 jälkeen.
§ 58 käsiteltiin heti asian § 56 jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 51
Ilmoitusasiat
Iltakouluasiat
1. Rakennusvalvontayhteistyö, tilannekatsaus (Jouni Vastamäki ja Merja Soosalu)
2. Työtaistelutoimenpiteisiin varautuminen Järvenpään kaupungissa
(henkilöstöjohtaja Merja Soosalu), luottamuksellinen
3. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän 2019 tilinpäätöksen vaikutus
talousohjelmaan 2020-2022
Kaupunginhallitukselle tiedoksi
1. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista 10.3.2020.
http://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus/Kokous_1032020
2. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista
12.3.2020 on julkaistu. http://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet
/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_1232020

.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely
Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu ja johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki
selostivat rakennusvalvontayhteistyötä.
Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki ja henkilöstöjohtaja Merja Soosalu
selostivat rakennusvalvontayhteistyön tiivistämistä.
Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu selosti valmistautumista mahdollisiin
työtaistelutoimenpiteisiin.
Kokoustauko 16.54 - 17.04.
Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän 2019
tilinpäätöksen vaikutusta talousohjelmaan 2020-2022.
Asian käsittely keskeytettiin ja siirryttiin käsittelemään asiaa § 52.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 52
Toimiohje Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhteisöedustajalle / Apotti
JARDno-2020-573
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Keusote_Apotin rahoitus
Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen, tietohallintojohtaja Toni Pallaspuro ja
talousjohtaja Kirsi Rinne
Kokouksessa asiaa selostavat nykyisen järjestelmätoimittajan (CGI) edustaja
sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Apotti-hankinta
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (jäljempänä Keusote) hallitus on
käsitellyt Apottiin liittymistä 3.3.2020 seuraavalla esityslistan
mukaisella päätösehdotuksella:
"Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto päättää
1. merkitä yhdeksänkymmentä viisi (95) Oy Apotti Ab:n osaketta yhteensä 2 244
156 euron merkintähinnasta liitteiden 1A ja 2Aa laskelmien mukaisesti
2. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä liittymismaksulla 6 058 021 euroa (jakautuu vuosille
2021 – 2028 ajalle) liitteiden 1A ja 2Aa olevien laskelmien mukaisesti sisältäen
liittymishetkeen mennessä kertyneen Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymän
osuuden yhtiöön aiemmin liittyneiden osakkaiden maksamista kustannuksista
3. pääomittaa Oy Apotti Ab:tä osana rahoitusjärjestelyä vuoden 2020 SVOP-
maksulla 814 586 euroa (sisältäen Tuusulan osuuden)
4. myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten
enintään 29,2 miljoonan euron (Tuusulan jo takaaman 6,4 milj.e vastuu siirtyy
kuntayhtymälle ja Tuusula vapautuu em. takauksesta) määräisen omavelkaisen
takauksen osa yhtiön yhteensä 280 miljoonan euron suuruista
rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja
niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen
kattamiseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028
saakka.
Takausjärjestelyt tulee toteuttaa siten, ettei Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän
omavelkainen takaus koskaan ylitä omistusprosentin mukaista osuutta taattavien
rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä.
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Oy Apotti Ab on pantannut omistajien omavelkaisten takauksien vastavakuudeksi
yrityskiinnityksen (Oy Apotti Ab, 2699989-5) vakuusarvoltaan 162,7 miljoonaa euroa,
joka on jaettu omistajittain omistusosuuksien suhteessa.
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä
tilanteessa, jossa yhtiön omistuspohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista
siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä
olevan Uudenmaan erillisselvityksen/palvelurakenneuudistuksen seurauksena
muuttuu.
Oy Apotti Ab: lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan
yhtiön omistuspohjaan tai toiminnan tarkoitukseen liittyvien muutosten toteutuessa
periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan
takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja
maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
5. hyväksyä liitteenä 6 olevan liittymis- ja merkintäsopimuksen, osakassopimuksen,
tilaajasopimuksen ja resurssisopimuksen Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymään
sitovaksi
6. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan em. sopimukset
7. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan määräämään kuntayhtymän
yhtiökokousedustajan Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksiin."
Päätöksen perustelut ilmenevät yhtymähallituksen kokouksen esityslistalta 3.3.2020 §
35, http://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus/Kokous_332020
/Oy_Abotti_Abn_osakkaaksi_liittyminen(1909). Asian käsittelyä jatkettaneen 10.3.2020.
Keusote on perustellut tarpeen hankkia yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä
nykyisten lukuisten järjestelmien asemesta ja on valmistellut päätöksenteon pohjana
olevan dokumentaation. Keusote on valmistellut hankintaa virkavastuulla eikä
Keusoten arviota järjestelmän tarpeellisuudesta ole syytä kyseenalaistaa.
Järvenpään kaupungin näkökulma - riskienhallinta ja omistajaohjeistus
Kaupungin näkökulmasta on tärkeää huolehtia kaupunkikonsernin kokonaisedun
turvaamisesta.Käytännössä kaupungin tulee ottaa kantaa riskienhallinnassa siihen,
varaudutaanko soten rahoitusta lisäämään Apotti-järjestelmän hankinnan vuoksi
vai varaudutaanko niihin mahdollisiin ongelmiin, joita voi syntyä nykyisten
elinkaarensa loppupuolella olevien järjestelmien käyttämisestä. Lisäksi on arvioitava
kaupungille takausvastuusta aiheutuvaa riskiä.
Järvenpään kaupungin takausvastuu
Järvenpään kaupungin omistajaohjeistuksen mukaan tytäryhteisöt eivät saa myöntää
takauksia toisille kaupunkikonsernin yhteisöille eivätkä muille yhteisöille eivätkä ne
saa pantata omaisuuttaa muiden yhteisöjen sitoumuksen vakuudeksi ilman
kaupungin suostumusta. Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan edut tulee takauksen
antamisen yhteydessä turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
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Keusoten perussopimuksessa ei todeta kuntayhtymän oikeudesta myöntää takauksia.
Keusotella ei ole erityistä varallisuutta, jolla se voisi kattaa mahdollisesti realisoitavan
takausvastuun, vaan todennäköisesti mahdollinen takausvastuu realisoituessaan
koituisi osakaskuntien maksettavaksi.
Riskit nykyisiin tietojärjestelmiin liittyen
Järvenpään kaupungin osalta Keusotella on käytössään CGI:n asiakas- ja
potilastietojärjestelmiä. Järjestelmät ovat yhdistelmä 2010-luvulla kehitettyjä
moduuleita sekä vanhempia osioita. Nykymuodossaan järjestelmät eivät tue
Järvenpään kaupungin tai Keusoten strategisten tavoitteiden saavuttamista muun
muassa tiedolla johtamisen, talousseurannan tai tietopohjaisen toiminnanohjauksen
osalta.
Kokonaisuutena tarkasteltaessa järjestelmien voidaan nykymuodossaan niiden iän
perusteella arvioida olevan elinkaareensa loppupäässä sekä teknologisesti että
arkkitehtuuriltaan. Elinkaarensa loppupäässä olevien järjestelmien osalta riskit liittyvät
yleisesti teknisen tuen riittävyyteen häiriötilanteissa sekä osaamisen puutteeseen
teknologisissa kysymyksissä silloin, kun järjestelmä on toteutettu sellaiselle
teknologiselle alustalle tai sellaisella ohjelmointikielellä, jolle ei löydy enää osaajia tai
tukea. Nämä voivat pahimmillaan vaarantaa järjestelmän toimintavarmuuden sekä
palauttamisen toimintaan häiriötilanteessa. Myös toimittajien halukkuus tukea
elinkaarensa loppupäässä olevia järjestelmiä yleensä heikkenee, kun resurssit
kohdennetaan uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Tämä näkyy usein
asiakkaalle pienkehityksen hidastumisena sekä muutosten työmäärien ja kulujen
kasvuna. Työntekijöiden osalta järjestelmien ikä näkyy yleisesti heikkona
käytettävyytenä, jossa järjestelmä ei ohjaa käyttäjää toimimaan tai navigoimaan
oikein ja tietojen syöttämisen osalta ei ole kontrollitekijöitä. Tämä vuorostaan voi
johtaa virheellisiin kirjauksiin, vaikeuttaa tietojen tulkintaa, vääristää raportointia ja
estää tietojen hyödyntämisen sekä uusien työntekijöiden osalta hidastaa järjestelmän
käytön oppimista. Mikäli Apotti-järjestelmään ei päätetä liittyä, on tutkittava
mahdollisuudet pidentää olemassa olevien järjestelmien elinkaarta niitä päivittämällä
ja kehittämällä lainsäädännön asettamien reunaehtojen puitteissa.
Hankkeen vaikutus kaupungin talouteen
Kaupungin viime vuoden Keusotemenot olivat 140,1 miljoonaa, koska budjetti ylittyi
alkuperäisestä 12,9 Me. Tämän vuoden talousarviossa Keusoteen on varattu
rahoitusta (summasta vähennetty eläkevastuut) 132,9 Me. Tämä tarkoittaa sitä, että
Keusotemenojen pitää alentua 7,2 Me eli 5,2%. Kuntayhtymän omaan budjettiin
nähden, jossa Järvenpään maksuosuudet ovat 128,4 miljoonaa, menojen pitäisi
alentua 11,7 miljoonaa euroa. Keusotemenolla tarkoitetaan Järvenpään kaupungin
maksuosuutta Keusotelle sisältäen myös HUSin osuuden.
Kaupungin osuus Keusoten kokonaismenoista oli 22,7% vuonna 2019. Tätä lukua
käyttämällä voidaan riittävällä tarkkuudella arvioida kuntayhtymän ratkaisujen
talousvaikutuksia Järvenpäälle. Edellä mainittu 7,2 miljoonan alentuminen tarkoittaisi
sitä, että Keusoten kokonaismenojen tulisi alentua 31,7 miljoonaa euroa vuonna 2020
viime vuoteen nähden. On vaikea nähdä, miten tämä pystyttäisiin toteuttamaan ja
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siksi kuntayhtymälle tulisi antaa selkeä näkemys siitä, että kaikki ylimääräisiä kuluja
tulisi nyt välttää.
Ongelma Apotti-järjestelmän rahoitusmallissa on siinä, että Apottia on rahoitettava
tulosvaikutteisesti jo kauan ennen kuin järjestelmä on päivääkään ollut käytössä. On
mahdollista, että järjestelmästä tulee joitakin tuottavuushyötyjä, mutta varovaisuuden
periaatteella arvioiden niiden voidaan ajatella alkavan aikaisintaan vuonna 2023, sillä
yleensä ensimmäinen vuosi menee järjestelmän kanssa toimimaan opettelussa. Uusi
tietojärjestelmä voi alkuvaiheessa jopa laskea tuottavuutta.
Jos Apottiin päätettäisiin olla liittymättä, vähentäisi se Keusoten talousarvion
perusteella arvioituna Järvenpään kaupungin sotemenoja seuraavasti:
Vuonna 2020: 1,0 Meur
Vuonna 2021: 3,2 Meur
Vuonna 2022: 2,8 Meur
Luvut on saatu ottamalla koko kuntayhtymän Apottimenoista 22,7%, joka oli
Järvenpään osuus kuntayhtymän kokonaiskuluista vuonna 2019. Vuodet 2020-2021
perustuvat liitteenä olevaan toimitusjohtajan selostukseen. Vuosi 2022 kuntayhtymän
omaan valmisteluaineistoon.
Liitteenä on kuntayhtymän toimitusjohtajan selostus siitä, kuinka kuntayhtymä aikoo
rahoittaa Apotin. Selostuksen mukaan kuntayhtymän on maaliskuussa tarkoitus
päättää tuottavuusohjelmasta. Kuntayhtymän talousarviossa 2020 (s.28) kerrotaan,
että "tuottavuusohjelmalla tavoitellut taloudelliset vaikutukset on kohdennettu
vuosina 2021 - 2022 strategiseen kehittämiseen ja tukipalveluihin.
Tuottavuusohjelmassa toimenpiteiden kohdentuminen tarkentuu". Kuntayhtymän
kokonaisuudessa tuottavuusohjelmalla on tarkoitus vähentää vuoden 2019
menotasoon nähden noin 4 miljoonaa vuonna 2020, 3,5 miljoonaa 2021 ja 18,5
miljoonaa vuonna 2022.
Tuottavuusohjelma vähentäisi Järvenpään sotemenoja seuraavasti:
Vuonna 2020: 0,9 Meur
Vuonna 2021: 0,8 Meur
Vuonna 2022: 4,2 Meur.
Apotin kustannukset ovat 2020-2022 Järvenpään osalta siis 1,1 miljoonaa suuremmat
kuin tuottavuusohjelman säästöt. Itse järjestelmä puolestaan alkaa kasvattaa
tuottavuutta vasta 2023. Voidaan ajatella, että kuntayhtymä sekä laittaa
tuottavuusohjelmansa täytäntöön että jättää investoimatta Apottiin, joka nyt sisältyy
sen talousarvioon. Tällöin Järvenpään sotemenot pienenevät seuraavasti:
Vuonna 2020: 1,9 Meur
Vuonna 2021: 4,0 Meur
Vuonna 2022: 7,0 Meur.
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Kuntayhtymän talousarviosta voidaan myös havaita, että tuottavuusohjelman lisäksi
menokasvu saa olla kaikilla sen palvelualueilla enintään prosentin luokkaa. Tässä
onnistuminen vaatii toimitusjohtajan selostuksessa olevaa talousarvion avaamista.
Kun kuitenkin huomioidaan vuoden 2019 erittäin huono tilinpäätös, niin käytännössä
tässä onnistuminen tarkoittaisi sotemenojen negatiivista kasvua kolmen vuoden ajan.
On jo nyt selvää, ettei vuoden 2020 talousarvio tule toteutumaan. Näin ollen ei ole
merkitystä, kattaako Keusote sisäisesti Apottiin liittyviä menoja, koska jollei niitä oteta
kuntayhtymän talousarviosta pois, täytyy Keusoten muista syistä lisätä
jäsenkuntalaskutusta. Toisin sanoen kaikki Apottiin sijoitetut eurot ja
tuottavuusohjelman toteutumatta jääneet eurot tullaan käytännössä laskuttamaan
jäsenkunnilta.
Apottiin liittyminen tarkoittaa tosiasiallisesti kaupungin käyttömenojen kasvattamista
noin 7 miljoonalla eurolla, joka pitäisi kattaa verotusta kiristämällä tai kaupungin
toiminnoista tehtävillä lisäsäästöillä.
Kaupunginhallituksen toimintavaihtoehdot:
A. kaupunginhallitus arvioi tietojärjestelmiin liittyvät riskit suuremmiksi kuin
järjestelmähankinnasta johtuvat taloudelliset rasitteet, jolloin kaupunginhallitus antaa
valtuutetuille toimiohjeen edetä Apotti-hankkeessa
B. kaupunginhallitus arvioi taloudelliset rasitteet niin vakaviksi, että tietojärjestelmän
elinkaareen liittyvä riski hyväksytään, jolloin kaupunginhallitus antaa valtuutetuille
toimiohjeen äänestää Apotti-hankkeeseen liittymistä vastaan.
Riippumatta edellä valitusta toimintavaihtoehdosta yhtymävaltuutettujen on
edellytettävä takaukselle riittävää vastavakuutta, mikäli Keusote liittyy Apottiin.
/ ON
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuutetuille
toimiohjeen vaihtoehdon A tai B mukaisesti.
Mahdollisesti annettavalle takaukselle on edellytettävä riittävä vastavakuus.

Käsittely
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu ja valtuuston puheenjohtaja Eemeli
Peltonen ilmoittivat esteellisyydestä (peruste: Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
hallituksen jäsenyys, asian tasapuolisen käsittelyn turvaaminen). Perttu ja Peltonen
olivat kokouksessa asiantuntijoina kuultavana.
Hallituksen I varapuheenjohtaja Tomi Passi toimi puheenjohtajana tämän asian
käsittelyn ajan.
Johtaja Juha Sorri selosti vaihtoehtoista järjestelmäratkaisua. Juha Sorri, Matti
Häkkinen, Pirjo Sorri, Jyrki Rintala ja Eija Törmä poistuivat kello 18.05.
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Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko selosti
järjestelmäratkaisua. Ylä-Jarkko ja Pallaspuro poistuivat kello 19.16.
Tauko 19.16 - 19.24.
Pauliina Naala, Kaija Tuuri ja Kirsi Kaikusalo sekä Kirsi Rinne poistuivat kello
20.04. Perttu ja Peltonen poistuivat esteellisinä kello 20.04 päätöskeskustelun ajaksi.
Tauko 20.04 - 20.11.
Kaupunginjohtaja täsmensi päätösehdotustaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus arvioi taloudelliset rasitteet tässä tilanteessa niin vakaviksi, että
tietojärjestelmän elinkaareen liittyvä riski hyväksytään, jolloin kaupunginhallitus antaa
yhtymävaltuutetuille toimiohjeen äänestää Apotti-hankkeeseen liittymistä vastaan.
Keskustelun kuluessa Jarno Hautamäki teki Emmi Mäkisen kannattamana
seuraavan muutosehdotuksen:
Kaupunginhallitus arvioi tietojärjestelmiin liittyvät riskit suuremmiksi kuin
järjestelmähankinnasta johtuvat taloudelliset rasitteet, jolloin kaupunginhallitus antaa
yhtymävaltuutetuille toimiohjeen edetä Apotti-hankkeessa.
Tauko 20.50 - 20.55.
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja
äänestysjärjestykseksi seuraava:
JAA: Kaupunginjohtajan päätösehdotus
EI: Hautamäen muutosehdotus
Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen kaupunginjohtajan päätösehdotuksen
tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 8 - 2 (1 poissa), eli kaupunginhallitus
antoi yhtymävaltuutetuille seuraavan toimiohjeen:
Kaupunginhallitus arvioi taloudelliset rasitteet tässä tilanteessa niin vakaviksi, että
tietojärjestelmän elinkaareen liittyvä riski hyväksytään, jolloin kaupunginhallitus antaa
yhtymävaltuutetuille toimiohjeen äänestää Apotti-hankkeeseen liittymistä vastaan.
Mahdollisesti annettavalle takaukselle on edellytettävä riittävä vastavakuus.
Hautamäki ja Mäkinen jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Äänestykset
Jaa: Kaupunginjohtajan päätösehdotus Ei: Hautamäen muutosehdotus
Jaa
Hanna Graeffe
Katja Repo
Mimmi Launiala
Mikko Vesterinen
Willem van Schevikhoven
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Pekka Heikkilä
Tomi Passi
Ei
Emmi Mäkinen
Jarno Hautamäki
Päätös
Äänestyksen jälkeen hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösehdotus äänin 8 - 2
Esteellisyys
Helinä Perttu, Eemeli Peltonen
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Hyvinvointilautakunta, § 21,09.05.2019
Hyvinvointilautakunta, § 69,14.11.2019
Hyvinvointilautakunta, § 14,27.02.2020
Kaupunginhallitus, § 53, 09.03.2020
§ 53
Keskustan liikuntapuiston yleissuunnittelu
JARDno-2019-713
Hyvinvointilautakunta, 09.05.2019, § 21

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Päätös
Esittelijän esityksestä asia poistettiin listalta.

Hyvinvointilautakunta, 14.11.2019, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 Liite_Yleissuunnitelma_asemapiirrustus 5939-170-1
2 Liite_Urheilukentät_värillinen__Koko_alue_A3
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Järvenpään kaupunki on tilannut urheilukenttien yleissuunnittelun
puitesopimusjärjestelynä Sitowise Oy:ltä (JARDno 2019-32). Suunnittelutyön
tavoitteena on laatia yleissuunnitelma Järvenpään Keskuskentästä ja Juholanmäen
alueen urheilukentistä. Työn pohjana toimii 2017 valmistunut Järvenpään
urheilukenttäselvitys (Sito Oy).
Yleissuunnitelmassa tulee huomioida alueen rakentamisen suunnitelmat, tilatarpeet
ja rakentamisen vaiheistuksen suunnittelun. Sitowise Oy:n tarkennetun tarjouksen
27.12.2018 mukaisesti työn tuloksena syntyy suunnitteluaineisto, joka sisältää
suunnitelmaselostuksen, asemapiirustukset, tyyppipoikkileikkaukset, vesihuollon ja
kuivatuksen asemapiirustuksen, kustannusarvion ja kokousaineistot.
Yleiskaavassa Juholanpellon alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennetun
kulttuuriympäristön aluetta eli RKY aluetta. Alueen yleissuunnittelu on päädytty
jakamaan kahteen vaiheeseen vahvistetun asemakaavan mukaisesti: alueen halki
kulkevan kevyenliikenteenreitin länsipuolta koskee V-1 ja s/10 asemakaavamerkinnät
ja itäpuolta VU-1 ja s/11. Merkintöjen erotuksena on se, että maisemaan soveltuvaa
rakentamista voi sijoittaa vain VU-1 alueelle. Koko alueen suunnitelmaa laadittaessa
on toimittava yhteistyössä museviranomaisen kanssa.
Vaihe 1 sisältää alkuperäisen suunnittelualueen ts. pohjois-etelä -suunnassa kulkevan
Koulupolun / kevyen liikenteen väylän itäpuoliset osat. Vaiheen 2 suunnittelussa
laaditaan vaihtoehtoinen luonnos pesäpallokentän länsipuolisen peltoalueen
maankäytöllisestä hyödyntämisestä liikunta- alueena ja pelikenttinä pitkällä aikavälillä.
Suunnittelussa tulee huomioida myös alueen mahdollisuudet tapahtumakäyttöön ja
talviliikuntaan. Kaavoitus laatii maisemasuunnittelijan kanssa vaihtoehtoisen
luonnoksen peltoalueen hyödyntämiseksi liikuntapaikkarakentamisessa ja siihen
pyydetään Maakuntamuseon lausunto. 2. vaiheen mahdolliset investoinnit
ovat alustavasti pohdittu ajoittuvan 2020- luvun loppupuolle.
Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelmaluonnosta on esitelty
Hyvinvointilautakunnalle 9.5.2019. Tämän jälkeen valmistelussa on pyritty
varmistamaan etenkin jalkapallon ja yleisurheilun lajiolosuhteiden
parantaminen. Keskeisimmät muutokset ja tarkennukset aiempaan luonnokseen
nähden ovat:
Keskuskentän pääkatsomo on siirretty lähemmäs kenttää, jonka vuoksi kentän
länsipuolen pituushyppypaikat poistettiin. Katsomorakenne on mahdollista
viedä myös juoksuratojen päälle; asiaa ei tarvitse ratkaista tässä
(yleissuunnittelu) vaiheessa, vaan se ratkaistaan vasta rakennussuunnittelun
yhteydessä.
Juoksuratoja on 8 ja juoksuratojen geometria on tavanomainen
Keskuskentän jalkapallokentän mitat ovat 64x100 m, mikä täyttää Suomen
palloliiton liigalisenssimääräykset (2019 -).
Katsomo on 800 paikkainen ja sitä voi levittää sivuille siten, että siitä tulee 1500
paikkainen.
Itäpuolen pituushyppypaikat on levitetty siten, että niihin voidaan hypätä
rinnakkain eli molemmissa on kaksi vauhdinottorataa vierekkäin.
Pituushyppypaikkojen määrä ei vähene.
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Itäpuolen pituushyppypaikkojen itäpuolella on lämmittelysuora.
Lämmittelysuoralla on kolme mustalla katkoviivalla esitettyä suorakulmiota.
Nämä ovat siirrettäviä katsomoita, joihin mahtuu 60 henkilöä per
katsomo eli yhteensä 180 henkilöä.
Itäpuolen pituushyppypaikkojen levittämisen vuoksi koripallokenttä piti siirtää
keskuskentän länsipuolelle.
Ulkokuntosali sijaitsee edelleen keskuskentän itäpuolella.
Heittopaikkojen sijainti ratkaistaan vasta vaiheessa 2. Alustavassa
suunnitelmassa heittopaikan alue on kivituhkapintainen ja muu osa
heittoalueesta ruohopintainen. Kivituhkakenttä voi toimia myös
pysäköintialueena tapahtumien aikana. Ennen lopullista ratkaisua toimitaan
väliaikaisin järjestelyin.
Yleissuunnitelman 1. vaiheen alustava kustannusarvio 6,64 M€ kenttärakenteiden ja
1,85 M€ rakennusten osalta sisältyy varauksena vuosien 2021 - 2026
investointiohjelmaan.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen
yleissuunnitelman
2. esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.
vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta
Käsittely:
Lassi Markkanen esitti Peter Osipowin kannattamana, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi
valmisteluohjeena mm, että:
tuodaan uudelleen käsittelyyn, kun saadaan mm. selvyys ympäristön
ja alueen (mm. JYK) rakentumisesta
vastapäisen pellon rakentamismahdollisuus (lausunto
museovirastolta)
juoksuratojen lukumäärään vähentäminen 8:sta 6:een
jalkapallokentän tai yleisurheilukentän siirtäminen eri paikkoihin
Palautusesityksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että asian käsittely kohdistuu
palautusesitykseen
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Palautuskäsittely

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, koska
lautakunta ei ollut yksimielinen palautusesityksestä, niin asiasta äänestetään.

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

Jaa = Asian käsittelyä jatketaan

Ei = Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

Äänestyksen tulos

Jaa = Katri Kuusikallio, Marko Koskela, Ossi Vähäsarja, Tuula Siltasari = neljä (4)
ääntä

Ei = Peter Osipow, Pasi Koskinen, Anne Kujasalo, Lassi Markkanen, Pia Valonen =
viisi (5) ääntä

Tyhjä = Satu Haaparanta = yksi (1)

Poissa = Heini Lehtonen, Arja Eriksson, Mika Asikainen, Ida- Cecilia Strandberg =
neljä (4)

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5)
Ei- ääntä, tyhjä yksi (1), poissa neljä (4) hyvinvointilautakunta päätti palauttaa
asian uudelleen valmisteltavaksi mm. edellä käsittelystä kirjatuin
valmisteluohjein.

Päätös
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Hyvinvointilautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin neljä (4) Jaa- ääntä, viisi (5) Ei-
ääntä, tyhjä yksi (1), poissa neljä (4) palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi mm.
edellä asian käsittelystä kirjatuin valmisteluohjein.

Hyvinvointilautakunta, 27.02.2020, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 Suunnitelmaselostus 17012020
2 Asemapiirustus-1_1000

Oheismateriaali
1 Jäps_Kuy lausunto suunnitelmaselostukseen (henkilötiedot poistettu)
Hyvinvointilautakunta palautti yleissuunnittelun valmisteluun 14.11.2019 § 69
valmisteluohjeena, mm. että:
tuodaan uudelleen käsittelyyn, kun saadaan mm. selvyys ympäristön ja alueen
(mm. JYK) rakentumisesta
vastapäisen pellon rakentamismahdollisuus (lausunto museovirastolta)
juoksuratojen lukumäärään vähentäminen 8:sta 6:een
jalkapallokentän tai yleisurheilukentän siirtäminen eri paikkoihin
Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 3, että uuden JYK -kampuksen liikuntatilat
toteutetaan VE2 laajuisena koulun yhteyteen: salin koko 1 215 m2, vapaa korkeus 9m,
väliverhoilla 4 osaan jaettava ja väestönsuojelu- eli VSS-tilat toteutetaan osana JYK-
hanketta. Päätös merkitsee, että VSS tilojen tulla sijoittamaan esim. urheilukentän
katsomorakenteisiin ja JYKin salin pukuhuoneet voivat olla urheilukentän kanssa
yhteiskäytössä.
Järvenpään palloseuran (Jäps) ja Keski-Uudenmaan yleisurheilijoiden (Kuy) edustajat
kutsuttiin ns. laajennetun ohjausryhmän kokoukseen 16.12.2019. Kokouksessa
käsiteltiin jalkapallon ja yleisurheilun harjoittelu- ja kilpailuolosuhteiden
yhteensovittamiseen liittyvät asiat. Kokousmuistion pohjalta suunnittelijat ovat
päivittäneet suunnitteluselostusta ja tarkentaneet kustannusarviota. Jäpsin ja Kuyn
toimielimet ovat laatineet päivitettyyn suunnitteluaineistoon pohjautuen yhteisen
lausunnon. Valmistelijoiden, käyttäjien ja suunnittelijoiden yhteinen näkemys on, että
Keskuskentän alueelle sijoitetaan 68x105 kokoinen jalkapallokenttä ja
yleisurheilukenttä 8 juoksuradalla ja kahdella 6 metriä leveällä hyppypaikalla.
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Katsomo on tässä vaiheessa kapasiteetiltaan riittävä ja suunnittelu tarkentuu
seuraavissa suunnitelmavaiheissa.
Molemmat jalkapallokentät (keskuskenttä ja Juholanmäen) toteutetaan
tekonurmipintaisina. Tämän johdosta heittolajit sijoitetaan Juholanpolun
länsipuoliselle pellolle, joka on asemakaavassa V-1/s-10, virkistysalue ja alue on
valtakunnallisesti merkittävän kulttuurimaiseman osa.
Jatkosuunnittelu tulee tehdä yhteistyössä museoviranomaisen kanssa
(kaavamääräys) kulttuurimaisema ja avoimet näkymät huomioiden:
Heittopaikkojen viereen kylvetään nurmi vapaamuotoista pelailua varten. Lisäksi
alueella on tilavaraus juoksupolulle/hiihtoladulle. Radan suunnalta avautuvaan
peltomaisemaan ei ole tulossa rakennuksia ja kiekon-
/moukarinheittopaikan suojaverkko lasketaan alas aina, kun paikalla ei heitetä.
Heittosektorit toteutetaan nurmipintaisena.
Jäpsin ja Kuyn 10.2.2020 päivätyn lausunnon mukaan jatkosuunnittelussa tulee ko.
yleissuunnittelua tarkemmin huomioida alueen käyttö myös maksullisissa
tapahtumissa. Alueen rajaaminen tulee toteuttaa siten, että syntyy riittävät
näkemäesteet ja valvontamahdollisuudet. Tapahtuma-alueen toiminnallisuudessa
tulee tarkentaa vielä mm. lipunmyynnin ja oheispalveluiden sijaintia.
Yleissuunnittelun kustannusarvioita on korotettu 190.000 eurolla,
johtuen katsomorakenteiden erityisvaatimuksista.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen
yleissuunnitelman
esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.
vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 53
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 Suunnitelmaselostus 17012020
2 Asemapiirustus-1_1000
3 Jäps_Kuy lausunto suunnitelmaselostukseen (sisältää henkilötietoja, ei verkkoon)
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Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
Oheismateriaali
1 Jäps_Kuy lausunto suunnitelmaselostukseen (henkilötiedot poistettu)
Hyvinvointilautakunta 27.2.2020 § 14

TL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen
osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta.

Käsittely
Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan kuulumaan
seuraavasti:
Asia palautetaan valmisteluun.
Päätös
Hyväksytiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 54
Vuoden 2019 valtuusto- ja kuntalaisaloitteet
JARDno-2020-288
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
pekka.hippi@jarvenpaa.fi
kaupunginsihteeri
Liitteet

1 Kuntalaisaloitteet_2019
2 Valtuustoaloitteet 2019_ päivitetty 9.3.2020
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja
säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Edelleen ko.
pykälässä säädetään, että valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa
sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut
toimenpiteet.
Kuntalain kommentaarin mukaan yleensä tiedoksi antaminen tapahtuu luettelon
muodossa. Käsitellessään luettelon valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun. Kommentaarissa todetaan myös, että aloite on syytä saattaa
valtuuston käsittelyyn omana asianaan, jos sen poliittinen tai muu merkitys tätä
edellyttää.
Kuntalain 90 §:n mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä on oltava
määräykset KuntaL:n 23 §:n käsittelystä. Järvenpään kaupungin hallintosäännön 66 §:
n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava,
mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty ja miten niiden käsittelyä
jatketaan. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloitteesta säädetään Kuntalain 23 §:ssä, jonka mukaan valtuuston tietoon
on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Kuntalaisaloitteesta säädetään KuntaL:n 23 §:ssä, jonka mukaan aloitteen tekijälle
on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kuntalain kommentaarin
mukaan aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Hyvään hallintoon kuuluu, että aloitteen tekijä saa ilman aiheetonta viivytystä tiedon
siitä, mikä viranomainen aloitteen käsittelee sekä arvion käsittelyajasta. Kun aloite on
käsitelty, aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimiin aloite on johtanut.
Järvenpäässä on asiakirjahallinnossa käytössä sähköinen järjestelmä, joka heti
ilmoittaa sähköisen aloitteen saapumisesta ja vastaanottamisesta.
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Kuntalaisalotteiden osalta aloite siirretään ao. toimivaltaisen lautakunnan
käsiteltäväksi ja vastattavaksi tai säädetyn toimivallan mukaisesti siihen vastataan ao.
palvelualueen vastauksella.
Kuntalaissa eikä myöskään hallintosäännössä ole määräystä siitä, että
kuntalaisaloitteet olisi tuotava hallituksen tai valtuuston käsiteltäväksi. Se katsotaan
kuitenkin kuuluvan hyvään hallintoon.
Kuntalaisaloitteita teknisesti voi tehdä lähettämällä aloite suoraan kaupungin
kirjaamoon tai sitten valtakunnallisen Kuntalaisaloite.fi- sivuston kautta.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää:
1. merkitä tiedoksi liitteissä " Keskeneräiset valtuustoaloitteet" ja "Keskeneräiset
kuntalaisaloitteet" esitetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
2. hyväksyä liitteessä "Keskeneräiset valtuustoaloiteet" esitetyt toimenpiteet
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
KV

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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§ 55
Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiin / Kuntien Tiera Oy
JARDno-2020-560
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kuntien Tiera Oy:ltä on tullut nimitysvaliokunnan kirje osakkaille - ehdokkaiden
asettaminen Tieran ohjausryhmiin. Nimitysvaliokunta pyytää ehdotukset
ohjausryhmien jäseniksi 16.3.2020 mennessä.
Yhtiökokous järjestetään 29.4.2020.
TP
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, ettei Järvenpään kaupunki nimeä ehdokasta ohjausryhmiin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kuntien Tiera Oy

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020

7/2020
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Kaupunginhallitus, § 199,12.08.2019
Kaupunginvaltuusto, § 59,02.09.2019
Kaupunginhallitus, § 56, 09.03.2020
§ 56
Ero Uudenmaan liiton maakuntavaltuustosta / Kaminen Ossi
JARDno-2019-2465
Kaupunginhallitus, 12.08.2019, § 199
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Immonen
Ossi Kaminen on 23.7.2019 toimittamallaan kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään
kaupungin kunnallisista luottamustehtävistä.
Kaminen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:
1. Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen
2. puheenjohtajien jaoston jäsen
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-
kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta
kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö
menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
päättyneeksi.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää Ossi Kamiselle eron puheenjohtajien jaoston jäsenyydestä.
2. valita Ossi Kamisen sijaan varsinaisen jäsenen puheenjohtajien jaostoon sen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
3. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginvaltuutettu Ossi Kamiselle
(VAS) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston
kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja
4. kutsuu viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni
Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin
vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy
Minna-Maria Solanterä.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kaupunginvaltuusto, 02.09.2019, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Immonen
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päätää
1. myöntää kaupunginvaltuutettu Ossi Kamiselle (VAS) hänen pyytämänsä eron
Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja
2. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni
Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin
vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy
Minna-Maria Solanterä.
Päätös
Päätettiin myöntää Kamiselle ero Järvenpään kaupunginvaltuuston
kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä ja pyytää keskusvaalilautakunta
kutsumaan vasemmistoliiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Jenni
Komonen Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin
vasemmistoliiton valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Minna-
Maria Solanterä.

Kaupunginhallitus, 09.03.2020, § 56
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kh on jättänyt asian pöydälle 2.3.2020.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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1. myöntää Ossi Kamiselle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston
varajäsenen tehtävästä
2. valitsee uuden varajäsenen Ossi Kamisen sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely
Keskustelun kuluessa Mimmi Launiala ehdotti asian jättämistä pöydälle.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Tiedoksi
KV

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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§ 57
Ero luottamustehtävästä / Kamunen Olli
JARDno-2020-462
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kh on jättänyt asian pöydälle 2.3.2020.
Kuntalain 28 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus asettaa vammaisneuvoston.
Järvenpään kaupungilla lautakunnat ovat nimenneet vammaisneuvostoon oman
edustajansa. Kamunen on opetus- ja kasvatuslautakunnan nimeämä jäsen
vammaisneuvostossa, joten eron hänelle myöntää opetus- ja kasvatuslautakunta.

IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää eron Olli Kamuselle vammaisneuvoston jäsenyydestä 1.3.2020 lukien.
2. valita Olli Kamusen sijaan jäsenen vammaisneuvostoon sen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
3. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunginvaltuutettu Olli Kamuselle
(VIHR) hänen pyytämänsä eron Järvenpään kaupunginvaltuuston
kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä 1.3.2020 lukien.
4. esittää, että kaupunginvaltuusto kutsuu viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien
tuloksen perusteella Vihreä liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Riikka
Juuman Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.3.2020 lukien.
5. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Olli Kamuselle eron opetus- ja
kasvatuslautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajuudesta 1.3.2020 lukien.
6. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Olli Kamusen sijaan jäsenen ja
varapuheenjohtajan opetus- ja kasvatuslautakuntaan 1.3.2020 lukien jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely
Asia käsiteltiin § 58 jälkeen.
Mikko Vesterinen ehdotti, että vammaisneuvoston jäseneksi nimetään Ville Mustonen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
KV, valittu, eronnut
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Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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§ 58
Ero luottamustehtävästä / Schavikin Minna
JARDno-2020-501
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Minna Schavikin on 26.2.2020 lähettämällään sähköpostilla ilmoittanut muutaneensa
toiselle paikkakunnalle ja pyytävänsä tällä perusteella eroa seuraavista
luottamustehtävistä:
1. Opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyys
2. Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenyys
Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos
luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa
luottamustoimen päättyneeksi.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan valtuusto valitsee opetus- ja
kasvatus-, hyvinvointi- ja kaupunkikehityslautakunnan jäsenet. Valtuuston tulee todeta
Schavikin menettäneen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin
ja valita opetus- ja kasvatuslautakuntaan varajäsen hänen tilalleen sen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Minna Schavikin on ollut järjestyksessä toinen keskusvaalilautakunnan vahvistama
vasemmistoliiton varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunnan tulee nimetä / vahvistaa
edellisen kunnallisvaalien tuloksen perusteella toinen vasemmistoliiton
varavaltuutettu.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää
1. todeta Minna Schavikin menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen
vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan
muuttumisen takia.
2. todeta Minna Schavikin luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston
varajäsenenä päättyneen.
3. todeta Minna Schavikin luottamustehtävän opetus- ja
kasvatuslautakunnan varajäsenenä päättyneen.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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4. valita Minna Schavikin sijaan varajäsenen opetus- ja kasvatuslautakuntaan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Kokouskäsittely
Asia käsiteltiin § 56 jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti
Tiedoksi
KV, eronnut

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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§ 59
Yhtiökokouskutsu 20.3.2020 / Kiljavan Sairaala Oy
JARDno-2020-574
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu ja esityslista 20.3.2020 Kiljavan Sairaala Oy
2 Liite 1 Kiljavan Sairaala Oy allekirjoitettu tilinpäätös 2019
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
3 Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2019 LUONNOS

Oheismateriaali
1 Liite 1 Kiljavan Sairaala Oy tilinpäätös 2019 (allekirjoitukset poistettu)
Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 20.3.2020 järjestettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Kokouskutsun yhteydessä toimitettu tilinpäätösmateriaali on lisätty
pykälän liitteeksi. Kokouksessa nimetään hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan tai määräämänsä kaupungin
edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen.
Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen ehdottaa hallituksen
jäseneksi Heini Lehtosta ja puheenjohtajaksi Antti Nikkasta.

Käsittely
Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan
seuraavasti:
Asia palautetaan valmisteluun.
Päätös
Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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§ 60
Yhtiökokouskutsu 23.3.2020 / Asunto Oy Wärtsilänkatu 45
JARDno-2020-548
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Yhtiökokouskutsu Asunto Oy Wärtsilänkatu 45
As Oy Wärtsilänkatu 45:lta on tullut kutsu 23.3.2020 järjestettävään yhtiökokoukseen
ja kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta.
Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin
strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen.

IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi As Oy Wärtsilänkatu 45
yhtiökokoukseen Mestaritoiminta Oy:n kiinteistömestari Jarkko Kankkusen ja nimetyn
ollessa estynyt investointi- ja kehittämispäällikkö Antti Nikkasen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
As oy Wärtsilänkatu 45, Mestaritoiminta Oy

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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§ 61
Yhtiökokouskutsu 16.3.2020 / Asunto Oy Kaukotie 10-12
JARDno-2020-630
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Asunto Oy Kaukotie 10 - 12 -niminen asunto-osakeyhtiö on kutsunut
osakkeenomistajansa 16.3.2020 järjestettävään yhtiökokoukseen, minkä vuoksi
kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta.
Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin
strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetäedustajakseen Asunto Oy Kaukotie 10 - 12 -nimisen
asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen Mestaritoiminta Oy:n kiinteistömestari Jarkko
Kankkusen ja nimetyn ollessa estynyt investointi- ja kehittämispäällikkö Antti
Nikkasen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
Asunto oy Kaukontie 10-12, Mestaritoiminta oy

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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Muutoksenhakukielto
§54, §56, §57, §58, §59
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 §).

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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Oikaisuvaatimus
§52, §53, §55, §60, §61
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupungin
hallitukselle.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
09.03.2020
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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.

