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Saapuvilla olleet jäsenet
Helinä Perttu, puheenjohtaja
Tomi Passi, puheenjohtaja § 320, 1. varapuheenjohtaja
Ulla-Mari Karhu, § 313 - 318, 2. varapuheenjohtaja, poistui 17:53
Hanna Graeffe
Jarno Hautamäki
Katja Repo
Mikko Taavitsainen
Mimmi Launiala
Pekka Heikkilä, saapui 16:02
Willem van Schevikhoven, saapui 16:02
Ossi Vähäsarja
Muut saapuvilla olleet
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja, saapui 16:02
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, saapui 16:02
Henry Berg, Valtuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:02
Tiia Lintula, Valtuuston 2. varapuheenjohtaja, § 318 -320, saapui 17:00
Kirsi Rinne, talousjohtaja, § 313 - 314, saapui 16:04, poistui 17:57
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§ 313
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 22.9.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 314
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat
1. Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus
Budjettiriihen vaikutus Järvenpäähän
2. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö: Tartuntatautilain muutokset
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=d52927fa-
9c2e-4c31-9051-3693fe47f698&respondentId=73f77699-ff29-45ac-a0c8-
5a8a15c871c6
3. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston esityslista 22.9.2020
https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto
/Kokous_2292020
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely
Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti budjettiriihessä tehtyjen ratkaisujen vaikutusta
Järvenpään kaupunkiin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 315
Yhtiökokouskutsu 23.9.2020 / Asunto Oy Järvenpään Haltianpolku 13
JARDno-2020-2243
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Esityslista 23.9.2020 / Asunto Oy Järvenpään Haltianpolku 13
Asunto Oy Järvenpään Haltianpolku 13 on lähettänyt kutsun 23.9.2020 järjestettävään
yhtiökokoukseen ja kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta.
Kokouksessa päätetään mm. vuoden 2019 tilinpäätöskäsittely, selvitys kunnossapito ja
muutostyöhistoriasta, hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä
vahvistetaan talousarvio ja vastikkeiden suuruus ja valitaan hallitusten jäsenet (5) ja
varajäsenet (1).
Yhtiökokousedustaja päättää yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin
strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajakseen Asunto Oy Järvenpään Haltianpolku
13 yhtiökokoukseen 23.9.2020
1. Mestaritoiminta Oy:n kiinteistömestari Jarkko Kankkusen ja nimetyn ollessa
estynyt Mestaritoiminta Oy:n toimitusjohtaja Veikko Simunaniemen.
2. oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään kokoukseen osallistumisesta yhtiön
tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin strategisten intressien perusteella.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
As Oy Järvenpään Haltianpolku 13, Mestaritoiminta Oy
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Kaupunginhallitus, § 263,10.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 48,07.09.2020
Kaupunginhallitus, § 316, 21.09.2020
§ 316
Varajäsenen valinta Mikko Vesterisen tilalle talous- sekä henkilöstöasiainjaostoon
JARDno-2020-1718
Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 263
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Mikko Vesterinen on 24.6.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään
kaupungin luottamustehtävistä 1.7.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuton takia.
Vesterinen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:
1. kaupunginvaltuuston jäsen,
2. kaupunginhallituksen jäsen,
3. talousjaoston varajäsen (varsinainen jäsen Hanna Graeffe)
4. henkilöstöasianjaoston varajäsen (varsinainen jäsen Hanna Graeffe)
5. keusoten tarkastuslautakunnan varajäsen.
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.
LK
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää Mikko Vesteriselle eron talousjaoston varajäsenyydestä.
2. valita Mikko Vesterisen sijaan varajäsenen talousjaostoon sen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
3. myöntää Mikko Vesteriselle eron henkilöstöasiainjaoston varajäsenyydestä.
4. valita Mikko Vesterisen sijaan varajäsenen henkilöstöasianjaostoon sen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntaa Mikko Vesteriselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä.
2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunginhallitukseen.
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3. myöntää kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä
eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun
luottamustehtävästä.
4. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton
valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Järvenpään kaupunginvaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi.
5. merkitä Mikko Vesterisen eropyynnön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
tarkastuslautakunnan varajäsenyyden osalta tiedoksi ja siirtää asian tältä osin
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käsiteltäväksi.
Käsittely
Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuului
seuraavasti:
"Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntää Mikko Vesteriselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä.
2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunginhallitukseen.
3. myöntää kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä
eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun
luottamustehtävästä.
4. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton
valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Järvenpään kaupunginvaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi.
5. merkitä Mikko Vesterisen eropyynnön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
tarkastuslautakunnan varajäsenyyden osalta tiedoksi ja siirtää asian tältä osin
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käsiteltäväksi."
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Kaupunginhallitus 10.8.2020 § 263

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntää Mikko Vesteriselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä.
2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunginhallitukseen.
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3. myöntää kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä
eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun
luottamustehtävästä.
4. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton
valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Järvenpään kaupunginvaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi.
5. merkitä Mikko Vesterisen eropyynnön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
tarkastuslautakunnan varajäsenyyden osalta tiedoksi ja siirtää asian tältä osin
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käsiteltäväksi.
Käsittely:
Valtuutettu Mikko Päivinen ehdotti, että kaupunginhallitukseen valitaan Ossi
Vähäsarja.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Valittiin kaupunginhallitukseen Mikko Vesterisen tilalle Ossi Vähäsarja.
Päätettiin kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä
liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Hilppa Loikkasen Järvenpään
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.

Kaupunginhallitus, 21.09.2020, § 316
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään päätöksellä 7.9.2020 § 48 myöntänyt Mikko
Vesteriselle eron kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen
luottamustoimista.
Mikko Vesterinen on toiminut myös talousjaoston sekä henkilöstöasiainjaston
varajäsenä (varsinainen jäsen Hanna Graeffe). Eron näistä tehtävistä myöntää
kaupunginhallitus.
IL

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
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1. myöntää Mikko Vesteriselle eron talousjaoston varajäsenyydestä ja valita hänen
tilalleen Hanna Graeffen varajäsenen talousjaostoon sen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
2. myöntää Mikko Vesteriselle eron henkilöstöasiainjaoston varajäsenyydestä ja
valita hänen tilalleen Hanna Graeffen varajäsenen henkilöstöasiainjastoon sen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely
Keskustelun kuluessa Hanna Graeffe ehdotti valittavaksi Ossi Vähäsarjaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Valittiin Hanna Graeffen varajäseneksi
talousjaostoon ja henkilöstöasiainjaostoon Ossi Vähäsarja.
Tiedoksi
Valitut, listatiimi
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§ 317
Jäsenehdokkaiden nimeäminen Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallitukseen toimikaudelle
2021–2022
JARDno-2020-2302
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Kivipuiston Palvelukotisäätiö pyytää jäsenyhteisöjään nimeämään jäsenehdokkaan tai
–ehdokkaat säätiön hallitukseen toimikaudelle 2021–2022. Kivipuiston
Palvelukotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitavat ja sen toimintaa
valvovat hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvosto valitsee joka toinen vuosi viisi
(5) jäsentä hallitukseen. Valinta tapahtuu hallintoneuvoston varsinaisessa, viimeistään
marraskuussa pidettävässä kokouksessa, joka on kuluvana vuonna sovittu
pidettäväksi 26.11.2020.
Säätiön nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2020. Vuoden vaihteessa
väistyvän hallituksen kokoonpano on seuraava:
Jaakko Kuusela, puheenjohtaja (Järvenpään Eläkkeensaajat ry)
Pekka Luuk, varapuheenjohtaja (Järvenpään seurakunta)
Kari Raveala (Järvenpään kansalliset Seniorit ry)
Päivi Pasanen (Järvenpään kaupunki)
Aki Vesanto (Järvenpään Seudun Invalidit ry)
Ehdokkaiden nimet ja yhteystiedot pyydetään toimittamaan säätiölle viimeistään
16.11.2020.
Järvenpään kaupunginhallitus on 29.11.2017 § 11 valinnut Kivipuiston
Palvelukotisäätiön halintoneuvostoon kaudelle 2018-2021;
Armo Puustinen, jäsen (SDP), Viljo Smed, varajäsen (SDP)
Peter Hagman, jäsen (KD), Anssi Vesterinen, varajäsen (KD)
Arvi Kekäläinen, jäsen (JpääPlus), Matti Ruokolainen, varajäsen (JpääPlus)
Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallitukseen kaudelle 2019 - 2020 on nimetty Pia
Valonen ja Kristian Kallio. Pia Valoselle on myönnetty ero tehtävästä 31.3.2020 § 89 ja
tilalle on esitetty Päivi Pasanen.
IL

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus antaa Järvenpään kaupungin nimeämille hallintoneuvoston jäsenille
toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Tiedoksi
Asianosaiset
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§ 318
Kaupunginvaltuuston kokousten suoratoisto ja tallentaminen
JARDno-2020-2329
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Valmistelijat: hallintojohtaja Iiris Laukkanen, viestintäjohtaja Heli Vastamäki
Laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta säädetään viranomaisen
velvollisuudesta tehdä digitaalisista palveluistaan saavutettavuusvaatimusten
mukaisia. Digitaalisten palveluiden tietosisältöjen on täytettävä
saavutettavuusvaatimukset, kun tietosisältö on palvelun käyttäjien saatavilla. Tästä
poikkeuksena on aikasidonnainen media. Aikasidonnainen media on saatettava
saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi 14 vuorokauden kuluessa mediatallenteen
julkaisemisesta lukien.
Laki koskee suurinta osaa verkkosivustojen ja sovellusten toiminnoista ja sisällöistä ja
näin muodoin myös kaupunginvaltuuston kokoustallenteita. Kaupunginvaltuuston
kokousten osalta saavutettavuuden parantaminen merkitsisi kokoustallenteiden
tekstittämistä. Suoratoistettavien valtuuston kokousten ei tarvitse olla tekstitettyjä,
mutta 23.9.2020 lähtien yleiseen tietoverkkoon julkaistun tallenteen on oltava
saavutettavuusvaatimusten mukainen 14 vuorokauden kuluessa tallenteen
ensimmäisestä julkaisusta lukien.
Järvenpään kaupungin kaupunginvaltuuston kokoukset on suoratoistettu verkkoon ja
kokoustallenteet ovat olleet myös kokouksen tarkasteltavissa verkossa.
Kaupunginvaltuuston kokousten seuraaminen on siten ollut mahdollista ajasta ja
paikasta riippumatta. Avoimuus rakentaa luottamusta ja saavutettavuusvaatimusten
toteuttaminen edistää eri väestöryhmien osallisuutta päätöksentekoon.
Järvenpään kaupungin konsernipalvelut selvittää teknisiä ratkaisuja
saavutettavuusvaatimusten toteuttamiseksi siten, että ratkaisu voitaisiin tuoda
päätöksentekoon kesällä 2021. Siihen saakka ehdotetaan, että kaupunginvaltuuston
kokousten suoratoiston lisäksi tallenteet pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa
kahden viikon ajan.
IL

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus hyväksyy edellä selostustekstissä esitetyn valtuuston
kokoustallenteita koskevan linjauksen.

Käsittely
Keskustelun kuluessa Katja Repo teki Mimmi Launialan ja Ulla-Mari
Karhun kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Valmistellaan siten, että
digitaalisten palveluiden tietosisältöjen saavutettavuusvaatimukset täyttävä
toimintatapa valmistellaan kiireellisinä, eikä tallenteita poisteta siksi aikaa. Katja Repo
peruutti tämän muutosehdotuksen.
Keskustelun kuluessa Katja Repo teki Ossi Vähäsarjan ja Mimmi Launialan
kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Valmistellaan kiireellisenä siten, ettei
tarvetta tallenteiden poistamiselle aiheutuisi.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja
äänestysjärjestykseksi seuraava: JAA esittelijän pohjaehdotus, EI Revon
muutosehdotus.
Äänestykset
JAA: Esittelijän pohjaehdotus EI: Katja Revon muutosehdotus
Jaa
Mikko Taavitsainen
Pekka Heikkilä
Ei
Ulla-Mari Karhu
Mimmi Launiala
Katja Repo
Helinä Perttu
Jarno Hautamäki
Tomi Passi
Hanna Graeffe
Ossi Vähäsarja
Willem van Schevikhoven
Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Katja Revon muutosehdotuksen äänin 9 JAA ääntä ja 2 EI
ääntä siten että valmistellaan digitaalisten palveluiden tietosisältöjen
saavutettavuusvaatimukset täyttävä toimintatapa kiireellisinä siten, ettei tarvetta
tallenteiden poistamiselle aiheutuisi.
Tiedoksi
Viestintäjohtaja, hallintojohtaja
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§ 319
Lausunto esityksiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioksi ja
toimintasuunnitelmaksi sekä palvelusopimukseksi
JARDno-2020-2084
Valmistelija / lisätiedot:
Eira Linko
eira.linko@jarvenpaa.fi
erikoissuunnittelilja
Liitteet
1 Liite / Lausuntopyyntö Esitykset Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioksi
ja toimintasuunnitelmaksi sekä palvelusopimukseksi
2 Liite / Palvelusopimus 2021-2023
3 Liite / Palvelusuunnitelma 2021-2025
Valmistelijat: Eira Linko, Timo Väisänen
Keski#Uudenmaan ympäristökeskus pyytää sopijakuntiensa lausuntoa Keski#Uudenmaan
ympäristölautakunnan 18.8.2020 § 92 ja § 93 tekemistä esityksistä Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen palvelusopimukseksi 2021-2023, talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021-
2025. Sopijakuntia pyydetään lausunnoissaan lisäksi ilmoittamaan, jos ne haluavat ympäristökeskuksen
järjestävän työntekijöidensä lähityöskentelyn kunnassa vuonna 2021. Keski-Uudenmaan
ympäristökeskus pyytää sopijakuntia toimittamaan Tuusulan kunnanhallitukselle osoitetut kirjalliset
lausunnot talousarvio- ja palvelusopimusesityksistä viimeistään 30.9.2020.
Taustaa
Palvelusopimus 2021-2023
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen
sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut
määritellään palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus
tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristökeskuksen
ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka
ovat perustana sopijakuntien maksuosuuksille. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä
on käsitellyt ympäristökeskuksen vuosien 2021-2023 palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien vuoden
2021 maksuosuuksia 28.5.2020 pitämässään kokouksessa. Ohjausryhmän kokouksen jälkeen
sopijakuntien yhteenlaskettuihin yhteistoimintakorvauksiin on tullut palkkojen korotusvarasta ja
ympäristövalvonnan asiakastietojärjestelmän käyttökustannuksista aiheutuva noin 50 000 euron
korotus.
Talousarvio 2021
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintamenot kasvavat vuoden 2021 talousarvioesityksessä
noin 48 000 euroa (1,55 %) vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Samanaikaisesti
ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulot pienenevät kuitenkin noin 47 000 euroa (5,98 %), minkä
seurauksena sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat noin 95 000 euroa (2,80
%).
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Ympäristökeskuksen sopijakuntien yhteenlaskettujen yhteistoimintakorvausten suhteellinen kasvu
ylittää näin ollen hieman Tuusulan koko kuntatason kehykseen (so. 2,7 %). Ympäristökeskuksen
kohdennetuista palveluista johtuen muutokset yksittäisten sopijakuntien yhteistoimintakorvauksissa
vaihtelevat noin 12 000 eurosta (Järvenpää ja Tuusula) noin 37 000 euroon (Kerava). Sopijakuntien
yhteistoimintakorvausten muutokset vuoden 2020 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:
TA 2020

TA 2021

Kasvu, %

Järvenpää

704 629

716 199,53

1,64 %

Kerava

533 374

570 154,00

6,90 %

Mäntsälä

440 597

462 142,67

4,89 %

Nurmijärvi

808 822

821 360,34

1,55 %

Tuusula

887 832

899 945,71

1,36 %

Yhteensä

3 375 255

3 469 802,25

2,80 %

Järvenpään kaupungin yhteistoimintakorvaukset ympäristökeskukselle vuoden 2021
talousarvioluonnoksessa kasvavat ympäristövalvonnan, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon
palveluyksiköissä verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Yhteistoimintakorvaukset pienenevät
ympäristökeskuksen hallinnon ja ympäristönsuojelun palveluyksiköissä.
Ympäristövalvonnan palveluyksikön yhteistoimintakorvauksien kasvuun vaikuttaa Järvenpään saamien
ympäristövalvonnan palveluiden kasvu vuonna 2019, mikä on palveluyksikön yhteistoimintakorvausten
määräytymisperiaatteiden mukaisesti otettu huomioon vuoden 2021 talousarvioluonnoksessa.
Terveysvalvonnan palveluyksikön yhteistoimintakorvausten kasvuun vaikuttavat yksikön alentuneet
maksutulot sekä Järvenpään terveysvalvonnan palveluiden kasvu vuonna 2018. Eläinlääkintähuollon
palveluyksikön yhteistoimintakorvausten kasvuun vaikuttaa työjärjestelyllisistä syistä määräajaksi
perustettava osa-aikainen eläinlääkärin virka.
Ympäristökeskuks Ympäristöv Ympäristön Terveysval Eläinlääkintä
Yhteensä
en hallinto
alvonta
suojelu
vonta
huolto
TA2020 168 207,00

59 202,00

158 042,00

201
720,00

117 458,00

704629,00

TA2021 161 169,93

69 267,70

150 129,33

208
503,97

127 128,60

716199,53

€

-7 037

10 066

-7 913

6 784

9 671

11 571

%

-4,18 %

17,00 %

-5,01 %

3,36 %

8,23 %

1,64 %

Taloussuunnitelma 2021-2025
Taloussuunnitelmassa 2021-2025 ympäristökeskuksen toimintatulojen ja -menojen arvioidaan
kasvavan 1,5 % vuodessa. Vuodelle 2022 suunniteltua yhtä uutta ympäristötarkastajan virkaa lukuun
ottamatta taloussuunnitelmaan ei sisälly muita henkilöstö- tai palvelulisäyksiä. Tuusulanjärven KUITU-
hankkeen päätyttyä vuoden 2021 lopussa tulee ympäristönsuojelun palveluyksikön myynti- ja
hankerahoitusta tarkistaa.
Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma 2021-2025 rakentuu Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan kesäkuussa 2019 hyväksymän ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman
2020-2023 varaan. Palveluiden painopisteet vuosille 2021-2025 ovat tavoiteohjelman mukaisesti
viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyn kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja
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ilmastonsuojelutöiden koordinoinnissa. Lisäksi ympäristökeskus varautuu tehtäväkokonaisuutensa
mahdollisiin muutoksiin ja toiminta-alueensa laajentumiseen.
Järvenpään kaupungin lausunto
Muutokset yhteistoimintakorvauksissa ovat perusteltuja ja palvelusopimuksessa on huomioitu
Järvenpään kannalta keskeiset kuntakohtaiset palvelut. Taloussuunnitelman 2021-2025 mukaisesti
ympäristökeskuksen toimintatulojen ja -menojen arvioidaan kasvavan 1,5 % vuodessa. Kulukehitystä
on siten saatu hillittyä edellisvuoden arviosta vuosille 2020-2024, jonka mukaan toimintatulojen ja -
menojen arvioitiin kasvavan 3,6-5,7 %/vuosi.
Järvenpää kuitenkin edellyttää, että ympäristökeskus huomioi toimintansa suunnittelussa
kuntatalouden tilanteen ja pyrkii toiminnassaan kustannusneutraalisuuteen taksojaan tarkastamalla ja
omaa toimintaansa kehittämällä. Kustannusten nousupainetta tulee kattaa asiakasmaksuja
korottamalla. Järvenpää edellyttää, että ympäristökeskus laatii kehityssuunnitelman, joka
hyväksytetään sopijakunnissa. Ympäristökeskusta kannustetaan lisäksi aktiivisuuteen ja yhteistyöhön
sopijakuntien kanssa hankerahoitusten hakemisessa mm. kestävän elvytyksen myötä avautuvissa
hankehauissa.
Järvenpäähän ei tarvitse järjestää ympäristökeskuksen työntekijöiden lähityöskentelyä vuodelle 2021.
Tärkeitä yhteistyökeinoja ovat mm. teemakokoukset, hankeyhteistyö ja jatkuva vuorovaikutus.
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Tuusulan kunnanhallitukselle
perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvio- ja
palvelusopimusesityksistä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, asianosaiset
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§ 320
Lausunto / Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös
JARDno-2020-1898
Valmistelija / lisätiedot:
Olli Naukkarinen
olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi
kaupunginjohtaja
Liitteet

1 KUP_palvelutasopäätös 21-24_lausuntoluonnos
2 HIKLU riskianalyysi
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on varannut Järvenpään kaupungille tilaisuuden
lausua luonnoksesta pelastustoimen palvelutasopäätökseksi vuosille 2021 - 2024.
Lausunto on annettava 30.9.2020 mennessä.
Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia
kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä
aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä
palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma
palvelutason kehittämisestä.
Palvelutasopäätöksen tarkoitus on kuvata ja määritellä pelastustoimen palvelutaso ja
palvelujen satavuus Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueella.
Palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat
ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun
palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi.
Pelastustoimen palvelutason tulee vastata alueen onnettomuusuhkia. Palvelutason
määrittelyssä tulee ottaa huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslain
mukaan 27 §:n 2 mom:ssa mainitut tehtävät tulee hoitaa tehokkaalla ja
tarkoituksenmukaisella tavalla sekä onnettomuus ja vaaratilanteissa tarvittavat
toimenpiteet tulee voida suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.
Palvelutasopäätöksessä esitetään pelastustoimen nykyinen vähimmäispalvelutaso.
Keski- Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen yhteistoimintasopimuksessa on
sovittu, että alueen pelastustoimen kuntakohtainen vähimmäispalvelutaso perustuu
koko toimialueen kattavaan yhteismitalliseen riskikartoitukseen ja palvelutason
määrittelyyn sisäasianministeriön asetusten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi
palvelutasopäätöksessä on määritelty tavoitetaso, joka on strateginen päätös
toiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Palvelutasopäätös sisältää myös
pelastuslaitoksen toteuttamien muiden kuin pelastuslain mukaisten palveluiden tason
kuvauksen. Palvelutasopäätöksessä määriteltyä vähimmäispalvelutasoa ei voida
sopimuksin alittaa.
Palvelutasopäätös 2021-2024 noudattaa aikaisempien palvelutasopäätösten linjaa.
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Pelastuslaitoksen johtokunnan vuosittain hyväksymä talous- ja toimintasuunnitelma
toteuttaa palvelutasopäätöstä. Alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen
palvelutasoista kuntia kuultuaan
ON
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan lausunnon:
1. Järvenpään kaupungilla ei ole huomauttamista luonnoksen johdosta
2. Järvenpään kaupunki edellyttää, ettei pelastuslaitoksen kustannustaso
merkittävästi nouse nykytasosta.
Kokouskäsittely
Helinä Perttu ilmoitti esteellisyydestä.
Hallituksen I varapuheenjohtaja Tomi Passi toimi puheenjohtajana tämän asian
käsittelyn ajan.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Helinä Perttu, esteellisyyden peruste: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
johtokunnan jäsenyys.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
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Muutoksenhakukielto
§313, §314, §319, §320
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
§315, §316, §317, §318
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.

