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JARDno-2021-1246
Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen §23/30.8.2021 kumoaminen
Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen § 23/30.8.2021 Johtamisosaamisen
varmentaminen ja kehittäminen, johdon kouluttautuminen on tehty oikaisuvaatimus.
Viranhaltijapäätös voidaan hallintolain 50 §:n mukaisesti poistaa ja asia ratkaista
uudelleen, jos 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;
2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on
tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi
olennaisesti vaikuttaa päätökseen.
Kyseinen päätös koskien johtamisosaamisen varmentamista ja kehittämistä, johdon
kouluttautumista perustui puutteelliseen selvitykseen.
Asiassa on kuultu hallinto-, viestintä- ja henkilöstöjohtajaa eikä heillä ole
huomauttamista ratkaisun johdosta. Asia on tarkoituksenmukaista ottaa uudelleen
valmisteluun.
Päätöksen peruste
Hallintolaki 50 §
Päätös
Päätän kumota kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökseen § 23/30.8.2021.
Tiedoksi
hallintojohtaja, viestintäjohtaja, henkilöstöjohtaja, oikaisuvaatimuksen laatija
Allekirjoitus

kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.jarvenpaa.fi) 24.11.2021
alkaen
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Oikaisuvaatimus
§ 33
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 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, on:
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
Kaupunginjohtaja
kunnallisasia

Viranhaltijapäätös
24.11.2021

3 (3 )
§ 33

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00. Arkipyhän aattona asiakaspalvelupiste noudattaa perjantain aukioloaikaa.
Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on arkipyhän aatto, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

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.

