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§ 251
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 30.10.2018 alkaen.

Iltakouluasiat
1. Sisäisen tarkastuksen raportti, sisäinen tarkastaja Mari Österberg
2. Resurssiviisas Järvenpää, erikoissuunnittelija Eira Linko
Iltakouluasiat koskevat pääsääntöisesti keskeneräisiä asioita, joita koskevat asiakirjat
ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia ennen päätöksentekoa (JulkL 6 § 1 mom 9-k). Asiakirjat
saattavat myös olla joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä julkisuuslain tai
jonkin erityislain säännöksen perusteella, jolloin ne eivät tule julkisiksi päätöksenteon
jälkeenkään.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
Todettiin lisäksi, että toinen iltakouluasia siirretään käsiteltäväksi seuraavassa
kaupunginhallituksen kokouksessa 5.10.2018.
Puheenjohtaja tiedusteli kokoukselta, voidaanko esityslistalle lisätty lisäpykälä ottaa
käsiteltäväksi. Päätettiin yksimielisesti ottaa lisäasia käsiteltäväksi.
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§ 252
Kaupunginvaltuuston 22.10.2018 päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon
kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa
mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin.
Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.
Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu
mahdollisiin menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen
sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että se
on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo, että päätös on lainvastainen, sillä on
velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä
valtuuston käsiteltäväksi.
Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.10.2018 pöytäkirja on luettavissa Internet-sivuilla
osoitteessa www.jarvenpaa.fi > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat.
Hallintopalveluiden arvion mukaan valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä ja ne voidaan siten panna täytäntöön.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston 22.10.2018 tekemät
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja että päätökset voidaan
panna täytäntöön.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 253
Avustuksen myöntäminen / Westermarck-dokumentti
JARDno-2018-2398
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Kattelmäki, Petja Harakka
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
lakimies
Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry on vuonna 2017 perustettu, sitoutumaton
järvenpääläinen kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi
Järvenpään kartanon viimeisen omistajan, maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckin,
mittavaa elämäntyötä Järvenpään taajaman kehittäjänä ja valtakunnallisena
vaikuttajana. Yhdistys pyrkii muutoinkin edistämään Järvenpään menneisyyden ja
kehitysvaiheiden tuntemusta.
Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja on lähestynyt kaupunkia
keväällä 2017 koskien suunnitteilla ollutta Bjarne Westermarckin elämäntyöstä
kertovaa dokumenttielokuvaa. Yhdistys on pyytänyt kaupunkia kustantamaan
kyseisen 45 minuutin mittaisen elokuvan. Elokuvan budjetiksi yhdistys on ilmoittanut
yhteensä 17 360,00 euroa (sis.alv 24 %), joka on ehdotettu sisällytettävän vuoden 2018
talousarvioon. Yhdistyksen mukaan elokuva on ollut tarkoitus toteuttaa 8-henkisellä
tuotantotiimillä. Elokuvan tuottajaksi on yhdistyksen mukaan suunniteltu Luodo Oy:tä.
Järvenpään kaupungin entinen kaupunginjohtaja on päätöksellään 22.6.2017 §
7 myöntänyt dokumenttiprojektin kustannuksiin avustuksena yhteensä 2 000,00
euroa (sis.alv 24 %) ja Järvenpään kaupungin nykyinen kaupunginjohtaja
päätöksellään 19.6.2018 § 25 kaluston vuokraamisesta aiheutuviin kustannuksiin
avustuksena yhteensä 3 000,00 euroa (sis.alv 24 %). Koska koko projektin
kokonaiskustannusarvio ylittää kaupunginjohtajan päätösvaltarajan, toimivalta asiassa
on kaupunginhallituksella.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää myöntää Bjarne Westermarckin perinneyhdistys ry:lle
yhteensä enintään 17 360,00 euron (sis.alv 24 %) suuruisen
avustusmäärärahan Bjarne Westermarckin elämäntyöstä
kertovaa dokumenttielokuvaa varten. Avustus suoritetaan toteutuneita kustannuksia
vastaan. Yhdistys on velvollinen toimittamaan selvityksen toteutuneista
kustannuksista kaupungille. Myönnetystä avustusmäärärahasta vähennetään jo
maksettujen kustannusten määrä.
Käsittely
Ennen asian käsittelyä Eemeli Peltonen poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolaki
28 §1 momentti 5-kohta).
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Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätöksen liitteeksi
lisätään hakemussähköposti sekä projektin kustannusarvio sekä aiemmat asiassa
tehdyt kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Yhdistys, Luodo Oy, talouspalvelut, johdon asssistentti
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§ 254
Lausuntopyyntö Kuntalain muuttamisesta, kriisikuntakriteerit.
JARDno-2018-3658
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Peltola
antti.peltola@jarvenpaa.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 LAUSUNTOPYYNTO
2 LAUSUNTOPYYNNÖN LIITE
3 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN LAUSUNTO
Konsernipalvelut
VM:n mukaan Kuntalain erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan
arviointimenettelyn käynnistämisen edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi
kuvaamaan tarkemmin tulorahoituksen riittävyyttä. Menettelyn edellytyksistä
suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku edotetaan korvattavaksi
lainanhoitokykyä kuvaavalla konsernitilinpäätöksen laskennallisella
lainanhoitokatteella. Tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava tunnusluku negatiivinen
vuosikate ehdotetaan korvattavaksi tunnusluvulla, jolla verrataan
konsernituloslaskelman vuosikatetta poistoihin ja arvonalentumisiin. Lainoihin
esitetään rinnastettavaksi vuokravastuut lainamäärää kuvaavassa tunnusluvussa.
Kunnan tuloveroprosentin tasoa koskevaa raja-arvoa ehdotetaan nostettavaksi.
Lisäksi kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevaa sääntelyä
ehdotetaan muutettavaksi kunnassa eri syistä säännöllisesti oleskelevien henkilöiden
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi. Kuntalain kirjanpitoa ja
tilinpäätöstä koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia
tarkistuksia.
Tavoitteet
Tavoitteena on oikeudenmukainen ja luotettava kuntien erityisen vaikean
taloudellisen aseman arviointitapa, joka kannustaa kuntia pitkällä aikavälillä
taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. Arviointikriteerit ja niissä käytettävät tunnusluvut
kuvaisivat kunnan taloutta eri näkökulmista. Tunnuslukujen raja-arvojen muuttamisen
tavoitteena on, että menettely kohdistuisi taloudeltaan kaikkein heikoimpiin kuntiin.
Lausuntopyyntö ja sen liite ovat oheismateriaalina.
Oheismateriaalina on lisäksi yhteenvetoaineisto, jossa näkyy nykyiset
kriisikuntakriteerit ja niihin esitettävät muutokset Järvenpään ja vertailukuntien osalta.
Liitteenä on Järvenpään lausunto kuntalain muutokseen liittyen.
Ehdotus
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Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lausunnon.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Valtiovarainministeriö
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§ 255
Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2019
JARDno-2018-2164
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Peltola
antti.peltola@jarvenpaa.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Veroperusteiden muutosten vaikutus
2 Kuuma kuntien veroprosentit
Konsernipalvelut
Taustaa
Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä
muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n
mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti
ilmoitetaan ja vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa
Järvenpään kaupungin verotulojen kasvu on ollut vuosina 2006–2010 varsin
voimakasta. Vuonna 2010 verotulot kasvoivat n. 4,2 %. Kasvun taustalla oli mm.
kiinteistöverojen korotus sekä ennätyksellisen suureksi muodostunut ansio- ja
pääomatuloverotuksen kuntien jako-osuus, mikä johti siihen, että kunnille tilitettiin
enemmän veroja kuin niitä oli maksuunpantu. Vuonna 2009 verotulojen kasvu oli noin
6,4 %. Kasvun taustalla oli mm. kunnallisveron 0,75 prosenttiyksikön korotus. Ilman
mainittua korotusta kasvu olisi ollut noin 2,2 %. Vuoden 2011 kasvu jäi 2,1 % tasoon ja
vuonna 2012 kasvu oli 2,3 %. Vuoden 2013 verotulojen kasvu oli poikkeuksellisen
kova. Siihen vaikutti merkittävästi mm. kuntaryhmän jako-osuuden muutos sekä
verotulojen tilitysjärjestelmän muutos, jonka seurauksena jäännösverojen tilityksiä
siirtyi tammikuulta 2014 joulukuulle 2013. Vuonna 2014 verotulot kasvoivat n. 4,0 %
vuoteen 2013 verrattuna. Vuonna 2015 verotulojen kasvuvauhti hiipui 1,2 % tasoon.
Vuonna 2016 verotulot kasvoivat 3,4 %. Vuonna 2017 verotuloja kertyi 181,9 me ja
niiden kasvu oli 0,2 %. Verotulojen kehitykseen vuonna 2017 vaikutti oleellisesti mm.
kilpailukykysopimus. Vuonna 2018 verotuloja arvioidaan kertyvän 188,5 me ja kasvu
asettunee 3,6 % tasoon. Vuoden 2018 verokertymään koko kuntakentällä vaikutti mm.
kilpailukykysopimus, joka johti mm. merkittäviin veronpalautuksiin ja kuntaryhmän
verotilitysten pienenemiseen. Järvenpäässä vaikutus talousarviossa arvioituun oli
suhteellisen pieni, noin -0,7 Me.
Vuonna 2018 Kuuma-kunnissa käytössä olevat veroprosentit on liitteenä.
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Verotulot vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019–2022 taloussuunnitelman
laadinnassa
Suunnitelmakauden 2019–2023 verotuloarviot eivät sisällä oletusta taikka esitystä
veroperusteiden muuttamisesta. Vuoden 2019 talousarvion laadinnassa verotulojen
on arvoitu kasvavan 6,8 %. Verotuloarviossa on hyödynnetty kuntaliiton
ennustekehikkoa.
Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa verotulojen on ennakoitu kasvavan noin 4,6 %
vuoden 2017 tilinpäätösennusteesta. Verotulokehitykseen tulee
suunnitelmakaudellakin vaikuttamaan yleinen talouden kehitys, valtakunnalliset
verotukseen liittyvät ratkaisut mm. verovähennysten osalta, yritysten tuloskunto sekä
ansio- ja pääomatulojen välinen valtakunnallinen suhde. Järvenpään muuttoliikettä on
tutkittu ja muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset ovat verotulojen näkökulmasta
positiiviset.

Verotulot Muutos-%
TP 2008 134 431 8,20 %
TP 2009 142 983 6,4 %
TP 2010 148 990 4,2 %
TP 2011 152 079 2,1 %
TP 2012 155 532 2,3 %
TP 2013 166 876 7,3 %
TP 2014 173 505 4,0 %
TP 2015 175 502 1,2 %
TP 2016 181 486 3,4 %
TP 2017 181 900 0,2 %
TPE 2018 188 539 3,6 %
TA 2019 201 438 6,8 %
Verolainsäädännön muutokset vuodelle 2019
Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuivat vuodelle 2018 mutta tällä ei ollut
vaikutusta Järvenpään veroperusteisiin. Samassa yhteydessä linjattiin myös vuodelle
2019 tulevia muutoksia. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron yläraja nousi
siten, että uudet rajat ovat 0.41-1,00 % (vuonna 2018 0,41- 0,90 %).
Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään rajoissa, jotka ovat
seuraavat (vanha vaihteluväli):
Lain sallima vaihteluväli:
Yleinen kiinteistövero

0,93 – 2,00 (0,93 - 2.00)

Vakituinen asuinrakennus

0,41 - 1,00

(0,41 - 0,90)

Muu asuinrakennus

0,93 - 2,00

(0,93 - 2,00)
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Rakentamaton rakennuspaikka
Yleishyödyllinen yhteisö

2,00 - 6.00
0,00 - 2,00

(2,00 - 6,00)

(0,00 - 2,00)

Yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin sekä
sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta
veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun
rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen
huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden
asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-
alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.
Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja
sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan
määrätä yleisen veroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva
rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin
veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %.
Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan valtuusto voi määrätä erikseen koko kunnan
aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään
2,00 % ja enintään 6,00 %. Valtuusto on voinut määrätä rakentamattoman
rakennuspaikan veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Korotettu
kiinteistövero rakentamatta oleville rakennuskelpoisille tonteille on ollut voimassa
vuodesta 2006 alkaen Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero koskee Helsinkiä,
Espoota, Vantaata, Kauniaista, Kirkkonummea, Nurmijärveä, Vihtiä, Mäntsälää,
Pornaista, Tuusulaa, Järvenpäätä, Keravaa, Hyvinkäätä ja Sipoota. Korotetulla
kiinteistöverolla tarkoitetaan vähintään yleistä kiinteistöveroa lisättynä kolmella
prosenttiyksiköllä. Vero voi kuitenkin olla enintään 6,00 %.
Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön
arvosta. Vuoden 2019 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun
mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen
osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.

Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2019
Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2019 esitetään 19,75 %. (19,75 % vuonna 2018)

Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2019
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuuston on määrättävä kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Veroprosentit määrätään prosentin sadasosan
tarkkuudella.
Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2019 esitetään 1,35 %
(1,35 % vuonna 2018)
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Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2019 esitetään 0,55 %
(0,55 % vuonna 2018)
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2019 esitetään 1,15 %
(1,15 % vuonna 2018)
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2019 esitetään
4,35 %
(4,35 % vuonna 2018)
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2019 esitetään 0,50 %
(0,50 % vuonna 2018)
Liitteenä on yhteenveto veroperusteiden muutoksien vaikutuksista.
Muuta huomioitavaa
Viime vuosina Järvenpäässä veroperusteista tulevalle vuodelle on päätetty samassa
kokouksessa talousarvion hyväksymisen kanssa. Tänä vuonna talousarvio tullaan
käsittelemään kaupunginhallituksessa marraskuussa ja valtuustossa joulukuussa
johtuen mm. maakunta- ja sote-uudistuksen lainasäädäntövalmistelun aikataulusta.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt lukitaan verotulopohja ja talousarviosta
päätettäessä mahdollisille lisäesityksille ei voi hakea katetta veroperusteita
muuttamalla. Kaupungin vuosien 2019-2023 taloussuunnitelman valmistelu on
edennyt suunnitelman mukaisesti tiiviissä yhteistyössä palvelualueiden kanssa.
Näköpiirissä ei tällä hetkellä ole merkittäviä kipukohtia suhteessa
kaupunginhallituksen hyväksymään talousarviokehykseen. Tausta-aineistona on
yhteenveto kaupunginhallituksen kokouksessaan syyskuussa hyväksymästä
kehyksestä vuosille 2019-2023.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kunnan
veroperusteet vuodelle 2019 seuraavasti:

tuloveroprosentti
kiinteistöveroprosentit
yleinen kiinteistövero
vakituinen asuinrakennus
muu asuinrakennus
rakentamaton rakennuspaikka
yleishyödyllinen yhteisö

19,75 %
1,35 %
0,55 %
1,15 %
4,35 %
0,50 %

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
29.10.2018
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV, kaupungin johtoryhmä, (henkilötiedot poistettu)

28/2018
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§ 256
Vastineet vuoden 2017 arviointikertomukseen
JARDno-2018-1185
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
Liitteet

1 Vastineet vuoden 2017 arviointikertomukseen
Lautakunnat ja Järvenpään Veden johtokunta ovat käsitelleet arviokertomukseen
annettavat vastineet kokouksissaan syksyn 2018 aikana seuraavasti:
Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.9.2018 § 28
Kaupunkikehityslautakunta 27.9.2018 § 86
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 6.9.2018 § 43
Lasten ja Nuorten lautakunta 4.9.2018 § 37
Järvenpään Veden johtokunta 27.9.2018 § 13
Liitteenä on lautakuntien käsittelyistä koottu vastine vuoden 2017
arviointikertomukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää liitteen "Vastineet vuoden 2017
arviointikertomukseen" tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päättää hyväksyä liitteenä olevan vastineen vuoden 2017 arviointikertomukseen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV, Tarkastuslautakunta
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Kaupunginhallitus
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29.10.2018
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§ 257
Toiminnan ja talouden seuranta, Johdon raportti 2
JARDno-2018-2164
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Peltola
antti.peltola@jarvenpaa.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Johdon raportti 2_2018
Toiminnan ja talouden seuranta, johdon raportti 2
Vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus, Johdon raportti 2, on laadittu ajalta 1.1.
-31.8.2018. Johdon raportissa esitetään talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutuma raportointijaksolla, annetaan tilinpäätösennuste sekä
arvioidaan tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteutumista.
Yhteenveto taloudesta
Käyttötalous
Toimintakatteen alijäämän ennustetaan toteutuvan n. 0,4 Me korjattua talousarviota
heikompana. Suurimmat poikkeamat on Lasten ja nuorten palvelualueella, jossa
toimintatuottojen ennustetaan alittuvan n. 650.000 eurolla ja toimintakulujen ylittyvän
n. 550.000 eurolla. Tarkemmat perustelut käyvät ilmi raportista. Positiivista
käyttötalouden puolella on myös se, että erikoissairaanhoito kuten muukin sosiaali- ja
terveyspalveluiden kokonaisuus näyttää ensitietojen ja ennusteiden valossa
toteutuvan vähintäänkin talousarvion mukaisesti. Odotettavissa on mm.
sairaanhoitopiirin ylijäämistä johtuen jopa palautuksia mutta niiden osalta tilanne
varmistuu vuoden lopulla. Maanmyynnin osalta ennuste on arvion mukainen. Tilanne
varmistuu lopullisesti loppuvuoden aikana.
Valtionosuudet
Saatujen valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuudet toteutuvat korjatun
talousarvion mukaisina.
Verotulot
Verorahoitteisten tulojen osalta arvio on hieman talousarviota heikompi. Kuntien
kuten myös Järvenpään verotulokertymään vaikuttaa erityisesti maksuunpantavat
kunnallisverot verovuonna 2017, jossa ennuste on syksyllä heikentynyt. Syynä tähän
on mm. työtulovähennyksien taso ja mm. sitä kautta tulevat suuret veronpalautukset.
Myös yhteisöverotulot laskevat yleisesti kuntakentällä tänä vuonna. Tämä johtuu
pääosin viime vuoden yksittäistapauksesta. Viime vuonna valtakunnallisesti
yhteisöverokertymää nosti kertaluontoisesti merkittävä verovuoteen 2016 liittyvä
täydennysmaksu joka tuotti kunnille kertaluontoisesti tilityksiä noin 210 miljoonaa
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euroa. Tarkemmat perustelut käyvät ilmi raportista. Verotuloarvio täsmentyy
loppuvuoden aikana.
Rahoituserät
Rahoitustuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan korjatun talousarvion
mukaisesti.
Vuosikate
Vuosikate toteutunee näin ollen noin 1,8 M€ arviota heikommin ollen 12,8 Me.
Tilikauden alijäämä
Tilikauden alijäämä on n. -5,4 Me eli noin 1,8 Me talousarviota heikompi.
Investoinnit
Investointien ennustetaan alittuvan n. 2,7 Me.
Lainamäärä
Lainmäärä näyttää kokonaisuudessaan toteutuvan lähelle arvioitua (poikkeama -0,7
Me).
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä
liitteenä olevan johdon raportin.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV, Palvelualueet

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
29.10.2018
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§ 258
Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen, siirto Kunnallistekniikan kärkihankkeet - muut
hankkeet
JARDno-2018-634
Valmistelija / lisätiedot:
Kimi Alifrosti
Liitteet

1 Investointiosa kunnallistekniikka siirto kärkihankkeelta muihin
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 13.11.2017 §
68. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 11.12.2017 § 81, KV
22.1.2018 § 5, KV 26.2.2018 §:t 20-23, KV 23.4.2018 §:t 38-39, KV 21.5.2018 §:t 48 ja
53, KV 18.6.2018 §:t 59 ja 67 ja KV 22.10.2018 § 87.
Investointiosa
Kunnallistekniikka
Investointiosan kunnallistekniikan kärkihankkeelta, Pietilän yritysalueelta, siirretään
300 t€ Puisto- ja liikuntapaikka rakentamiseen Rantapuiston hankkeelle 200 t€ ja
Liikuntapaikat hankkeelle 100 t€. Rantapuiston määrärahaylitys 200 t€ johtuu
urakkaan tilatuista lisä- ja muutostöistä, luistelukentän jäädytysputkiston hankinnasta
sekä sähköliittymän muutoksista urakan ulkopuolella. Liikuntapaikat
määrärahavaraus ylittyy noin 100 t€, johtuen urakkaan tilatuista lisätöistä. Liitteessä
kuvattu kunnallistekniikan kärkihankkeiden ja kunnallistekniikan muiden hankkeiden
muutosta.
Siirrolla ei ole vaikutusta Kunnallistekniikan kokonaisinvestointimenoihin.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kunnallistekniikan kärkihankkeiden
investointimäärärahojen siirron liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
29.10.2018
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§ 259
Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen
JARDno-2018-634
Valmistelija / lisätiedot:
Kimi Alifrosti
Liitteet

1 Liite, Vuoden 2018 talousarvion muuttaminen, koonti 10_2018, päivitetty 25.10.2018
Vuoden 2018 talousarvion muutos
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion kokouksessaan 13.11.2017 §
68. Talousarviota on muutettu seuraavissa kokouksissa: KV 11.12.2017 § 81, KV
22.1.2018 § 5, KV 26.2.2018 §:t 20-23, KV 23.4.2018 §:t 38-39, KV 21.5.2018 §:t 48 ja
53, KV 18.6.2018 §:t 59 ja 67 ja KV 22.10.2018 § 87.
Nyt esitettävien vuoden 2018 talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty liittessä
ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin muutoskokonaisuus esitetään erikseen
esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.
Käyttötalousosa
Palvelualueiden väliset muutokset
Ravitsemispalvelujen kustannukset budjetoitiin 2018 talousarviossa
kokonaisuudessaan konsernipalveluihin. Ateriapalvelutoiminta siirtyi Jatsi Oy:hyn
vuoden 2018 helmikuussa, joten palvelu tuotettiin omana toiminta vielä tammikuun
ajan. Talousarviomuutoksessa tammikuun ateriapalvelumyynti 557 Te on lisätty
Konsernipalveluiden sisäiseksi tuotoksi ja jaettu palvelualueiden sisäiseksi kuluksi
toteuman mukaan. Loppuvuoden ateriapalveluostojen budjettivaraus n. 5,8 Me on
jaettu palvelualueille helmi-lokakuun toteutuneiden laskutusosuuksien mukaisesti.
Kulujen siirrolla ei ole vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen.
Lasten ja nuorten palvelualueen muutos
Lasten ja nuorten palvelualueen toimintakatteen ylitysennuste on Johdon raportin II
tietojen pohjalta 1.200.000 euroa.
Toiminnan tuottojen arvioidaan jäävän noin 650.000 euroa talousarviosta.
Merkittävimmät poikkeamat ovat esikuntaan vuodelta 2017 jäänyt tuottojen
oikaisuerä 347.000 euroa ja päivähoitomaksutuottojen kertyminen budjetoitua
pienempänä vuoden alusta voimaan tulleen päivähoitomaksu-uudistuksen vuoksi.
Päivähoitomaksun tuottoja ennustetaan kertyvän vuoden aikana noin 250.000 euroa
budjetoitua vähemmän.
Toiminnan kulujen arvioidaan ylittyvät noin 550.000 euroa talousarviosta.
Merkittävimmät poikkeamat ovat perusopetuksessa, jotka ovat pääosin
sisäilmakysymyksiin liittyviä henkilöstö-, oppimateriaali- ja kuljetuskustannuksien
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ylityksiä sekä budjetointivirheestä johtuva tukiopetustuntien määrärahojen
puuttuminen.
Lasten ja nuorten lautakunta käsitellyt muutoksen 2.10.2018 § 49.
Verorahoitus
Verorahoitteiset tulot
Verorahoitteisten tulojen osalta muutetaan talousarviota vastaamaan Kuntaliiton
kehikon arviota, jonka mukaan verotulot jäävät kokonaisuudessaan n. 1,4 Me
pienemmiksi. Kuntien kuten myös Järvenpään verotulokertymään vaikuttaa erityisesti
maksuunpantavat kunnallisverot verovuonna 2017, jossa ennuste on syksyllä
heikentynyt. Syynä tähän on mm. työtulovähennyksien taso ja mm. sitä kautta tulevat
suuret veronpalautukset. Vuoden 2017 valmistuva verotus tulee vaikuttamaan
kuntaryhmän jako-osuuksiin niitä pienentävästi ja tämä vaikuttaa vuoden 2018
verotuloihin.
Investointiosa
Lepola III alueen rakennusten purku
Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden 2018 talousarvion muuttamisen yhteydessä (KV
18.6.2018 § 67) Lepola III alueen rakennusten purkamista varten 300 000 euron
määrärahan. Mestaritoiminta Oy on tämän jälkeen tilannut kohteeseen haitta-
ainekartoitukset. Haitta-ainekartoitusraportin mukaan kohteessa on mm. asbestia ja
lyijymaaleja. Haitta-aineiden poistaminen purkamisen yhteydessä maksaa arviolta 200
000 euroa jo arvioitujen purkukustannusten lisäksi. Tarkennettu hinta-arvio
purkamisen kokonaiskustannuksista on 500 000 euroa. Talousarvioon on esitetty
vuodelle 2018 300 000 euron määräraha, jota tulee korottaa 500 000 euroon
purkamisen suorittamiseksi.
Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) –hanke ja Hyvinvointikampuksen päiväkoti
Kaupunginhallitus hyväksyi 8.10.2018 §245 Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) –hanke
ja § 246 Hyvinvointikampuksen päiväkoti investointihankkeet. Hankkeiden
kustannusarvio on Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) –hankeen osalta 200 t€ ja
Hyvinvointikampuksen päiväkoti hankkeen osalta 100 t€ eli yhteensä 300 t€.
KOY Järvenpään Liiketalo
Lujatalon vetäydyttyä Perhelän hankkeesta KOY Järvenpään Liiketalon vastuulle jää
yhtiön omistaman tontin ennallistaminen, yhtiön operoimisesta johtuvat lähinnä
hallinnolliset kulut sekä hankkeen uudelleen käynnistämiseen liittyvät mahdolliset
kustannukset. Em. kulujen kattamiseksi yhtiö tarvitee kaupungilta lisärahoitusta.
Lisärahoitustarve jakaantuu seuraavasti:
1. Tontin ennallistamisen tämän hetken alustava kustannusarvio on 200 000 - 300 000
euroa.
2. Yhtiön hallinnoimiseen ja hankkeen uudelleen käynnistämiseen liittyvät
kustannukset ovat tämän hetken alustavan arvion mukaan n. 200 000 euroa.
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Vuodelle 2018 rahoitustarve on 100 000 euroa ja se edellyttää talousarviomuutosta.
Tontin ennallastamisesta päätetään erikseen, kun hankkeen jatkosuunnitelmat
täsmentyvät
Talousjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.10 ja linjasi, että talousarviomuutos
voidaan tuoda KH käsittelyyn.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä
liitteenä olevat talousarviomuutokset.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV, KV päätöksen jälkeen: kaupungin johtoryhmä, talouspäälliköt
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Kaupunginhallitus
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29.10.2018
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§ 260
Valtion perinnönhaku / Hietala Anja kuolinpesä
JARDno-2018-3254
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka, Jari Lausvaara
Anja Hietala on kuollut 28.10.2017 Järvenpäässä. Häneltä ei jäänyt perimään
oikeutettuja sukulaisia, joten hänen omaisuutensa on mennyt perintökaaren 5 luvun
mukaisesti perintönä valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin
valvoo Valtiokonttori.
Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla tai kuolinpesään kuuluvan kiinteistön
sijaintikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle.
Hakemus on toimitettava Valtiokonttoriin vuoden kuluessa perinnönjättäjän kuo-
lemasta. Jos hakemusta ei lähetetä määräajassa, jää omaisuus valtiolle, ellei sitä
luovuteta läheiselle. Hakemus on toimitettava Valtiokonttoriin 31.10.2018 mennessä.
Omaisuutta haetaan Valtiokonttorilta vapaamuotoisella, kunnan puolesta
allekirjoitetulla hakemuksella. Pelkkä pöytäkirjanote päätöksestä, jolla kunta on
päättänyt hakea omaisuutta, ei riitä. Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai
kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei tarvitse perustella, sillä
luovutus ei perustu tarveharkintaan.
Asianajaja Riitta Rauhala on Valtiokonttorin määräämänä Anja Hietalan kuolinpesän
hoitajana toimittanut Järvenpään kaupungille jäljennöksen vainajan jälkeen laaditusta
perukirjasta mahdollista perinnönluovutushakemusta varten. Perukirja on liitteenä.
Viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 23-kohdan mukaan
perukirja on salassa pidettävä asiakirja.
Ei ole tiedossa, että perittävällä olisi läheisiä, jotka olisivat anoneet kuolinpesän varoja
itselleen.
Valtiolta perintönä saadut varat on Järvenpäässä vakiintuneen käytännön mukaisesti
käytetty sivistykselliseen tai sosiaaliseen tarkoitukseen. Lasten ja nuorten sekä
sivistyksen ja vapaa-ajan-palvelualueiden yhteinen johtoryhmä on kokouksessaan
päättänyt esittää, että varat käytettäisiin lasten ja nuorten sosiaalisen ja kulttuurisen
toiminnan toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on vakiinnuttaa Taidepolut -
toimintamalli (kts. liite).
Taidepolut -toimintamalli
Taidepolut -hankkeen myötä taiteen perusopetus kytkeytyy osaksi
kokonaiskoulupäivää ja monipuolista taide- ja kulttuurikasvatusta Järvenpään
perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.
Taidepolut -hanke
• on ollut kehittämässä Perusopetuksen kulttuuripolun sisältöä.
• on toteuttanut sisältöjä Nuoriso- ja liikuntapalvelujen yhteiseen nuorten kesäajan
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toimintaan
• on kehittänyt yhdessä sisältöjä Liikkuva Koulu -hankkeen kanssa koulujen
välituntitoimintoihin
Perintörahan turvin Taidepolut -toiminta voidaan juurruttaa osaksi harrastustakuun
kokonaisuutta Järvenpäässä. Yhteistyössä koulun kerhotoiminnan kanssa
taidekaruselli -malli tutustuttaa ja innostaa lapsia ja nuoria taideharrastuksen pariin.
Kerhotoiminta on koululaisille maksutonta.
Järvenpään Opiston ja perusopetuksen yhteistyö mahdollistaa lasten ja nuorten
erilaiset taidekurssit lähikouluissa.
Taidekarnevaalin tietyt moduulit ovat osa liikunta- ja nuorisopalvelujen yhteisiä
nuorten tapahtumia.
Musiikkikärrytoiminta jatkuu varhaiskasvatuksen ja musiikkiopiston kesken.
Lisäksi kesällä 2019 voidaan uutena toimintamuotona käynnistää Taidepäiväleiri.
Taidepäiväleirillä on jokaiselle päivälle oma teema, jonka ympärille toiminta rakentuu
ja jolle hankitaan oma asiantuntija. Päiväleirille ilmoittaudutaan päiväksi kerrallaan,
hinta sisältää lounaan.
Osa-aikainen (50 %) hankekoordinaattori suunnittelee ja koordinoi Taidepolut -
opettajien toimintaa.
Rahoitusta tarvitaan lisäksi taiteen perusopetuksen opettajien ja ohjaajien
palkkakustannuksiin sekä taidekaruselli -mallissa, että kesäleiri -toiminnassa.
Toimintamallin vuosikustannus on 31.000 euroa (vuonna 2019), jonka lisäksi
moduulien tarvike-, tila- ym. kustannukset korvataan yksiköiden käyttötaloudesta.
Perintörahan turvin toimintamalli voi jatkua keskeytyksettä 1 - 2 vuotta.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
hakea Valtiokonttorilta Anja Hietalan kuolinpesän varoja Järvenpään kaupungille
lasten ja nuorten sosiaalisen ja kulttuurisen toiminannan kehittämiseen.
valtuuttaa kaupunginlakimiehen täyttämään ja allekirjoittamaan hakemuksen
Valtionkonttorille.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
kaupunginlakimies
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§ 261
Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2019 alkaen
JARDno-2018-3585
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula, Petja Harakka, Laura Kattelmäki
marju.taurula@jarvenpaa.fi, petja.harakka@jarvenpaa.fi, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja, kaupunginlakimies, lakimies
Liitteet

1 Hallintosääntö_1.1.2019 alkaen
2 Muutosversio_hallintosääntö_1.1.2019
Taustaa
Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja
Tuusulan kunnat ovat vuosina 2015 - 2017 kehittäneet Keski-Uudenmaan alueellisen
sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin. Ohjausmalli on hyväksytty Keski-
Uudenmaan sotehankkeen poliittisessa ohjausryhmässä 8.12.2016. Ohjausmallin
tavoitteena on alueellisen yhteistyön avulla saada aikaan niin toiminnallisia kuin
taloudellisia hyötyjä ja palvelujen saatavuuden ja laadun parantamista.
Kunnat ovat Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin
täytäntöön panemiseksi perustaneet vapaaehtoisen Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän 21.6.2017. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa
puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla ne sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien
järjestämisvastuulla. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kuntayhtymälle 1.1.2018 ja
tuottamisvastuu siirtyy 1.1.2019.
Sote-palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtyminen on käynnistänyt
Järvenpään kaupungissa Uusi kunta -hankkeen, jossa käydään läpi jäljelle jäävien
palvelujen uudelleen organisointia. Edellä mainitut muutokset toimintaympäristössä
edellyttävät Järvenpään kaupungin hallintosäännön uudistamista muutoksia
vastaavilta osin. Suurimmat muutostarpeet liittyvät lasten- ja nuorten, sivistyksen ja
vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueiden uudelleen organisointiin
ja lautakuntarakenteeseen. Muilta osin hallintosääntöön samalla kertaa esitettävät
muutokset ovat teknisiä.
Lautakuntarakenne
Puheenjohtajienjaosto on 25.10.2018 käsitellyt useita eri vaihtoehtoisia malleja
organisoida lautakuntarakenne uudelleen. Jatkovalmisteluun on valikoitunut
valmistelun tuloksena yksi vaihtoehdoista, jonka mukaan sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsenet jakautuisivat kolmeen laajennettuun lautakuntaan. Nämä
lautakunnat olisivat sivistys- ja vapaa-aikalautakunta sekä hyvinvointilautakunta
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(entinen lasten ja nuorten lautakunta) ja kaupunkikehityslautakunta. Samalla nykyinen
sosiaali- ja terveyslautakunta lakkautettaisiin ja lasten ja nuorten lautakunta
nimettäisiin uudelleen hyvinvointilautakunnaksi.
Jäsenten jakaantuminen kolmeen lautakuntaan toteutettaisiin siten, että
hyvinvointilautakuntaan, sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan ja
kaupunkikehityslautakuntaan nimettäisiin kuhunkin uusia jäseniä siten, että
jäsenmäärä olisi enintään 16 varsinaista jäsentä + 16 varajäsentä. Muutos olisi
määräaikainen ja voimassa 1.1.2019 alkaen kuluvan valtuustokauden loppuun
31.5.2021. Uusien jäsenten nimeämiset tuodaan erikseen päätettäväksi sen jälkeen,
kun muutoksista lautakuntarakenteeseen on tehty hyväksytty päätös.
Palvelualuerakenne
Sote-palveluiden siirtyminen kuntayhtymään ja Uusi Kunta -hanke edellyttävät
palvelualueiden uudelleen tarkastelua. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualue
siirtyy kokonaisuudessaan kuntayhtymään ja siten pois kaupungin organisaatiosta.
Jäljelle jäävät palvelualueet ovat:
Hyvinvoinnin palvelualue (entinen lasten ja nuorten palvelualue)
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue
Kaupunkikehityksen palvelualue
Muutoksia palvelualueiden tehtäviin on kuvattu oheisessa taustamateriaalissa.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää:
hyväksyä liitteenä 1 olevan hallintosäännön, jota noudatetaan 1.1.2019 alkaen
hyväksyä esittelytekstissä kuvatun palvelualuerakenteen
hyväksyä esittelytekstissä kuvatun lautakuntarakenteen
että muutokset tulevat voimaan 1.1.2019
Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä seuraavat hyvinvointitehtävän
avainprosessit, jotka tulevat voimaan 1.1.2019, päätös on ehdollinen sille, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy lautakuntarakenteen:
varhaiskasvatusikäisten kasvun ja oppimisen edistäminen
(varhaiskasvatuspalvelut)
lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen (perusopetuspalvelut)
kulttuurin ja tapahtumatoiminnan vahvistaminen (kulttuuri- ja
tapahtumapalvelut)
harrastaminen ja itsensä kehittäminen (vapaa-aika- ja harrastuspalvelut)
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
palvelut)
osaamisen ja työllisyyden edistäminen (työllisyys- ja kotoutumispalvelut)
Käsittely
Käsittelyn kuluessa Mikko Päivinen ehdotti Mikko Taavitsaisen kannattamana, että
pohjaesityksen mukainen hallintosääntö hyväksytään seuraavin muutoksin:
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"Pohjaesityksen mukaisesta 7a §:stä (Toimielinorganisaatio) teksti
Palvelualuelautakunnat:
Hyvinvointilautakunta (11+11*)
Yksilöasiainjaosto (3+3)
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (11+11*)
Kaupunkikehityslautakunta (11+11*)
Lupajaosto (3+3)

muutetaan muotoon

Palvelualuelautakunnat:
Hyvinvointilautakunta (11+11)
Yksilöasiainjaosto (3+3)
Kaupunkikehityslautakunta (11+11)
Lupajaosto (3+3)

ja pykälän viimeinen kappale poistetaan.

Pohjaesityksen mukaisesta 17 §:stä (Lautakuntarakenne) teksti
Palvelualuelautakunnat:
Hyvinvointilautakunta (11+11*)
Yksilöasiainjaosto (3+3)
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta (11+11*)
Kaupunkikehityslautakunta (11+11*)
Lupajaosto (3+3)

muutetaan muotoon

Palvelualuelautakunnat:
Hyvinvointilautakunta (11+11)
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Yksilöasiainjaosto (3+3)
Kaupunkikehityslautakunta (11+11)
Lupajaosto (3+3)

ja pykälän viimeinen kappale poistetaan.

Pohjaesityksen mukaisen pykälän 19 § (Hyvinvointilautakunta) teksti
Hyvinvointilautakunta edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia ja
terveyttä sekä mahdollistaa ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja
oppimista Lautakunta järjestää varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita sekä
kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja elämän eri vaiheissa
sekä päättää niihin liittyvistä asioista.

Lautakunnan alainen toiminta on Hyvinvoinnin palvelualueella.

Lautakunnan esittelijä on palvelualuejohtaja ja hänen ollessa estynyt hänen
sijaisensa tai nimeämänsä muu viranhaltija.

Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on yksilöasiainjaosto.

Jaosto on yksityisten henkilöiden etuusasioissa oikaisuvaatimuksia käsittelevä
elin. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana ja
hänen varahenkilönään lautakunnan varapuheenjohtaja. Lautakunta valitsee
keskuudestaan jaostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jaoston esittelijä on sen avainalueen johtaja, jonka alaiseen toimintaan asia
kuuluu ja hänen ollessa estynyt palvelualueen johtaja tai nimeämänsä muu
viranhaltija.

muutetaan muotoon
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Hyvinvointilautakunta edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia ja
terveyttä sekä mahdollistaa ja tukee lasten ja nuorten turvallista kasvua ja
oppimista. Lautakunta järjestää varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita sekä
kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja elämän eri vaiheissa
sekä päättää niihin liittyvistä asioista.

Lautakunta edistää kulttuuria, vahvistaa kaupungin elinvoimaisuutta
sekä tukee asukkaiden osaamista ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä
elämysten kokemiseen, itsensä kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen
sekä työllistymiseen. Lautakunta huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika-
ja harrastus-palveluista sekä edistää ja tukee kaupunkilaisten osaamista
ja työllistymistä ja päättää näihin liittyvistä asioista. Lisäksi lautakunta vastaa
maahanmuuttajien kotoutumispalveluista.

Lautakunnan alainen toiminta on Hyvinvoinnin palvelualueella.

Lautakunnan esittelijä on palvelualuejohtaja ja hänen ollessa estynyt hänen
sijaisensa tai nimeämänsä muu viranhaltija.

Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa on yksilöasiainjaosto, joka
on yksityisten henkilöiden etuusasioissa oikaisuvaatimuksia käsittelevä
elin. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana ja
hänen varahenkilönään lautakunnan varapuheenjohtaja. Lautakunta valitsee
keskuudestaan jaostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jaoston esittelijä on sen avainalueen johtaja, jonka alaiseen toimintaan asia
kuuluu ja hänen ollessa estynyt palvelualueen johtaja tai nimeämänsä muu
viranhaltija.

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto kuuluu Hyvinvoinnin palvelualueelle ja sillä on oma
johtokunta.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
29.10.2018

28/2018

28 (40)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

ja poistetaan pykälä 20 §.

Pohjaesityksen 24 §:n (Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto) ensimmäinen
kappaleen lopussa ilmaus
sivistys- ja vapaa-alan palvelualuetta

muutetaan muotoon

hyvinvoinnin palvelualuetta

Pohjaesityksen 36 §:n (Palvelualueiden organisaatio ja tehtävät) teksti
Operatiivista toimintaa varten kaupungin organisaatio jakautuu kaupunginvaltuuston
hyväksymiä ydinprosesseja tukeviin palvelualueisiin seuraavasti:

1) Hyvinvoinnin palvelualue
2) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue
4) Kaupunkikehityksen palvelualue

muutetaan muotoon

Operatiivista toimintaa varten kaupungin organisaatio jakautuu kaupunginvaltuuston
hyväksymiä ydinprosesseja tukeviin Hyvinvoinnin ja Kaupunkikehityksen palvelualueisiin."

Puheenjohtaja ehdotti, että pidetään viiden minuutin mittainen tauko, ennen kun
asiassa tehdään päätös.
Tauon jälkeen Helinä Perttu ehdotti Ulla-Mari Karhun kannattamana, että
opiskeluhuoltopalvelut jätetään hyte-lautakunnan alle ja loput avainalueen asioista
siirretään siva-lautakunnan alle ja että ryhmille varataan mahdollisuus neuvotella
lautakuntien koot (11-16 hlöä).
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty kaksi kannatettua
muutosehdotusta, asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen
äänestys.
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Äänestykset
JAA = Päivisen muutosehdotus
EI = Pertun muutosehdotus
Jaa
Mikko Päivinen
Mikko Taavitsainen
Tiia Lintula
Ei
Ulla-Mari Karhu
Katja Repo
Kaarina Wilskman
Petri Graeffe
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu
Henry Berg
Tarja Edry
JAA = esittelijän ehdotus
EI = Pertun muutosehdotus
Jaa
Jarno Hautamäki
Mikko Taavitsainen
Mikko Päivinen
Tiia Lintula
Tarja Edry
Ei
Kaarina Wilskman
Petri Graeffe
Ulla-Mari Karhu
Katja Repo
Helinä Perttu
Henry Berg
Päätös
Hyväksyttiin äänestysten jälkeen äänin 5 JAA- ääntä, 6 EI- ääntä, 0 TYHJÄÄ Pertun
muutosehdotuksen mukaisesti.
Varattiin lisäksi virkamiehille mahdollisuus tehdä hallintosääntöön päätöksen
edellyttämät muutokset. Muutokset tuodaan kaupunginhallitukselle nähtäväksi
tiedoksi-asiana seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen maanantaina 5.11.2018
Tiedoksi
KV
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Yhteistyötoimikunta, § 10,09.03.2018
Yhteistyötoimikunta, § 14,22.03.2018
Henkilöstöasiainjaosto, § 59,06.06.2018
Yhteistyötoimikunta, § 30,20.09.2018
Yhteistyötoimikunta, § 29,20.09.2018
Henkilöstöasiainjaosto, § 88,06.10.2018
Kaupunginhallitus, § 243,08.10.2018
Kaupunginhallitus, § 262, 29.10.2018
§ 262
LISÄPYKÄLÄ: Henkilöstön siirron periaatteet liikkeen luovutuksessa Keski-Uudenmaan sote
kuntayhtymään
JARDno-2018-931
Yhteistyötoimikunta, 09.03.2018, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä sekä Järvenpään ja Hyvinkään kaupungit ja
Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Pornaisten kunnat kehittävät sosiaali- ja
terveyspalveluja yhdenmukaisesti toimiviksi yhteisesti sopimuksissaan määritellyllä
tavalla. Kevään 2018 aikana on myös tulossa kuntiin päätöksentekoon tuotannon
siirto kuntayhtymään 1.1.2019 lähtien. Mikäli Järvenpään kaupunginvaltuusto päättäisi
toukokuussa, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään Keski-Uudenmaan sote
kuntayhtymään, olisi kyseessä TSL (työsopimuslaki) 1 luku 10 §:n, Kunnallisen
viranhaltijalain 5 luku 25 §:n sekä yhteistoimintalain 4 §:n ja 11 §:n mukainen kunnan
palvelurakenteen muutos ja liikkeenluovutus.
Edellä kuvatut asiat vaativat yhteistoimintamenettelyä. Yhteistyötoimikunta käsittelee
kokouksessaan liitteenä olevan materiaalin Keski-Uudenmaan soten
palvelutuotannon järjestämisestä ja tuotannon siirron yhteistoiminnasta.
Materiaalissa kuvataan, miten yhteistoiminta liittyy palvelutuotannon kehittämiseen
kohti yhtenäisiä palveluja Kuuden soten alueella. Materiaalissa kuvataan myös mitä
palvelutuotannon siirtoon liittyvässä yhteistoimintamenettelyssä käsitellään ennen
kuntien päätöksentekoa ja päätöksenteon jälkeen. Yhteistoimintamenettely
käynnistyy, kun kuntayhtymä on lähettänyt kunnille pyynnön viedä päätöksentekoon
kuntien valtuustoihin palvelutuotannon siirron kuntayhtymään. Materiaalissa
kuvataan tiekartta yhteistoiminnalle.
Yhteistoiminta Kuuden sotessa hoidetaan seuraavasti:
Ylikunnallinen yhteistoimintainfo kokoaa säännöllisin väliajoin yhteen kaikkien
kuntien sekä Hyvinkään Sairaanhoitoalueen henkilöstöjärjestöjen
pääluottamusmiehet. Ylikunnallisissa yhteistoimintainfoissa käydään läpi
hankkeen ajankohtaiset asiat ja hankkeen eteneminen. Infoissa kuullaan
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henkilöstön edustajien näkemykset sekä huolenaiheet. Info ei korvaa kuntien
juridista velvollisuutta yhteistoiminnasta huolehtimisesta. Käytännön
järjestelyistä vastaa henkilöstöryhmä.
Kuntien yhteistoimintamenettelyn perusteena on lain työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa § 4 ja § 11 (Laki työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007). Sen mukaan henkilöstön
asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset työn organisoinnissa, kunnan
palvelurakenteissa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä tulee käsitellä
työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa. Kuntien
yhteistoimintaelimet huolehtivat tästä juridisesta velvoitteesta.
Henkilöstöryhmä suunnittelee ja seuraa keskitetysti kuntien yhteistyötoimikuntien
kokoontumisajankohtia sovittaen ne hankkeen etenemisen mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja
Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä olevan selostuksen koskien Keski-
Uudenmaan soten palvelutuotannon järjestämisen ja tuotannon siirron
yhteistoimintaa.
Päätös
Käsittely:
Keskusteltiin porinaryhmissä: Mitkä asiat edesauttavat hyvän yhteistoiminnan
toteutumista sote-palvelutuotannon siirtyessä kuntayhtymään? Esille nousi muun
muassa seuraavia asioita:
jatkuva HR:n tuki, rakentavaa keskustelua puolin ja toisin, suuntaviivat selkeät
tukea henkilöstön jaksamiseen muutoksessa eri tasoilla
vaiheistuksen ja priorisoimisen tekeminen, perustyöhön keskittyminen
viestittävä selkeästi ja ymmärrettävästi henkilöstöinfoissa ym. foorumeissa,
huomioitava myös viestintä yksilötasolla
muistettava myös kuntiin jäävän henkilöstön tilanne
Lanu muutokset: missä vaiheessa uudet organisoitumiset tehdään?
keskitetyt infot koko henkilöstölle Konpa / HR
yhteistoiminta niiden henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin tulee muutoksia
yt-menettely esimiehen vaihtuessa, kuka vastaa virallisesta yhteistoiminnasta
tuolloin
konkreettista tietoa henkilöstölle, miten henkilöstö saa oikea-aikaisen ja -
sisältöisen tiedon?
siirtyvälle henkilöstölle ei välttämättä selvää, mihin ovat siirtymässä ja mitkä
asiat koskevat mitäkin (vrt. valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus / Kuuden
sote Keski-Uudellamaalla)
yhteistoimintarakenteen miettiminen kuntayhtymässä, kun tuotanto siirtyy
kuntaan
Hyväksyttiin.
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Yhteistyötoimikunta, 22.03.2018, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Käytiin kokouksessa läpi Keski-Uudenmaan soten yhtymähallituksen 20.3.2018
tekemä esitys (liitteenä) jäsenkunnille liittyen tuotannon siirtoon 1.1.2019 lukien sekä
tuleva yhteistoimintamenettely.
Henkilöstöjohtaja Päivi Autere esitteli asiaa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja
Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös
Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedoksi Keski-Uudenmaan soten yhtymähallituksen 20.3.
tekemän esityksen jäsenkunnille liittyen tuotannon siirtoon 1.1.2019 lukien.
Yhteistoimintamenettely tuotannon siirrosta käynnistyy kaikissa kunnissa. Henkilöstön
edustajille lähetetään virallinen kutsu yhteistoimintamenettelyyn
(yhteistoimintamenettelyt ennen valtuuston päätöksentekoa ja päätöksenteon
jälkeen). Järvenpäässä valtuusto käsittelee palvelutuotannon siirtoa
kuntayhtymään 21.5.2018 kokouksessaan.

Henkilöstöasiainjaosto, 06.06.2018, § 59
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Valtuuston päätös 21.5.2018 Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen
henkilöstön siirrosta liikkeen luovutuksella 1.1.2019 Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän palvelukseen merkitsee mm. erilaisten henkilöstöasioiden ja -
käytäntöjen valmistelua ja toimeenpanoa.
Henkilöstöjohtaja antaa henkilöstöasiainjaostolle katsauksen henkilöstöasioiden
valmistelun tilanteeseen.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja
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Henkilöstöasiainjaosto merkitsee tiedoksi henkilöstöjohtajan antaman
ajankohtaiskatsauksen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän henkilöstöasioiden
ja liikkeen luovutuksen valmisteluun
Päätös
Hyväksyttiin.

Yhteistyötoimikunta, 20.09.2018, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Tämä yhteistyötoimikunnan käsittely täsmentää Järvenpään kaupungin
yhteistoimintalain 4 § ja 11 § mukaista yhteistoimintamenettelyä.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilöstöryhmä on valmistellut yhdessä
kuntien pääluottamusmiesten kanssa asiakirjaa henkilöstön siirron periaatteista
liikkeen luovutuksessa. Työpajat ovat olleet 29.8.2018 ja 12.9.2018. Asiakirjalla
selvitetään liikkeen luovutuksesta työntekijälle aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja
sosiaaliset seuraukset. Asiakirja hyväksytään kuntien hallituksissa
yhteistyötoimikuntien käsittelyn jälkeen ja tämän jälkeen kuntayhtymän hallituksessa.
Kun asiakirja on hyväksytty päätöksenteossa, tulee esimiesten käsitellä se
työyhteisöissään henkilöstön kanssa.
Liitteenä henkilöstön siirron periaatteet –asiakirja.
Käsittely:
Käsittelyn kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että päätösehdotusta muutetaan
seuraavaan muotoon:
"Yhteistyötoimikunta toteaa, että:
henkilöstön siirron periaatteet on valmisteltu yhteistoiminnassa
pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
valmisteltaessa työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota, mukaan otetaan
työsuojeluvaltuutettu.
esimies käsittelee asiakirjan työyhteisössä.
yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun."
Todettiin, että voidaan yksimielisesti hyväksyä ehdotus puheenjohtajan esittämässä
muodossa.
Lisäksi todettiin, että pykälän liitteeksi lisätään "Työsuojeluvaltuutetun lisäkirjaus
pöytäkirjaan kommenttina Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä henkilöstön siirron
periaatteet liitteeseen."
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja
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Yhteistyötoimikunta toteaa että,
henkilöstön siirron periaatteet on valmisteltu yhteistoiminnassa
pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun.
Päätös
Yhteistyötoimikunta päätti, että
henkilöstön siirron periaatteet on valmisteltu yhteistoiminnassa
pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
valmisteltaessa työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiota, mukaan otetaan
työsuojeluvaltuutettu.
esimies käsittelee asiakirjan työyhteisössä.
yhteistoimintamenettely on tältä osin saatettu loppuun.

Yhteistyötoimikunta, 20.09.2018, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Tämä yhteistyötoimikunnan käsittely täsmentää Järvenpään kaupungin
yhteistoimintalain 4 § ja 11 § mukaista yhteistoimintamenettelyä.
Kuntayhtymän hallitus on päättänyt 11.9. § 89 esittää yhtymävaltuustolle, että se
hyväksyy kuntayhtymän organisaatiorakenteen.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on valmistellut kuluvan syksyn aikana
kuntayhtymän organisaatiota ja johtamisjärjestelmää. Muutos- ja integraatioryhmä on
omalta osaltaan hyväksynyt 14.9.2018 perustuvat tämän hetkisen valmistelun
mukaiset ylempien päälliköiden ja johtavien asiantuntijoiden virat. Kuntayhtymän
ylimpien johtajien virat - kuntayhtymän johtaja ja kaksi palvelujohtajan virkaa on
täytetty jo aikaisemmin syksyllä 2017. Nyt 25.9.2018 kuntayhtymän päätöksentekoon
tuodaan tämän hetkisen valmistelun mukaisten ylimpien päälliköiden ja johtavien
asiantuntijoiden virkojen perustaminen.
Virkojen perustamisen jälkeen Keski-Uudenmaan soteen siirtyvissä kunnissa
käynnistyy sisäinen hakumenettely kyseisten virkojen täyttämiseksi. Virkojen
päättämisessä noudatetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksen
päätöstä 12.6.2018 § 65 kuntayhtymän rekrytointiperiaatteista.
Ennen virkojen perustamista kuntien nykyisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
vastuullisissa tehtävissä työskentelevien tulosalueiden päälliköiden kanssa käydään
henkilökohtaiset keskustelut henkilöiden odotuksista omasta tulevasta tehtävässään
kuntayhtymässä. Kuntayhtymä käyttää tarvittaessa hakuprosessissa henkilöarviointia.
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Kuntayhtymässä on linjattu, että lähiesimiestehtävissä toimivat siirtyvät suoraan
kuntayhtymään ilman hakumenettelyä.
Liite organisaatiorakenteesta toimitetaan yhteistyötoimikunnalle 17.9.2018
sähköpostitse.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän rekrytointiperiaatteet tiedoksi
yhteistyötoimikunnalle liitteenä.
Henkilöstöjohtaja antaa yhteistyötoimikunnalle selvityksen kuntayhtymän
organisaatiorakenteesta sekä perustettavista viroista ja niiden hakumenettelystä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja
Yhteistyötoimikunta merkitsee Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän organisaatio ja
henkilöstöjärjestelyt tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Henkilöstöasiainjaosto, 06.10.2018, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere, Matleena Ylitalo
paivi.autere@jarvenpaa.fi, matleena.ylitalo@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja, projektiasiantuntija
Yhteistyötoimikunta on omalta osaltaan hyväksynyt henkilöstön siirron periaatteet
liikkeen luovutuksessa Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymään.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Autere, henkilöstöjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus hyväksyy
liitteenä olevan asiakirjan henkilöstön siirron periaatteista liikkeen luovutuksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 08.10.2018, § 243
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
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Henkilöstöasiainjaoston kokouksen 6.10.2018 § 88 päätösehdotus täydennetty
esityslistalle 8.10.2018.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan asiakirjan henkilöstön siirron
periaatteista liikkeen luovutuksessa.
Käsittely:
Eemeli Peltonen ja Helinä Perttu poistuivat kokoustilasta ennen asian käsittelyä
esteellisinä (HallintoL 5 luku 28 § 5 kohta)
Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että asia jätetään
pöydälle.
Päätös
Asia päätettiin jättää pöydälle.

Kaupunginhallitus, 29.10.2018, § 262
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä henkilöstön siirron periaatteet, korjaukset YTT
20.9.2018
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan asiakirjan henkilöstön siirron
periaatteista liikkeen luovutuksessa.
Käsittely
Ennen asian kästtelyä Eemeli Peltonen ja Helinä Perttu poistuivat
kokoustilasta esteellisinä (hallintolaki 5 luku 28 § 5-kohta).
Ulla-Mari Karhu toimi pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana.
Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotukseen
lisätään henkilöstöjohtajalle mahdollisuus tehdä asiakirjaan tarvittavat tekniset
korjaukset. Muuttunut ehdotus kuului seuraavasti:
"Kaupunginhallitus

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
29.10.2018

28/2018

37 (40)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

1. päättää hyväksyä liitteenä olevan asiakirjan henkilöstön siirron periaatteista
liikkeen luovutuksessa.
2. varaa henkilöstöjohtajalle mahdollisuuden tehdä asiakirjaan
tarvittavia teknisiä korjauksia."
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelussuhdepäällikkö, nykyinen henkilöstöjohtaja, viestintäassistentti,
pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut
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Muutoksenhakukielto
§251, §252, §255, §256, §257, §258, §259, §261, §262
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
§253, §254, §260
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhall
itukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
Osoite: Hallintokatu 2, 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.

