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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 5.2.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§2
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali Hyvo 040221/Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi
laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta
sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi (1)
2 Oheismateriaali_Hyvo_040221_Lausunto_lakimuutosesityksistä 150121
3 Oheismateriaali Hyvo 040221/Lausuntopyyntö liikuntapaikkarakentamisen suuntaasiakirjasta ja liitteet
Ilmoitusasiat
Nuorisovaltuusto 20.1.2021 § 7
Hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 2021-2022 on valittu Sanni Veijalainen ja
Saga Santonen. Heidän varaedustajikseen Veera Männistö ja Venla Lehtosalo.
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lausuntopyyntö (02.12.2020/VN/18946/2020) luonnoksesta hallituksen
esitykseksi laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain
ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi
Lausunto annettu virkamiesvalmisteluna 15.1.2021 (oheismateriaali)
Kysely (19.1.2021) koronan vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen
toimintaan (oheismateriaali)
Valtion liikuntaneuvosto
Lausuntopyyntö (15.1.2021/VN/551/2021) liikuntapaikkarakentamisen suunta-
asiakirjaluonnoksesta (oheismateriaali)
Lausunto valmisteilla
Sisäministeriö
22.12.2020 Päätös (SM2035852 00.00.00.01/SMDno-2015-2030) pakolaiskiintiön
kohdentamisesta vuonna 2021
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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Käsittely
Nuorisovaltuuston edustajat esittäytyivät.
Vt palvelualuejohtaja esitteli ilmoituasiat.
Liikuntapäällikkö antoi selvityksen Terholan maisematyöluvan hakutilanteesta.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§3
Liikkumisohjelma 2021-2024
JARDno-2021-106
Valmistelija / lisätiedot:
Tony Konkola
tony.konkola@jarvenpaa.fi
liikuntapäällikkö
Liitteet

1 Järvenpään liikkumisohjelma 2021-2024
Liikkumattomuus on yksi merkittävimmistä hyvinvointia murentavista tekijöistä. Vain
noin neljännes väestöstä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Liikkumisohjelma
2021-2024 tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan
vähemmän. Liikkumisohjelma on jatkoa mm. vuosien 2018 - 2020
Terveysliikuntaohjelmalle, joka hyväksyttiin Sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnassa 15.11.2018 § 56.
Liikkumisen pitää tuottaa iloa ja liikkumisen tapoja on monia. Avainasemassa on, että
jokainen löytää ne itselleen sopivimmat liikkumisen muodot. Kaupunki edistää
liikkumista tarjoamalla turvalliset ja monipuoliset olosuhteet ja liikunnan
harrastusmahdollisuudet kaikissa elämänvaiheissa. Sa#a#nno#llinen liikkuminen
ylläpitää myönteistä mielialaa sekä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Liikkuminen
lisää myös sosiaalisia yhteyksiä.
Liikkumisen edistämiseen liittyy säädöksiä, joista tärkeimpiä ovat kuntalaki (410/2015),
terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326) ja liikuntalaki (390/2015). Kuntalain mukaan
kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveydenhuoltolain tarkoituksena
on mm. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä
sosiaalista turvallisuutta. Liikuntalaissa kuntien tehtävänä paikallistasolla on yleisten
edellytysten luominen liikunnalle.
Valtakunnallisten yhteisten linjausten terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan
(STM 2013:10) mukaan Suomen väestö tarvitsee kaikissa ikävaiheissa
läpäisyperiaatteella, kaikkien hallinnonalojen myötävaikutuksella ja kumppanuudella
fyysisen aktiivisuuden edistämistä ja liikkumattomuuden vähentämistä terveytensä ja
hyvinvointinsa parantamiseksi.
Liikkumisohjelma 2021–2024 tavoitteet tukevat Ja#rvenpa#a#n kaupungin
tulevaisuuskuvaa ”Hyvää# elämää# Ja#rvenpa#a#ssa#” ja ovat linjassa Järvenpään
hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 kanssa.
Lähtökohtana on, että# kaikilla tulee olla mahdollisuus harrastaa ja liikkua.
Kaupunkiympäristön tulee olla liikkumista tukeva, esteetön, viihtyisä ja turvallinen.
Säännölliseen liikkumiseen ja satunnaiseen liikuskeluun motivoiva toimintaympäristö
edistää järvenpääläisten hyvinvointia ja terveyttä. Järvenpäässä liikunnan palveluita
kehitetään elämänkaariajattelumallin mukaisesti. Kohderyhminä ovat lapset 0–12 v.,
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nuoret 13–17 v., työikäiset 18–63 v. ja ikääntyneet yli 63 -vuotiaat. Soveltava liikunta
huomioidaan kaikissa kohderyhmissä.
Liikkumisohjelma 2021-2024 keihäänkärjet järvenpääläisten liikkumisen edistämiseksi
ovat:
• Avoimien ulko-/luontoliikuntaolosuhteiden saavutettavuuden ja käytön edistäminen
• Matalan kynnyksen liikkumisen ja harrastamisen edistäminen
• Digitalisoidut liikuntapalvelut
• Viestinnän kehittäminen
• Ylikunnallinen yhteistyö
Liikkumisohjelma 2021–2024 keihäänkärkien tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit sekä
vastuutahot on päätetty poikkihallinnollisessa ja ylikunnallisessa yhteistyössä
kyselyiden ja työpajojen tulosten pohjalta huomioiden kaupunkitason ohjaavat
asiakirjat ja suunnitelmat.
Liikkumisohjelma 2021-2024 tulee olemaan Järvenpään kaupungin liikkumisen
edistämistyötä ohjaava asiakirja.
OSALLISTAMINEN
Liikkumisohjelma 2021-2024 valmistelutyöhön ovat osallistuneet liikkumisen
edistämisessä keskeiset kaupungin palvelut, yhteisöt, yhdistykset ja yritykset sekä
kuntalaiset. Ajankohtaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden saamiseksi ohjelmaan
toteutettiin Webropol-kysely liikkumisesta ja liikkumisolosuhteista Järvenpäässä.
Kysely oli kuntalaisten vastattavissa sekä kaupungin sivuilla että MunJäke-ohjelman
kautta 1.–15.10.2020. Lisäksi kyselyn linkki lähetettiin kohdennetusti kaikille
yhdistyksille ja yrityksille. Kysely lähetettiin erikseen valituille yhteisöille, kuten
vammais- ja eläkeläisneuvostolle, vanhempainverkostolle ja nuorisovaltuustolle sekä
Etelä-Suomen liikunta ja urheilu -järjestölle. Kyselyyn saatiin 154 vastausta, joista 116
kuntalaisilta, 29 yhdistyksen ja yhteisön edustajilta, 2 yrityksen edustajilta ja 7
kaupungin palveluiden edustajilta. Webropol-kyselyn vastausten ja aiempien
paikallishankkeiden ja kyselyiden tulosten pohjalta koostettiin ja yhdistettiin esille
nousseita tavoitteita ja toimenpiteitä. Näistä muodostettiin edellä mainitut
keihäänkärjet.
Liikkumisohjelma 2021-2024 -luonnos on ollut nähtävillä ja kommentoitavissa
kaupungin nettisivuilla. Luonnos lähetettiin myös kohdennetusti työpajoihin
osallistuneille ja kutsutuille tahoille kommentoitavaksi. Kommentointimahdollisuus oli
17.12.2020 - 10.01.2021 välinen aika.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. hyväksyä Liikkumisohjelma 2021-2024 liitteen mukaisesti
2.
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2. lähettää Liikkumisohjelma 2021-2024 tiedoksi sekä kaupunginhallitukselle että
kaupunginvaltuustolle.
Kokouskäsittely
Liikuntapäällikkö Tony Konkola ja liikuntapalveluiden asiantuntija Jyri Marjamäki
esittelivät asiaa.
Käsittelyn kuluessa Pepe Makkonen ehdotti Satu Haaparannan, Pasi Koskisen ja Rita
Kostaman kannattamana, että liikkumisohjelman nimi muutetaan kuulumaan
#Ilokseen #Liikkuva #Jäkeläinen.
Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu
muutosehdotus, jota kaikki kannattivat, tuli muutosehdotus lautakunnan päätökseksi.
Käsittelyn kuluessa Lassi Markkanen teki Satu Haaparannan ehdotuksen perusteella
ponsiesityksen, jota kokous päätyi kannattamaan, jossa kiinnitetään huomiota Kyrölän
alueelta puuttuviin liikuntapaikkoihin ja siihen, että liikuntavälineitä tasapuolisesti
sijoitetaan ympäri kaupunkia kaikkien saavutettavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti kuitenkin siten, että liikkumisohjelman
nimi muutettiin kuulumaan "#Ilokseen #Liikkuva #Jäkeläinen".
Päätökseen liitettiin seuraava ponsi: Kiinnitetään huomiota Kyrölän alueelta
puuttuviin liikuntapaikkoihin ja siihen, että liikuntavälineitä tasapuolisesti sijoitetaan
ympäri kaupunkia kaikkien saavutettavaksi.
Tiedoksi
hyvinvoinnin palvelualuejohtaja, vapaa-aika ja osaamispalvelujen johtaja,
liikuntapäällikkö, liikuntapaikkamestari, liikuntaesimies, liikunnan asiantuntija
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§4
Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat 2021
JARDno-2021-189
Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
Hallintopalvelupäällikkö
Liitteet

1 Käyttösuunnitelmat 2021, HYVLA 4.2.2021
Valmistelijat: Topi Luostarinen ja Mirja-Liisa Autere

Kaupunginvaltuusto päätti 16.11.2020 § 73 taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 ja
talousarviosta vuodelle 2021, jossa Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden
2021 toimintakate on -13.876.081 euroa ja vuosien 2021-2023 yhteenlaskettu
toimintakate -40.603.026 euroa. Määrärahat ovat nettositovia eli sitovia
toimintakatteen osalta.
Talousarvion mukaan lautakunnat päättävät talousarviota operatiivisemman tason
käyttösuunnitelmista vuodelle 2021 tammikuun 2021 loppuun
mennessä. Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa avainalueille/vastuualueille muut
kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston
antamat taloudelliset resurssit avain-/vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan
sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista kehitysinvestointeihin
haetuista ja myönnetyistä määrärahoista sekä tiedot tärkeimmistä suoritteista
palvelukokonaisuuksittain. Käyttösuunnitelmassa sovelletaan samaa rakennetta kuin
talousarviossa.
Käyttösuunnitelmiin sisältyviä eriä on käsitelty alustavasti lautakunnan
antaessa lausuntoaan kaupunginhallitukselle talousarviosta 1.10.2020 § 38 ja
käyttösuunnitelmiin sisältyvät maksut ja taksat on hyväksytty
Hyvinvointilautakunnassa 3.12.2020 § 54.
Osana talouden tasapainotusta tullaan viemään läpi konsernin kaikkia hallintotehtäviä
koskeva säästöohjelma. Työnjaon muutosten seurauksena tarvittavista
määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä päättää
kaupunginjohtaja. Hyvinvoinnin palvelualueen osalta muutos koskee palvelualueiden
esikunnassa olevaa talous- ja hallintotyötä tekevää toimistohenkilöstöä, jotka
tullaan siirtämään konsernipalveluiden hallintopalvelut -yksikköön. Kyseisiin
henkilöihin liittyvät määrärahat sisältyvät käyttösuunnitelmassa esikunnan
määrärahoihin, mutta tullaan siirtämään kaupunginjohtajan päätöksen jälkeen
konsernipalveluihin.
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Muutoin Hyvinvoinnin palvelualueen määrärahat on kohdennettu aiemmin
lautakunnassa käytyjen linjausten perusteella ja laadittu niitä vastaavat
avainaluekohtaiset sekä esikunnan käyttösuunnitelmat, jotka ovat esitelty liitteessä.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 liitteen
mukaisesti.
2. valtuuttaa viranhaltijat tekemään esikunnan käyttösuunnitelmaan euroihin
kaupunginjohtajan tekemän päätöksen mukaiset talous- ja
hallintopalveluhenkilöstöä koskevat määrärahamuutokset
Kokouskäsittely
Hallintopalvelupäällikkö Topi Luostarinen, controller Mirja-Liisa Autere, vt
palvelualuejohtaja Jari Lausvaara, Hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen ja
kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esittelivät asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asianosaiset
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§5
Liittyminen kirjaston kirjojen yhteishankintaan
JARDno-2021-144
Valmistelija / lisätiedot:
Petra Pantsar
petra.pantsar@jarvenpaa.fi
hankintapäällikkö
Järvenpään kaupungin kirjaston kirjoja ja AV-materiaaleja koskeva puitesopimus
päättyy vuoden 2021 aikana. Sarastia Oy on kilpailuttamassa kirjaston kirjojen sekä
oppikirjojen hankinnat yhteishankintana. Uusi kilpailutus korvaa Sarastian aiemmat
sopimukset kirjaston kirjoista ja siihen liittyvistä AV-materiaaleista sekä oppikirjoista.
Järvenpään kaupungin tarve kirjaston kirjoille ja AV-materiaaleille on arviolta 170 000
euroa vuodessa ja 680 000 euroa 4 vuoden sopimuskaudelle laskettuna.
Hankintapalvelut arvioi, että yhteishankintaan liittyminen on tarkoituksenmukaista
huomioon ottaen hankinnasta aiheutuvat prosessikustannukset ja hankittavan
palvelun laadun.
Kirkes -kunnat ovat kirjastojen johtoryhmän kokouksessaan 19.1.2021 linjanneet
yhdessä liittymisestä Sarastian yhteishankintaan. Kirkes -kirjastoyhteistyön
toimivuuden kannalta on tärkeää, että kaikkien Kirkes -kuntien hankintakanava
kirjastojen materiaaleille on sama ja että luetteloitava aineisto saadaan tilattua
palveluntuottajalta käytössä olevaan kirjastojärjestelmään integroituna.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää:
1. liittyä Sarastia Oy:n valmistelemaan kirjaston kirjojen sekä oppikirjojen
yhteishankintaan kirjaston kirjojen ja AV-materiaalien osalta 170 000 euron
vuosittaisen ennakoidun arvon osalta.
2. valtuuttaa asiakkuusjohtajan allekirjoittamaan liittymiseen tarvittavat
dokumentit.
3. että päätös pannaan voimaan sen lainvoimaa odottamatta.
Kokouskäsittely
Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara ja kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esittelivät asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kirjasto, kulttuurijohtaja
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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, § 66,20.12.2018
Hyvinvointilautakunta, § 4,23.01.2020
Hyvinvointilautakunta, § 6, 04.02.2021
§6
Toiminta- ja kohdeavustushakuohjeet 2021
JARDno-2018-4108
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 20.12.2018, § 66
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
Liitteet

1 Toiminta- ja kohdeavustushakuohjeet 2019

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-,
kulttuuri sekä tuleviin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin
toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta- avustukset myöntää toimialueesta vastaava
palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen
puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti
järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja
työryhmien toiminnan tukemiseen.
Toiminta- ja kohdeavustuksien sääntöjä on yhtenäistetty ja tiivistetty. Haku tapahtuu
sähköisen asioinnin kautta ja hakulinkit löytyvät Järvenpään kaupungin verkkosivuilta.
Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen ja avustushakemuksen
täyttäjällä tulee olla yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.
Myös hakuaikaa esitetään muutettavaksi siten, että avustuksiin oikeutettujen on
toimitettava hakemuksensa vuosittain huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen
arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisten ilmoitusten kuuluttamisessa
on kulloinkin erikseen päätetty. Tällöin yhdistykset ehtivät kokoamaan
tilinpäätöstietonsa hakuprosessiin mennessä, jolloin ei enää tarvitse toimittaa liitteitä
erikseen.
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat liikunta-, nuoriso-,
kulttuuri- sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluiden toiminta- ja
kohdeavustusten hakuohjeet 1.1.2019 lukien.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
04.02.2021

1/2021
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Päätös
Hyväksyttiin

Hyvinvointilautakunta, 23.01.2020, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Toiminta- ja kohdeavustushakuohjeet_päivitys 2020
Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-,
kulttuuri sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin toiminta- ja
kohdeavustuksia. Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava
palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen
puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti
järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja
työryhmien toiminnan tukemiseen.
Toiminta- ja kohdeavustusten sääntöihin on tehty tarkennuksia ja ohjeita on hieman
täsmennetty. Toiminta-avustuksia myönnetään kaupunkistrategiaa tukevan
toiminnan toteuttamiseen. Kulttuurin kohdeavustusten osana voidaan myöntää myös
Järvenpää-talon Sibelius- ja Juhani Aho -salin maksuttomia käyttövuoroja. Lisäksi
kohdeavustusten osalta on liitteiden toimittamista tarkennettu.
Haku tapahtuu edelleen sähköisen asioinnin kautta ja hakulinkit löytyvät Järvenpään
kaupungin verkkosivuilta. Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan
tunnistautumisen. Hakuaikaa säilyy ennallaan ja hakemukset on jätettävä vuosittain
huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin
virallisen ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri-
sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluiden toiminta- ja
kohdeavustusten päivitetyt hakuohjeet.
Hakuohjeita noudatetaan kevään 2020 toiminta- ja kohdeavustusten hakemisessa.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
04.02.2021
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Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 04.02.2021, § 6
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Liitteet

1 Toiminta- ja kohdeavustushakuohjeet_Hyvo_2021
2 Hyteavustusten hakuohjeet 2021
3 Kulttuurin toiminta- ja kohdeavustusten hakuohjeet 2021
4 Liikunta-avustusten hakuohjeet 2021
5 Nuorisoavustusten hakuohjeet 2021
Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-,
kulttuuri sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin toiminta- ja
kohdeavustuksia. Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava
palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen
puitteissa. Toiminta- ja kohdeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti
järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja
työryhmien toiminnan tukemiseen.
Toiminta- ja kohdeavustuksille on luotu kriteerit ja toiminta-avustusten kesto on
muutettu kaksivuotiseksi (Hyvinvointilautakunnan kokous 3.12.2020 §52). Hakuohjeet
on päivitetty vastaavasti.
Haku tapahtuu edelleen sähköisen asioinnin kautta ja hakulinkit löytyvät Järvenpään
kaupungin verkkosivuilta. Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan
tunnistautumisen. Hakuaikaa säilyy ennallaan ja hakemukset on jätettävä vuosittain
huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin
virallisen ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
04.02.2021
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Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri-
sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluiden toiminta- ja
kohdeavustusten päivitetyt hakuohjeet.
Hakuohjeita noudatetaan kevään 2021 toiminta- ja kohdeavustusten hakemisessa.
Kokouskäsittely
Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara ja kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esittelivät asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
asianosaiset

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
04.02.2021
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Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, § 25,26.10.2017
Hyvinvointilautakunta, § 7, 04.02.2021
§7
Edustajan nimeäminen Kolmisointu-sopimus ohjausryhmään
JARDno-2017-1619
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 26.10.2017, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Kalle Jämsen
Liitteet

1 Kolmisointusopimus 2018-2022
2 Kolmisointusopimus 2013-2017
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.8.2017 § 38 Taideyliopiston, Leonora
ja Yrjö Paloheimon säätiön sekä Järvenpään kaupungin välisen yhteistyösopimuksen
vuosille 2018 – 2022. Yhteistyösopimus tunnetaan nimellä Kolmisointusopimus
Sopimus astuu voimaan 1.1.2018. Siihen asti on voimassa edellinen sopimus vuosilta
2013 – 2017. Kolmisointu- yhteistyö on käynnistynyt vuonna 1987.
Uusitussa Kolmisointusopimuksessa yhteistyön tahto on ilmaistu aiempaa
yleisemmällä tasolla ja sopimustekstiä tiivistetty. Sopimukseen on sisällytetty
aikaisemman erillisen ohjelmistoliitteen päivitettyjä sisältöjä yleisellä tasolla.
Sopimuksen painopisteinä ovat säilyneet lasten ja nuorten musiikkikasvatus,
opettajien täydennyskoulutus sekä kohdennetut konsertit muun muassa koululaisille
sekä ikäihmisille. Lisäksi sopimus sisältää sinfoniaorkesterin vierailuja Järvenpäässä
sekä kaupungin mahdollisuutta käyttää Kallio- Kuninkalan tiloja ja palveluja.
Sopimuksessa on mainittu myös mahdollisuuksia kehittää Taideyliopiston kanssa
laajempaa yhteistyötä. Sopimuksen myötä saadaan yliopistotasoista yhteistyötä,
vaikuttavuutta, näkyvyyttä ja muuta vuorovaikutusta osaksi paikallista
elämää. Kaupungin avustuksen taso säilyy ennallaan eli 85.500 euroa / vuosi.
Kolmisointusopimuksen vuotuista toteutumista ohjaa ja valvoo sivistys- ja vapaa-
aikalautakunta. Käytännön työtä koordinoi kaupungin kulttuurijohtajan johdolla
kokoontuva ohjausryhmä, johon Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja kaupunki ovat
nimennet kaksi edustajaa ja Paloheimon säätiö yhden edustajan.
Ohjausryhmä laatii lukuvuosittain toiminnasta lautakunnalle toimintasuunnitelman
sekä toimintakertomuksen perussopimuksen pohjalta.
Ohjausryhmä jatkaa käytännön työn koordinoijana ajanjaksolla 2018 - 2022.
2013 - 2017 ohjausryhmän kokoonpano on ollut
Jämsen, Kalle
Markkanen,
Lassi

puheenjohtaja, kulttuurijohtaja
sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen (varalla Pauliina
Naala)

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
04.02.2021
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Järvi, Miisa
tuotantopäällikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Halonen, Tiina tuottaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Liiman, Tuula asiamies, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö
Ryhmän sihteerinä on toiminut kaupungin kulttuurituottaja Laura Sallinen
Ohjausryhmän lisäksi kaupungissa toimii koululaistoiminnan suunnittelun työryhmä.
Ryhmä kokoontuu kerran vuodessa suunnittelemaan varhaiskasvatukselle,
perusopetukselle ja lukiolle suunnattavaa konserttitarjontaa sekä opettajien
koulutusta. Ryhmässä ovat mukana tuottaja Tiina Halonen, Sibelius-Akatemia,
kulttuurituottaja Laura Sallinen sekä edustajat varhaiskasvatuksesta,
perusopetuksesta ja lukiosta. Tarvittaessa edustus myös Keskisen Uudenmaan
musiikkiopistosta ja Tuusulanjärven avoimesta musiikkikoulusta. Edustajat ovat
musiikin lehtoreita ja musiikkiin erikoistuneita luokanopettajia, varhaiskasvatuksesta
erityisasiantuntija tai aluepäällikkö. Koululaistoiminnan vastuuhenkilö on
perusopetusjohtaja Arja Korhonen.
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää
että Lassi Markkanen jatkaa ohjausryhmän jäsenenä nykyisen sopimuskauden
loppuun 31.12.2017
nimetä ohjausryhmään kaupungin edustajaksi yhden lautakunnan jäsenen ja
hänelle varajäsenen 1.1.2018 alkaen
todeta,että toisena kaupungin edustajana ja työryhän
puheenjohtajana jatkaa kulttuurijohtaja ja työryhmän
sihteerinä kutlltuurituottaja
Päätös
Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päätti
että Lassi Markkanen jatkaa ohjausryhmän jäsenenä ja Lauri Hongisto
varajäsenenä nykyisen sopimuskauden loppuun 31.12.2017
nimetä ohjausryhmään kaupungin edustajaksi Lassi Markkasen ja hänen
varajäseneksi Lauri Hongiston 1.1.2018 alkaen
todeta, että toisena kaupungin edustajana ja työryhän
puheenjohtajana jatkaa kulttuurijohtaja ja työryhmän
sihteerinä kutlltuurituottaja

Hyvinvointilautakunta, 04.02.2021, § 7
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.8.2017 § 38 Taideyliopiston, Leonora
ja Yrjö Paloheimon säätiön sekä Järvenpään kaupungin välisen yhteistyösopimuksen
vuosille 2018 – 2022. Yhteistyösopimus tunnetaan nimellä Kolmisointusopimus.
Sopimus astui voimaan 1.1.2018. Kolmisointu -yhteistyö on käynnistynyt vuonna 1987.
Sopimuksen painopisteinä ovat säilyneet lasten ja nuorten musiikkikasvatus,
opettajien täydennyskoulutus sekä kohdennetut konsertit muun muassa koululaisille
sekä ikäihmisille. Lisäksi sopimus sisältää sinfoniaorkesterin vierailuja Järvenpäässä
sekä kaupungin mahdollisuutta käyttää Kallio-Kuninkalan tiloja ja palveluja.
Sopimuksessa on mainittu myös mahdollisuuksia kehittää Taideyliopiston kanssa
laajempaa yhteistyötä jota on toteutettu kuluvalla sopimuskaudella.
Kolmisointusopimuksen vuotuista toteutumista ohjaa ja valvoo Hyvinvointilautakunta.
Käytännön työtä koordinoi kaupungin kulttuurijohtajan johdolla kokoontuva
ohjausryhmä, johon Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja kaupunki ovat nimenneet
kaksi edustajaa ja Paloheimon säätiö yhden edustajan.
Ohjausryhmä laatii lukuvuosittain toiminnasta lautakunnalle toimintasuunnitelman
sekä toimintakertomuksen perussopimuksen pohjalta.
Ohjausryhmä jatkaa käytännön työn koordinoijana ajanjaksolla 2018 - 2022.
Ohjausryhmän kokoonpano on ollut
Ylisaari, Sami
puheenjohtaja, kulttuurijohtaja
Markkanen, LassiHyvinvointilautakunnan jäsen (varalla Lauri Hongisto )
Järvi, Miisa
tuotantopäällikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Halonen, Tiina tuottaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Myyry, Pälvi
asiamies, Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö
Ryhmän sihteerinä on toiminut kaupungin kulttuurituottaja Laura Sallinen.
Varajäsen Lauri Hongisto on jäänyt pois luottamustehtävistä Järvenpäässä ja sen
vuoksi tulee Kolmisointu työryhmään valita uusi varajäsen.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää nimetä Kolmisointusopimuksen ohjausryhmään Lauri
Hongiston tilalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kokouskäsittely
Kultturijohtaja Sami Ylisaari esitteli asiaa.
Katri Kuusikallio esittää Ville Mustosen valintaa Lauri Hongiston tilalle.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti valita Ville Mustosen Kolmisointu-sopimus
ohjausryhmään Lassi Markkasen varajäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
04.02.2021
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Tiedoksi
Asianosaiset
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§8
Järvenpään kaupungin nuorten kesätyöllistämisen laajentaminen
JARDno-2021-150
Valmistelija / lisätiedot:
Sirkka Lehti
sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali Hyvo 4.2.2021/Kesätyöllistämisen laajentaminen 2021
Taustaa
Järvenpään kaupunki tukee nuorten kesätyöllistymistä työllistämällä itse nuoria
kaupungin yksiköihin, myöntämällä kesätyöllistämistukea yrityksille, kotitalouksille ja
yhdistyksille, hankkimalla kesätyöllistymistä tukevaa ostopalvelua yksityiseltä
palveluntuottajalta sekä tekemällä yhteistyötä kaupungin konserniyhteisöjen kanssa.
Tähän mennessä kesätyöllistäminen eri toimet on suunnattu 15-18 vuotiaisiin, koska
varsinkin alaikäisten nuorten on haasteellista työllistyä kesäksi. Moni työnantaja
palkkaa mieluummin täysi-ikäisiä työntekijöitä, mikä mahdollistaa vaativampien
työtehtävien teettämisen.
Kesätyöllistämisen laajentaminen 8 luokkalaisiin
Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut tekee aktiivista yhteistyötä
perusopetuksen kanssa. Työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö nähdään tärkeänä
nuorten ammatinvalinnan sekä työvoimapula-alojen tulevaisuuden työvoiman
saatavuuden näkökulmasta. Tällaisia aloja ovat mm. metalli, puhtaanapito, horeca- ja
matkailualat.
Perusopetuksen 8. luokan aikana ne nuoret, jotka eivät suuntaudu lukio-opintoihin,
tekevät tulevaisuuteen suuntaavia ammatinvalinnallisia ratkaisuja hakeutuessaan
ammatillisiin opintoihin seuraavana vuonna. Kesätyöstä saatavalla kokemuksella voi
olla merkittävä vaikutus tulevaisuuden opiskelusuunnitelmien näkökulmasta. 9.
luokan keväällä valinnat on jo pitkälti näiden nuorten osalta tehty ja tämän vuoksi
ammatinvalintaan tulisi voida vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa.
Esitys: Laajennetaan yrityksille myönnettävän kesätyöllistämistuen ikärajaa 14 ikävuoteen
rajatuilta osin.
Kesätyöllistämisen laajentamista kokeillaan yhteistyössä kokeiluluonteisesti valittujen
työvoimapulayritysten kanssa. Kesätyösuhteen tulee olla ennen kaikkea nuorta
ammatinvalinnallisesti tukeva ja nuorelle räätälöity. Vaikuttamon palvelupiste vastaa
perusopetuksen, nuorten ja työnantajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja
työllistämisen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista. Mikäli kokeilu osoittautuu
tarkoituksenmukaiseksi, toimintaa voidaan jatkaa myös tulevina vuosina.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
04.02.2021
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Kesätyöllistämisen laajentaminen 19 vuotiaisiin kesäksi 2021
Koronapandemia vähensi kesällä 2020 oleellisesti kesätyöpaikkojen tarjontaa.
Järvenpään kaupungilla oli kyseisenä kesänä kesätyöpaikkoja 14 kappaletta, kun
normaalisti paikkoja on ollut noin 90 kappaletta. Kesätyönhakijoita oli vuonna 2020
550 henkeä. Järvenpään kaupungin oma kesätyöllistäminen on suunnattu 15-18
vuotiaille nuorille. Moni viime kesänä 18 täyttänyt ei saanut mahdollisuutta työllistyä
vähäisen työpaikkatarjonnan myötä. Koronapandemia tulee todennäköisesti
vaikeuttamaan kesätyöllistämistä myös kesällä 2021.
Esitys: Järvenpään kaupunki laajentaa kaupungin kesätyöllistämisen koskemaan myös 19
vuotta kuluvana vuonna täyttäviä. Laajentaminen on kertaluontoinen ja koskee vain kesää
2021.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää,
1. Laajentaa yrityksille myönnettävän kesätyöllistämistuen ikärajaa 14 ikävuoteen
työvoimapula-aloille. Mikäli kokeilu osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi,
toimintaa voidaan jatkaa myös tulevina vuosina.
2. Järvenpään kaupunki laajentaa kaupungin kesätyöllistämisen koskemaan myös
19 vuotta kuluvana vuonna täyttäviä. Laajentaminen on kertaluontoinen ja
koskee vain kesää 2021.
Kokouskäsittely
Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
kirjaamopalvelut, osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö

Järvenpää
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Muutoksenhakukielto
§1, §2
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).
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Oikaisuvaatimus
§3, §4, §5, §6, §7, §8
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 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
päivän 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
Hyvinvointilautakunta
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.
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.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

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.

