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Saapuvilla olleet jäsenet
Helinä Perttu (poissa osan §:tä 299, klo 7.30-7.32), puheenjohtaja
Ulla-Mari Karhu (poissa osan §:stä 299, klo 7.30-7.32), 1. varapuheenjohtaja
Mikko Taavitsainen, puheenjohtaja osan §:stä 299, 2. varapuheenjohtaja
Henry Berg
Jarno Hautamäki
Kaarina Wilskman
Katja Repo, saapui 07:21
Mikko Päivinen
Tarja Edry
Tiia Lintula, saapui 07:40, poistui 07:58
Riikka Reina (varajäsen Edry) paikalla osan §:stä 299, saapui 07:31, poistui 07:32
Muut saapuvilla olleet
Petja Harakka, kaupunginlakimies, sihteeri
Eemeli Peltonen (poissa osan §:tä 299, klo 7.30-7.31), valtuuston puheenjohtaja
Tero Rantanen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, saapui 07:20
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, saapui 07:20, poistui 07:50
Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, poistui 08:26
Leena-Mari Tanskanen, Viestintäjohtaja, saapui 07:59
Poissa

Petri Graeffe
Mika Gilan, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
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§ 298
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 30.11.2018 alkaen.
Käsittely:
Päätettiin lisätä esittelytekstiin maininta seuraavasta iltakoulukäsittelystä:
Iltakoulukäsittely:
Kaupungin brändiuudistus, viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen
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.
Ennen iltakouluasian käsittelyä Tiia Lintula poistui kokoustilasta.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 299
Järvenpään kaupungin talousarvio 2019
JARDno-2018-3774
Valmistelija / lisätiedot:
Kimi Alifrosti
Liitteet

1 Oheismateriaali:TA2019_yhteenveto_KH2911
2 Oheismateriaali:Yhteenveto talousarviokirjan muutoksista_KH2911
3 Talousarvio 2019 KH-esitys_
Konsernipalvelut
Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan 26.11.2018 ja palautti sen
valmisteluun. Talousarvioon on tehty kokouksessa esiin nostetut täsmennykset.
Yhteenveto talousarvioesityksestä on oheismateriaalina.
Talousarvioesityksen pääkohdat ovat seuraavat:
Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
alkamiseen 1.1.2019 alkaen.
Varaudutaan maakunta- ja sote-uudistukseen siten, että palvelut siirtyvät
maakuntaan vuodesta 2021 alkaen
Taloussuunnitelma ei sisällä tässä vaiheessa laskentaoletuksia veroperusteiden
muuttamisesta. Niistä kuitenkin päätetään erikseen vuosittain talousarvion
käsittelyn yhteydessä. Vuodesta 2021 alkaen kunnallisveroprosentti on 8,04 %-
yksikköä, (tämä saattaa vielä valtakunnallisesti muuttua suunnitelman edetessä).
Talousarviossa on huomioitu kaupunginvaltuuston 12.11.2018 § 99 päätös
lautakuntarakenteesta ja organisaatiosta
Käyttötalous
Vuonna 2019 toimintakatteen alijäämän muutos on 2,1 % muutetusta talousarviosta
ja 2,4 % vuoden 2018 tilinpäätösennusteesta. Ilman omaisuuden myyntivoittoja
toimintakatteen alijäämän kasvu on 2,6 % muutetusta talousarviosta. Vuonna 2019
toimintakatteen alijäämän kasvu on 2,4 % (2,9 %), v. 2020 n. 3,3 % (1,7 %), v. 2021 n.
-60,2 % (-57,1 %) ja 2022 n. 6,5 % (4,7 %). Sulkeissa on suunnitelmavuosien osalta
kasvut ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja.
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaiset tulos- ja rahoituslaskelma on
esitetty liitteessä.
Investoinnit
Nettoinvestointitaso vuonna 2019 on noin 73,8 Me, (josta Kinnarin koulu 12,7 Me).
Investointiesityksellä turvataan kaupunkikehityksen kannalta keskeisten
kärkihankkeiden toteutuminen ja kokonaisuus vastaa suunnitelmakauden osalta 10
vuoden investointiohjelmaa, joka on esitetty palveluverkkosuunnitelmassa.
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Investoinneissa varaudutaan tarvittaviin uudisinvestointeihin ja noin 6 Me:lla
korjausvelan hallintaan. Investointiohjelmassa on lisäksi rakennuksissa ja
rakennelmissa noin 2 Me vuotuinen varaus muutosinvestointeihin ja 2 Me
kohdistamattoman varaus kehittämisinvestointeihin kaupungin vetovoiman ja
tuottavuuden edistämiseksi. Kehittämisinvestointien käyttötarkoitusta on avattu
talousarviossa.
Suunnitelmavuosien investoinnit (netto) ovat seuraavat:
v. 2019: 73,8 Me, josta kärikihankkeet 10,4 Me
v. 2020: 69,1 Me, josta kärikihankkeet 15,4 Me
v. 2021: 60,3 Me, josta kärikihankkeet 12,7 Me
v. 2022: 39,4 Me, josta kärikihankkeet 15,6 Me
v. 2023: 35,7 Me, josta kärikihankkeet 12,2 Me
Verotulot
Verotuloarviot perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin veroperusteisiin.
Verotuloarvioissa on huomioitu viimeisimmät ennusteet ja käytettävissä olevat tiedot
valtakunnallisista linjauksista. Verotulojen lopulliseen kehitykseen tulevat
vaikuttamaan oleellisesti yleinen talouden kehitys, palkkasumman kehitys ja yritysten
tuloskunto. Veroperusteista päätetään erikseen vuosittain marraskuussa.
Suunnitelmakauden arviot eivät sisällä oletusta veroperusteiden muuttamisesta.
Vuonna 2021 verotuloihin tulee vaikuttamaan merkittävästi valtakunnallinen sote- ja
maakuntauudistus.
Verotulojen osalta suunnitelmakauden arviot ovat seuraavat:
2019: 200,5 Me (+ 7,4 %)
2020: 211,2 Me (+7,4 %)
2021: 108,9 Me (- 48,46 %)
2022: 112,6 Me (+ 3,4 %)
2023: 115,8 Me (+ 2,8 %)
Verotulojen kehitystä kuvaava graafi löytyy liitteenä olevasta yhteenvetoesityksestä.
Valtionosuudet
Valtionosuuksien arvioissa on käytetty viimeisintä tietoa, joka on saatavilla.
Todennäköistä on, että valtionosuuksiin tulee kohdistumaan leikkauksia myös tulevina
vuosina. Maksettavan valtionosuuden määrään vaikuttavat laskennalliset
kustannukset, mahdolliset muutokset kuntien omarahoitusosuudessa (e/asukas) sekä
verotulojen tasaus.
2019: 27,6 Me
2020: 27,4 Me
2021: 7,1 Me
2022: 7,3 Me
2023: 7,3 Me
Lainamäärä ja tulorahoituksen riittävyys
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Vuonna 2019 kaupungin lainamäärä kasvaa n. 51,3 Me. Lainamäärä on vuonna 2019
n. 204,8 Me ja investointien tulorahoitusasteeksi muodostuu 25,3 %.
Suunnitelmakauden lopulla vuonna 2023 investointien tulorahoitusasteessa
saavutetaan 79,0 %:n taso, jolloin emo-kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan noin
288,1 Me. Lainarahoituksella turvataan kaupungin kärkihankkeiden toteuttaminen ja
kaupungin elinvoimainen kehittyminen sekä terveet tilat koulu- ja
päiväkotiverkkoinvestointien avulla. Syömävelkaa ei kuitenkaan oteta eli vuosikate
pysyy positiivisena koko suunnitelmakauden ajan.
Vuosikate vuonna 2019 on 19,03 Me ja tilikauden ylijämä 0,03 Me euroa. Vuosina 2018
- 2023 tilikauden yli/alijäämä arvioidaan olevan yhteensä 5,2 Me eli talous on uuden
kuntalain edellyttämässä tasapainossa. Kevään 2019 aikana tullaan selvittämään
vaihtoehtoisia toimenpiteitä talouden tasapainon säilyttämiseen ja maanmyynnin
tason hallitun laskemisen mahdollistamiseksi. Maanmyynnin korkea taso pitää
sisällään riskin joka on syytä tiedostaa. Keväällä 2019 osavuosikatsauksen yhteydessä
arvioidaan maanmyynnin toteutumisen taso ja tullaan linjaamaan, tuleeko käynnistää
selvitetyt toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jo loppuvuoden 2019 osalta.
Vuonna 2019 konsernivelan arvioidaan olevan noin 422,6 Me ja suunnitelmakauden
lopulla vähintään 526,6 Me. Konsernivelkaan on vaikuttanut merkittävästi uusi
sosiaali- ja terveyskeskus, jonka kustannusarvio pysäköintilaitoksineen on 62 Me sekä
JMA-konsernin vuokra-asuntotuotanto, joiden osuus konsernivelasta on noin 211 Me
(49,9 %).
Yhteistoimintamenettely
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n
mukainen yhteistoimintamenettely on käyty 15.11.2018.
Talousjaosto käsitteli kokouksessaan 21.11 vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-
2023 taloussuunnitelmaa ja linjasi, että asia voidaan tuoda kaupunginhallituksen
käsittelyyn
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä
vuosien 2019 -2023 talousarvion seuraavasti:
Yleisperustelut, kaupunginjohtajan katsaus, Järvenpään kaupunkistrategia,
taloudelliset lähtökohdat, sivut 3-8
Taloussuunnitelman perustelut, sivut 8-16
Talousarvion sitovuusmääräykset, sivut 16-19
Konsernipalvelut, sivut 23-27
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, sivu 28
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, sivut 29-36
Hyvinvoinnin palvelualue 37-46
Kaupunkikehitys, sivut 47-53
Järvenpään Vesi, sivu 54
Käyttötalousosan yhteenveto, sivut 20-22
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Liitteet 1-6, sivut 70-170
Kaupunginhallitus päättää antaa konsernipalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa
talousarvioon teknisluoteiset korjaukset.
Käsittely:
Helinä Perttu, Ulla-Mari Karhu ja Eemeli Peltonen poistuivat kokoustilasta Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymän talousarvio-osion, s. 28, käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi esteellisinä ("yhteisöjäävi", hallintoL 5 luku 28 §).
Puheenjohtaja tämän osion käsittelyn ajan toimi Mikko Taavitsainen.

Ulla-Mari Karhu, Helinä Perttu ja Tarja Edry poistuivat kokoustilasta Opetuksen ja
kasvatuksen palvelualue, sivut 29-36 osion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
esteellisinä ("intressijäävi", hallintoL 5 luku 28 §).
Varajäsen Riikka Reina tuli Tarja Edryn tilalle Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen,
sivut 29-36 käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtaja tämän osion käsittelyn ajan toimi Mikko Taavitsainen.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan, lisäten yhdeksi kohdaksi:
- investointiosa s. 57-69
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Todettiin, että korjataan teknisenä korjauksena sisällysluettelosta tuloslaskelmaosa
oikeaan kohtaan, nyt on Järvenpään Veden alla.
Päätettiin yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen seuraava kohta:
.-tuloslaskelma- ja rahoitusosa, s 55-56
Uusi päätösehdotus kuului kokonaisuudessaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuosien
2019 -2023 talousarvion seuraavasti:
Yleisperustelut, kaupunginjohtajan katsaus, Järvenpään kaupunkistrategia,
taloudelliset lähtökohdat, sivut 3-8
Taloussuunnitelman perustelut, sivut 8-16
Talousarvion sitovuusmääräykset, sivut 16-19
Konsernipalvelut, sivut 23-27
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, sivu 28
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, sivut 29-36
Hyvinvoinnin palvelualue 37-46
Kaupunkikehitys, sivut 47-53
Järvenpään Vesi, sivu 54
Käyttötalousosan yhteenveto, sivut 20-22
tuloslaskelma- ja rahoitusosa s. 55-56
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Investointiosa, s. 57-69
Liitteet 1-6, sivut 70-170
Kaupunginhallitus päättää antaa konsernipalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa
talousarvioon teknisluoteiset korjaukset.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää hyväksyä vuosien
2019 -2023 talousarvion seuraavasti:
Yleisperustelut, kaupunginjohtajan katsaus, Järvenpään kaupunkistrategia,
taloudelliset lähtökohdat, sivut 3-8
Taloussuunnitelman perustelut, sivut 8-16
Talousarvion sitovuusmääräykset, sivut 16-19
Konsernipalvelut, sivut 23-27
Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymä, sivu 28
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue, sivut 29-36
Hyvinvoinnin palvelualue 37-46
Kaupunkikehitys, sivut 47-53
Järvenpään Vesi, sivu 54
Käyttötalousosan yhteenveto, sivut 20-22
tuloslaskelma- ja rahoitusosa s. 55-56
Investointiosa, s. 57-69
Liitteet 1-6, sivut 70-170
Kaupunginhallitus päätti antaa konsernipalveluille valtuudet tehdä tarvittaessa
talousarvioon teknisluoteiset korjaukset.
Tiedoksi
KV 10.12.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
29.11.2018

32/2018

9 (24)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstöasiainjaosto, § 78,20.09.2018
Henkilöstöasiainjaosto, § 90,31.10.2018
Henkilöstöasiainjaosto, § 94,06.11.2018
Henkilöstöasiainjaosto, § 96,09.11.2018
Henkilöstöasiainjaosto, § 104,27.11.2018
Kaupunginhallitus, § 300, 29.11.2018
§ 300
Tietohallintojohtajan rekrytointi
JARDno-2018-3118
Henkilöstöasiainjaosto, 20.09.2018, § 78
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 17.9.2018 tietohallintojohtajan viran
perustamista. Mikäli kaupunginhallitus päättää perustaa tietohallintojohtajan viran,
käynnistäisi henkilöstöasiainjaosto rekrytoinnin hallintosäännön 3 luvun 45 §:n
perusteella. Hallintosäännön määräyksen mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka
tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon
kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi
kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Edellisestä poikkeaa kaupunginjohtajan
rekrytointi, jonka valmistelusta päättää kaupunginhallitus.
Tietohallintojohtajan virka siajaitsee Konsernipalveluissa, on johtavan viranhaltijan
virka ja rinnastettavissa asiakkuusjohtajan virkaan. Näin ollen valinnan virkaan tekee
kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston esityksestä.
Alustava rekrytointiaikataulu:
20.9.-4.10.2018 klo 15.00 hakuaika
23.10.2018 henkilöstöasiainjaosto, haastattelut
13.11.2018 kaupunginhallitus päätös valinnasta
Tietohallintojohtajan osaamisprofiili ja hakukuulutus tuodaan kokoukseen.
Työnvaativuuden arviointi suoritetaan Hay Groupin työnvaativuusarviontijärjestelmän
avulla, kuten muidenkin ylempien johtajien työnvaativuus on arvioitu.
Työnvaativuuteen perustuvasta palkkauksesta henkilöstöasiainjaosto päättää
rekrytoinnin edetessä.

Ehdotus
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Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiainjaosto päättää, mikäli kaupunginhallitus kokouksessaan 17.9.2018
perustaa tietohallintojohtajan viran, että

viran hakuaika on 27.9. - 25.10.2018 klo 15.00
viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto
tietotekniikan alalta. Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus käytännön
tietojärjestelmäratkaisuista ja näyttöä onnistuneista, loppuun asti viedyistä
kehittämishankkeista
virka on johtavassa asemassa oleva viranhaltijan virka, jota koskee Kvtes:
työaikaluvun § 21 määräykset
Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää antaa kaupunginjohtajalle valtuudet
tarvittaessa muokata hakukuulutusta ja jatkaa hakuaikaa.

Päätös
Hyväksyttiin

Henkilöstöasiainjaosto, 31.10.2018, § 90
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Autere
paivi.autere@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Tietohallintojohtajan hakuaika on päättynyt 25.10.2018, klo 15.00. Hakuajan
päättymiseen mennessä tietohallintojohtajan tehtävää haki 30 henkilöä ja lisäksi yksi
hakemus saapui myöhässä. Henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen
linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään. Henkilöstöasianjaosto valitsee
kokouksessaan haastateltavaksi kutsuttavat. Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi
6.11.2018, klo 16.30 eteenpäin.
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Henkilöstöasiainjaosto päättää valita tietohallintojohtajaksi hakeneista
ennakkotehtävän suorittavat henkilöt.

Päätös
Henkilöstöasiainjaosto päätti valita tietohallintojohtajan virkaan hakeneista seuraavat
henkilöt suorittaamaan ennakkotehtävän:

Ahopelto Kari
Autio Virva
Eriksson Ethel
Hiltunen Teemu
Kautto Ilkka
Kivinen Jussi
Kyöttilä Jaakko
Paavola Risto
Pallaspuro Toni
Rosendahl Esa
Ryynänen Antti
Tikkanen Sami
Vainio Arto

Henkilöstöasiainjaosto, 06.11.2018, § 94
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Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Kolehmainen
virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi
palvelussuhdepäällikkö
Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 31.10.2018 valinnut tietohallintojohtajaksi
hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin ennakkotehtävä. Henkilöstöasianjaosto valitsee
kokouksessa 6.11.2018 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi
kutsuttavat henkilöt. Henkilöstöasiainjaosto päivittää rekrytointiaikataulun
hakuprosessin mukaiseksi siten että prosessiin lisätään yksi ylimääräinen
henkilöstöasiainjaoston kokous.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto valitsee hakemusten ja pyydettyjen ennakkotehtävien
perusteella haastateltavaksi kutsuttavat tietohallintojohtajaksi hakeneista.
Päätös
Henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua tietohallintojohtajahakijoiden joukosta
haastatteluun seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):
6 hakijaa
6 hakijaa
6 hakijaa
6 hakijaa
6 hakijaa
6 hakijaa

Henkilöstöasiainjaosto, 09.11.2018, § 96
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Kolehmainen
virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi
palvelussuhdepäällikkö
Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 6.11.2018 ennakkotehtävien ja hakemusten
perusteella valinnut haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Henkilöstöasiainjaosto
haastattelee hakijat. Henkilöstöasiainjaosto nimeää henkilöarviointiin lähetettävät
henkilöt haastatelluista hakijoista.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö
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Henkilöstöasiainjaosto päättää haastatella valitut hakijat ja lähettää haastatelluista
valitut henkilöt henkilöarviointiin.
Päätös
Henkilöstöasiainjaosto haastatteli seuraavat henkilöt:
08:45 – 09:30 (henkilötiedot poistettu)
09:43 – 10:37 (henkilötiedot poistettu)
10:45 – 11:38 (henkilötiedot poistettu)
(11:45 – 12:30 LOUNAS)
12:30 – 13:10 (henkilötiedot poistettu)
13:20 – 14:13 (henkilötiedot poistettu)
14:27 – 15:10 (henkilötiedot poistettu)
ja päätti lähettää henkilöarviointeihin seuraavat henkilöt:
(henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

Henkilöstöasiainjaosto, 27.11.2018, § 104
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Kolehmainen
virpi.kolehmainen@jarvenpaa.fi
palvelussuhdepäällikkö
Tietohallintojohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 27.9 - 25.10.2018 välisen ajan.
Hakuajan päättymiseen mennessä tietohallintojohtajan virkaa haki 30 henkilöä.
Henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 6.11.2018 § 94 lähettää haastattelluista
hakijoista henkilöarviointiin neljä hakijaa.
Tietohallintojohtajan rekrytointi on edennyt henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen
tekemiseen kaupunginhallitukselle. Henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessa
henkilöarviontien tulokset ja päättää esittää kaupunginhallitukselle kokoukseen
29.11.2018 tietohallintojohtajaksi valittavan henkilön.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö
Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
päättää
tietohallintojohtajaksi valittavan henkilön
viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan
että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
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että tietohallintojohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
tietohallintojohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan
Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä
Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että tietohallintojohtajan palkka määräytyy
työn vaativuuden arvioinnin perusteella ja määrittää palkan.
Käsittely:
Kokouksessa oli paikalla Cresco Oy:n konsultti esittelemässä soveltuvuusarviointien
tuloksia.
Päätös
Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
päättää
valita tietohallintojohtajaksi Toni Pallaspuron
viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan
että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
että tietohallintojohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
tietohallintojohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan
Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä
Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että tietohallintojohtajan palkka määräytyy
työn vaativuuden arvioinnin perusteella ja määrittää kokonaispalkaksi 7500 euroa.

Kaupunginhallitus, 29.11.2018, § 300
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
valita tietohallintojohtajaksi kauppatieteiden maisteri Toni Pallaspuron
viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan
että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
että tietohallintojohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
tietohallintojohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan
Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Valittava henkilö, resina, hakijat, henkilöstöjohtaja
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Talousjaosto, § 23,31.05.2018
Kaupunginhallitus, § 301, 29.11.2018
§ 301
HI 5 Areenan takaus
JARDno-2018-1724
Talousjaosto, 31.05.2018, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Peltola
antti.peltola@jarvenpaa.fi
talous- ja hallintojohtaja
Talousjaosto 6.4.2017
Konsernipalvelut sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue
Hankkeen valmistelu on edennyt vaihtoehdon yksi (KH 6.2.2017 § 25) mukaisesti
kohden yksityisten toimijoiden perustamaa kiinteistöosakeyhtiötä.
Yhteissuunnittelussa 30.3.2017 olivat edustettuna liikuntapalvelut, kaavoitus- ja
liikenneyksikkö, Mestaritoiminta, Boostbrothers, urheiluseuroista SB97, Panthers,
Järvenpään yrittäjät, Järvenpään voimistelijat sekä Järvenpään yrittäjät.
Suunnittelupalaveriin tuotiin yrittäjäryhmän (Jari-Pekka Immonen, Roope Autio,
Tuomas Raejärvi, Jari Mäkinen ja Riku Autio) laatima luonnos HI5 Arena -nimisesta
hankkeesta. Kaupungin ja Mestaritoiminnan edustajat totesivat, että hankkeen
jatkovalmistelussa tulee selvittää tarkemmin hankkeen rahoituspohjaa,
kannattavuuslaskelmia, kaupungin roolia hankkeessa ja ns. ankkurimallissa. Kartanon
koulun kenttää sijoituspaikkana pidetään hyvänä. Kartanon sorapintaisen kentän
käyttöpinta-alan rajaaminen noin puoleen nykyisestä ei edellytä uuden korvaavan
kentän rakentamista tulevaisuudessa.
Liikuntahallin yhteyteen Kartanon koulun kentän alueelle toteutetaan uutta
pysäköintialuetta siten, että paikkamäärä riittää liikuntahallin normaaliin
harrastuskäyttöön. Uusi pysäköintialue kytkeytyy nykyiseen uimahallin
pysäköintialueeseen, joten ajoittaisissa ruuhkatilanteissa voidaan molempia alueita
hyödyntää. Isommissa urheilutapahtumissa, esim. turnausten yhteydessä, pysäköinti
voi jakautua kampusalueen pysäköintialueiden (uimahalli-liikuntahalli, jäähalli, uusi
liikuntahalli) lisäksi Kartanon koulun pysäköintialueelle sekä Pajalantien toiselle
puolelle lukion pysäköintialueelle. Kokonaisuutena alueen pysäköintikapasiteetti on
hyvä ja kestää ajoittaiset ruuhkahuiput. Tarvittaessa alueen pysäköintimäärää voidaan
lisätä esim. jäähallin/ Seutulantalon yhteyteen.
HI5 Arena -työryhmän 22.4. päivätty hankesuunnitelma ja esitykset ovat liitteenä.
Esitetyssä suunnitelmassa kaupunki ei ole perustettavan kiinteistöyhtiön osakas.
Kaupungin roolia ohjaa mm. valtiontukisäännökset. Maanvuokra ei voi olla vain
nimellinen, vaan vuokran tulee olla markkinahintainen. Kaupungin takaus hankkeelle
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80/20 säännöllä voisi olla mahdollinen, eli takaus enintään 80 % lainan (huom.
velkakirja/lainakohtainen) vuotuisesta jäännöspääomasta. Kaupunki veloittaa
takauksesta provision, jonka lopputulemana laina on yhtiölle markkinahintainen.
Yhtiölle lankeaa maksettavaksi myös kiinteistövero.
Tarveselvityksen perusteella kaupungin yksiköiden tilatarve ankkurimallin mukaisen
päiväkäytön osalta on seuraava: perusopetus, varhaiskasvatus, liikuntapalvelut ja
nuorisopalvelut voisivat hyödyntää suunniteltuja uusia tiloja etenkin erilaisten
liikuntatapahtumien toteutuksessa muutamia kertoja vuodessa per toimija.
Lähiseudun koulut tarvitsevat oppilasmäärien kasvaessa lisää liikuntatiloja
liikuntatunneille. Nuorisotyö, liikuntapalvelut ja Opisto voivat hyödyntää nykyisillä
ohjausresursseilla 8 - 12 h viikossa ja lukion tarve vaihtelee jaksoittain 5 - 10
viikkotuntiin. Lisäksi kaupungin vapaaaikapalveluiden kautta voidaan osoittaa
erityisryhmille liikuntatilaa esim. 2 - 3 tuntia viikossa. Kaupungin enimmäistarve
päiväkäytön osalta kouluvuoden aikana (38 viikkoa vuodessa) on selvityksen
perusteella 3 päivää viikossa ja minimissään yksi päivä viikossa. Hankesuunnitelman
kannattavuuslaskelmaan (Riku Aution s-posti: 26.4.2017) perustuen kaupungin
ankkurivuorojen (sis. kaksi kenttää kolmena päivänä viikossa kouluvuoden aikana)
markkinahinta on 72.960 € vuodessa, lisäyksenä nykyiseen talousarvioon.
Koulutusjohtaja Jari Lausvaara, liikuntapäällikkö Tony Konkola ja yrittäjien edustajat
esittelevät hanketta kokouksessa.
Oheismateriaali:
A Hankesuunnitelma
B Tiivistelmä
C Presentaatio
Lisätietoja: liikuntapäällikkö Tony Konkola, puh. 040 315 2062 koulutusjohtaja Jari
Lausvaara, puh. 040 315 2173 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola, puh. 040 315 2854
Talousjaosto 4.5.2017 § 23
Ehdotus:
Talousjaosto merkitsee tiedoksi hallihankkeen valmistelutilanteen ja ohjeistaa
jatkovalmistelua esitetyn vaihtoehdon pohjalta.
Päätös:
Ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi talousjaosto linjasi, että hanketta tulee vielä käydä läpi
alueen koulujen kanssa hallin käyttötarpeisiin liittyen.
___________________________
Talousjaosto 31.5.2018
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Hankkeen valmistelua on jatkettu ja perustettavan yhtiön puolesta on toimitettu
päivitetty hankesuunnitelma sekä kannattavuuslaskelmat sekä pyyntö
lainatakauksesta, jotka ovat liitteenä.
Hankesuunnitelmassa on kuvattu hankkeen aikataulu, joka on seuraavanlainen:
03/2017-10/2018 Sopimukset kaupungin kanssa
6/2018-11/2018 Lopulliset suunnitelmat ja lupaukset rakennusluvista
12/2018 Valtionapuhakemus (Yhtiö hakee yhtiön nimiin)
4/2019 Rakentaminen alkaa
syksy / 2019 Hanke valmistuu ja halli aukeaa
Talousvaikutukset
Suunnitelmissa on, että kaupunki antaa yhtiön lainalle omavelkaisen takauksen, joka
on enintään 80 % lainan vuotuisesta jäännöspääomasta. Takausvastuu olisi näin ollen
lainan nostohetkellä 2,8 Me.
Liiketoimintasuunnitelma lähtee siitä, että kaupunki sitoutuu vuorojen ostoon vuoteen
2024 asti. Vuotuinen käyttötalousmeno salivuorojen ostamiseksi on noin 72 960 euroa
vuositasolla. Tämä on lisäkulu talousarvion nykytasoon nähden.
Hallin toteutus edellyttää kaupungilta investointeja Infraan. Arvio kustannuksista on
yhteensä 0,3 Me vuonna 2020.
Kaupunki tulee perimään takauksesta provision. Provisio tulee märäytymään saatujen
lainatarjousten perusteella.
Alueen käytön näkökulma
Kaupunkikehityksessä on arvioitu hanketta alueen käytön näkökulmasta. Hanke on
kaupungin investointiohjelmassa ajoitettu vuodelle 2020. Arvio pysäköintialueen
kustannuksista on noin 0,3 Me. Kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laine esittelee
infran osalta asiaa kokouksessa.
Kaupungin liikuntahallitarjonnasta
Lanu/siva palvelualueilla on arvioitu että, halli vastaisi hyvin kaupungin
liikuntasalipulaan. Kaupungin suuntaan on oltu yhteydessä myös muiden
hallihankkeiden tiimoilta mutta niiden ei uskota olevan toisiaan poissulkevia. Toiminta
ei myöskään kilpaile kaupungin oman liikuntahallitarjonnan kanssa. Kyseisen
liikuntahallin tarjonta on pääasiassa salibandyä varten ja sen osalta puuttuu lähes
täysin harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet tällä hetkellä.
Talousjaoston kokouksessa 4.5.2017 käsiteltiin kaupungin tarvetta liikuntatilojen
osalta. Koulutusjohtaja Jari Lausvaaran mukaan tarve on edelleen samaa
tasoa. Lähiseudun koulut tarvitsevat oppilasmäärien kasvaessa lisää liikuntatiloja
liikuntatunneille. Nuorisotyö, liikuntapalvelut ja Opisto voivat hyödyntää nykyisillä
ohjausresursseilla 8 - 12 h viikossa ja lukion tarve vaihtelee jaksoittain 5 - 10
viikkotuntiin. Lisäksi kaupungin vapaa-aikapalveluiden kautta voidaan osoittaa
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erityisryhmille liikuntatilaa esim. 2 - 3 tuntia viikossa. Kaupungin enimmäistarve
päiväkäytön osalta kouluvuoden aikana (38 viikkoa vuodessa) on selvityksen
perusteella edelleen 3 päivää viikossa.
Halliyhtiön edustajat esittelevät hanketta lyhyesti kokouksessa.
Käsittely
Halliyhtiön edustajista Roope Autio ja Jari-Pekka Immonen esittelivät hanketta
kokouksessa. Koulutusjohtaja Jari Lausvaara asntoi suullisen katsaukseen
palvelualueen näkökulmasta.

Ehdotus
Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja
Talousjaosto merkitsee tiedoksi liikuntahallin liittyvän valmistelun ja ohjeistaa
tarvittaessa jatkovalmistelua.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 29.11.2018, § 301
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Peltola
antti.peltola@jarvenpaa.fi
talous- ja hallintojohtaja
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.11.2018 käsitellyt takausasiaa ja palauttanut
sen valmisteltavaksi.
Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää ottaa
käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mikäli vähintään
puolet jäsenistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista. Jotta asia ehtisi joulukuun
valtuustoon käsittelyyn, tulisi se tällöin käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa
29.11.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
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myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistöosakeyhtiö HI5 Arenan ottamalle
enintään 2 750 000 euron lainalle Kartanon koulun kentälle toteutettavalle
liikuntahallihankkeelle
että omavalkaisen takauksen suuruus on enintään 80 % lainan vuotuisesta
jäännöspääomasta
että takauspäätös on ehdollinen myönteiselle valtionavustuspäätökselle
valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainat, johon takauspäätös
kohdistuu ja päättämään perittävästä takausprovisiosta sekä vastavakuudesta
myönnettävälle takaukselle.
Käsittely:
Paätettiin yksimielisesti, että asia voidaan ottaa käsiteltäväksi perustuen siihen, että
asia tulee käsitellä kaupunginvaltuustossa 10.12.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV 10.12.
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§ 302
Eroanomus HUS valtuuston jäsenyydestä / Latva-Karjamaa Raija
JARDno-2018-4098
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on toimittanut kaupungille FT Raija
Latva- Karjanmaan sähköpostin, jossa hän ilmoittaaa joutuvansa eroamaan HUS:n
valtuuston jäsenyydestä työesteiden takia.
Tästä syystä kaupunginvaltuuston on nimettävä Järvenpäälle uusi edustaja HUS:n
valtuustoon.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin on säädetty kuntalain 76 §:ssä. HUS:n
valtuustoon vaalikelpoisia ovat sen mukaan henkilöt, jotka lain 71 §:ssä säädetyllä
tavalla ovat vaalikelpoisia HUS:n jäsenkuntien luottamustoimiin. Vaalikelpoisia eivät
kuitenkaan ole lain 72 §:n 1 momentissa tarkoitetut valtion virkamiehet, jotka hoitavat
välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eivätkä myöskään HUS-
kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt.
Järvenpään kaupungin edustajat HUS:n valtuustossa 2017 - 2021:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Raija Latva- Karjanmaa (SDP)

Marketta Pohjanheimo (KOK)

Seppo Rantanen (JpääPlus)

Auvo Autio (JpääPlus)

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi (peruste: kaupunginvaltuusto 10.12.2018)
esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita HUS- kuntayhtymän valtuustoon
toimikaudekseen varsinaisen jäsenen Raija Latva- Karjanmaan (SDP) tilalle.
Käsittely:
Päätettiin lisätä eroilmoitus teknisenä korjauksena liitteeksi.
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Päätös
Hyväksyttiin teknisillä korjauksilla.
Tiedoksi
KV 10.12.
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Muutoksenhakukielto
§298, §299, §301
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
§300
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.

