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§ 224
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 17.9.2019 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely
Todettiin, että käsitellään § 228 heti § 224 jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 225
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallitukselle tiedoksi:
1. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 3.9.2019
2. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö vapaan sivistystyön kautta hankitun
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistion
luonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 26.9.2019. Viranhaltijat
valmistelevat lausunnon.
3. Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi 2020 pidetään 5.-7.2.2020.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi
Käsittely
Rahoitus- ja talousfoorumiin osallistuvat hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot.

Päätös
Merkittiin tiedoksi ja päätettiin nimetä rahoitus- ja talousfoorumi 2020 osallistujiksi
kaupunginhallituksen puheenjohtajisto (Perttu, Karhu, Passi) sekä valtuuston
puheenjohtajisto (Lintula, Berg, Peltonen).
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§ 226
Valtuustoaloite / Puistoruokailukokeilun järjestäminen kesällä 2020
JARDno-2019-2891
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Puistoruokailukokeilun järjesteminen kesällä 2020 (henkilötiedot
poistettu)
Aiempi käsittely kaupunginvaltuusto 2.9.2019 § 62
PUISTORUOKAILUKOKEILUN JÄRJESTÄMINEN KESÄLLÄ 2020
"Paremapaa kuin kotona", Viljami 5.
Me allekirjoittaneet Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että kaupunki
järjestää maksuttoman puistoruokailun lapsille kesällä 2020.
Perusteet:
Yhteisöllisyys vahvistuu
Puistoruokailu tukee järvenpääläisten perheiden ja lasten asemaa ja tarjoaa
yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa koulujen loma-ajoille. Puistoruokailu ei ole pelkkä
lounas. Yhdessä ruokailulla on painava sosiaalinen arvo. Puistossa niin lapset kuin
aikuisetkin tapaavat tuttuja ja luovat uusia kontakteja. Lapsilla on toisistaan
leikkiseuraa ja aikuiset jakavat vertaistukea ja vanhemmuutta. Maksuton kaikille
lapsille suunnattu puistoruokailu vahvistaa yhteisen aterian ja toiminnan muodossa
lasten ja perheiden kaupungissa vietetyn kesän yhteisöllisyyttä.
"Se kokoaa lapsiperheitä yhteen luoden tunteen siitä, että kuulumme osaksi yhteisöä."
"Mukava yhteisruokahetki, jossa puistokaverit tulivat eri tavalla tutuksi."
Vähentää eriarvoisuutta
Vuosittain nousee julkisessa keskutelussa huoli pienten koululaisten loma-aikojen
arjen sujumisesta ja maksuttoman päivittäisen kouluruoan puuttumisesta
aiheutuvista haasteista. Maksuton kouluruokailu ennalta ehkäisee koettua
yksinäisyyttä sekä varmistaa, että alueen lapset saavat arkisin terveellisen aterian
kesäloma-aikaankin. Tämä on tärkeää varsinkin, kun tiedämme, että perheiden
erilaiset taloudelliset tilanteet ja lähtökohdat eriarvoistavat lapsia.
"Kesä on monelle lapsiperheelle taloudellisesti haastavaa aikaa ja puistoruokailu
helpottaisi monien perheiden tilannetta."
Suosittu ja tarpeellinen pitovoimateko lapsiperheiden arjessa
Aloitteen liitteenä lasten ja vanhempien 9.8.2019 kirjoittamia näkemyksiä
puistoruokailusta ja sen tarpeellisuudesta. Kaupungin talouden tasapainottamisen
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näkökulmasta puistoruokailun kokonaiskustannukset jäävät merkityksettömiksi.
Naapurikunnissa Keravalla ja Tuusulassa toteutettujen puistoruokailun kustannukset
ovat olleet muutamia tuhansia euroja jakelun ja keston kattavuudesta riippuen.
Puistoruokailun hinta kaupungille on pieni verrattuna siitä saatuihin hyötyihin.
Kustannuksia voitaisiin yritää kattaa vaikkapa tarjoamalla ruokaa maksullisena myös
puistoissa käyvien pienten lasten vanhemmille, ikääntyville ja muille kaupungin
asukkaille.
"Ruokailu helpottaa pieneltä osaltaan arjen aikatauluttamista ja antaa kuvan siitä, että
Järvenpää on hyvä kaupunki lapsiperheille."
Taustaa:
Edellisenä kolmena vuonna MLL Järvenpään järjestämät puistoruokailut ovat olleet
hyvin suosittuja. Sitä kaivattiin lapsiperheissä myös tänä vuonna, mutta
vapaaehtoisvoimin ruokailun päivittäinen ja kattava järjestäminen ei ole mahdollista.
Helsingissä vuodesta 1942 järjestetty maksuton ruokailu on vakiinnuttanut asemansa
kaupungin hyvinvointi- ja imogotekijänä. Järvenpäässä kaupunki järjesti maksutonta
kesäajan ruokailua lapsille viimeksi ennen edellistä lamaa, nyt on korkea aika
vahvistaa myös Järvenpään imagoa asukkaiidensa tarpeisiin vastaavana kaupunkina.
"Se on pieni, mutta lämmin ele arjen tueksi."
- Kerava järjestää lapsille jo toista kesää ilmaisen puistoruokailun, HS 22.5.2019,
https://www.hs.fi/kaupunki/kerava/art-2000006114541.html
- Riihikalliossa alkaa puistoruokailu lapsille, K-U 1.6.2019,
https://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/775033-riihikalliossa-alkaa-puistoruokailu-
lapsille
- Näin sujui kesän ensimmäinen puistoruokailu Vantaalla - 160 annosta
spegettivuokaa hävisi puolessa tunnissa, Vantaan Sanomat 3.6.2019,
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/775563-nain-sujui-kesan-ensimmainen-
puistoruokailu-vantaalla-160-annosta-spagettivuokaa
- Kesän puistoruokailu alkaa Helsingissä jo 77. kerran - nämä ovat uutuuksia listalla,
Helsingin Uutiset 27.5.2019
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/773827-kesan-puistoruokailu-alkaa-
helsingissa-jo-77-kerran-nama-ovat-uutuuksia-listalla
- Järvenpään puistoruokailu loppui jo - yli 1000 lasta sai ilmaisen ruoan, K-U 21.6.2017
https://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/533005-jarvenpaan-puistoruokailu-loppui-jo-yli-
1-000-lasta-sai-ilmaisen-ruoan
Liitteet
31 kpl lasten ja vanhempien palautetta puistoruokailusta, kerätty Pop up
Puistoruokailussa 9.8.2019
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Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä aloitteen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen hyvinvoinnin palvelualueelle
valmisteltavaksi.

Käsittely
Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että teknisenä korjauksena asiaesittelyyn
liitettiin alkuperäinen valtuustoaloite ja poistettiin linkki facebook-kirjoitukseen.
Päätös
Hyväksyttiin
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§ 227
Valtuustoaloite / Puurakentamisen lisääminen
JARDno-2019-2892
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Puurakentamisen lisääminen (henkilötiedot poistettu)
Aiempi käsitettely kaupunginvaltuusto 2.9.2019 § 63
Valtuustoaloite
Puurakentamisen lisääminen
Usein julkisissa rakennushankkeissa puurakentaminen hylätään hyvinkin aikaisessa
vaiheessa puutteelisen tiedon ja ennakkoasenteiden vuoksi.
Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman (2016-2021) tavoitteena on lisätä
puun käyttöä julksessa rakentamisessa. kunnat voivat hakea ohjelmasta
valtionavustusta purakentamiseen.
Puurakenteilla on mahdollista edistää täydennysrakentamista, kuten kevyempiä ja
nopeammin rakennattavia lisäkerroksia olemassa oleviin kerrostaloihin. Puutalot
tarjoavat hyvää lämmöneristystä. puumateriaaleilla voidaan monipuolistaa
arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa. Puurakentailla on myös todettu olevan positiivinen
vaikutus ihmisen terveyteen. Sisätiloissa puupinnat pitävät sisäilman kosteuden
terveyden kannalta optimaallisella alueella.
Puun käytön lisääminen on tehokas keino saavuttaa asetetut ilmastotavoitteet.
Puurakentamisen lisääminen pienentää rakennusmateriaalien valmistuksen
kasvihuonekaasupäästöjä. Puu materiaalina varastoi tehokkaasti hiiltä. Elinkaaren
lopussa puutuotteen voi muuttaa bioenergiaksi.
VTT:N tutkimuksen mukaan betonikerrostalojen hiilijalanjälki on noin +75% isompi
kuin vastaavanlaiseen puukerrostaloon nähden.
Puurakentaminen lisää kaupungin imogoa vastuullisena ja innovatiivisena toimijana.
Puurakennushankkeet ssekä asuinpuukerrostalojen osalla että päiväkoti- ja
koulurakentamisessa ovat saaneet laajaa näkyvyyttä mm Tampereen Vuoreksessa,
Pirkkalassa ja Vantaalla Puu-Kivistössä.
Me allekirjoittaneen, yhdessä vihreän valtuustoryhmän kanssa, esitämme, että
Järvenpään kaupunki tutkisi puurakenkautamisen vaihtoehdon jokaisen julkisen
rakentamishankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa ja selvittäisi
mahdollisuuden valtion tukeen ja lisäisi puurakentamista.

Ehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunkikehityksen
palvelualueelle valmisteltavaksi.

Käsittely
Kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että teknisenä korjauksena lisätään
valtuustoaloite liitteeksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 228
Esitys Kiljavan Sairaalan toimintamallin muutoksesta
JARDno-2019-2633
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on pyytänyt 7.8.2019 kokouksessaan omistajakuntien ja
HUS-kuntayhtymän sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän päätöksiä Kiljavan
Sairaalan toimintamallimuutoksen periaatteellisesta hyväksymisestä sairaalayhtiön
hallituksen esityksen mukaisesti:
Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen
palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5-10 vuotta)
Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymälle. Lisäksi esitetään, että kuntayhtymä päättää
joko palvelutuotannon siirtämisestä nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi
toiminnaksi tai kilpailuttaa sairaalan palvelutuotannon. Lisäksi kuntayhtymälle
esitetään, että kuntayhtymä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa
tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen
ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja
HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.
Päätökset asiassa on pyydetty tekemään 25.9.2019 mennessä.
Taustaa
Kiljavan Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän
kuntien sekä HUS-kuntayhtymän omistama osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on
seudullisena yhteistoimintana organisoida ja tuottaa vaativan kuntoutuksen palveluja
ja muita, omistajien tarvitsemia sairaalapalveluja (vuodeosasto-, intervalli- ja
pitkäaikaishoito, sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutus,
omaishoitaja- ja osapäiväkuntoutus sekä toimitilojen vuokraus ja myynti). Kiljavan
Sairaalan potilaspaikkojen käyttöä koskeva palvelusopimus omistajakuntien kanssa on
voimassa määräaikaisena 31.12.2020 saakka, jonka jälkeen se muuttuu toistaiseksi
voimassa olevaksi.
Kiljavan Sairaala Oy on rekisterinpitäjä ja sillä on yksityisen terveydenhuollon
toimilupa. Osakassopimuksen mukaisesti Kiljavan Sairaalan palveluiden tuottamisesta
vastaavat kokonaistaloudellisuuden perusteella kilpailutetut palveluntuottajat.
Sopimuskumppani kuntoutus- ja hoitotoiminnassa sekä ateriapalveluissa 31.12.2020
saakka on Attendo Oy.
Kiljavan Sairaala Oy:n toiminta-ajatus perustuu riittävän suureen väestöpohjaan,
alueelliseen yhteistyöhön sekä alueellisesti yhdenmukaisiin hoitoketjuihin. Sote- ja
maakuntauudistuksen yhteydessä Kiljavan Sairaalan oli tarkoitus siirtyä Uudenmaan
maakunnan ylläpitämäksi toiminnaksi. Sote-uudistuksen pysähdyttyä 8.3.2019 ja Keski-
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Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirryttyä
vuodenvaihteessa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän järjestettäväksi, tuli
tarpeelliseksi uudelleenarvioida Kiljavan Sairaalan tulevaisuuden palvelutuotantomalli.
Kiljavan Sairaala Oy:n toimintavaihtoehtojen selvitykset
Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on kevään aikana tehnyt selvityksiä sairaalan toiminnan
tulevasta toimintamallista sekä palvelutuotannon toiminnallisista että juridisista
lähtökohdista. Viisi eri vaihtoehtoa sisältäneen ja kesäkuussa valmistuneen selvityksen
teki Nordic Healthcare Group (NHG).
NHG:n selvitys on listan liitteenä (materiaali salassapidettävä laki viranomaisten
toiminnan julkisuudesta 24§ 1mom k20 (yksityinen liikesalaisuus)).
Selvityksen perusteella arvioitiin sairaalan tulevaisuutta sekä kiinteistöomistuksen että
palvelutuotannon kannalta ottaen huomioon tuleva maakuntamalli. Selvityksen
perusteella järkevintä on kiinteistöomistuksen ja palvelutuotannon erottaminen,
jolloin molempien osalta jäi jäljelle kaksi vaihtoehtoa:
Kiinteistöomistuksen osalta
1. Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa kiinteistön omistajana nykyisellä
omistajarakenteella.
2. Kiljavan Sairaala Oy puretaan ja kiinteistöomistus siirtyy määräosaisesti
nykyomistajille. Jälkimmäisen vaihtoehdon osalta on vielä kesken arviointi
saavutettavan ALV- vähennysoikeudesta saatavan hyödyn suuruudesta sekä
muista vaikutuksista kiinteistön hallinnointiin ja kehittämiseen sekä tulevaan
sote-uudistukseen.
Palvelutuotannon järjestäminen
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä järjestää ja ohjaa alueellista palvelutuotantoa.
Lähtökohtana on sairaalan toiminnan sujuva ja tarkoituksenmukaisin
niveltäminen kuntayhtymän muuhun palvelutuotantoon ja HUS:n toimintaan.
1. Kiljavan Sairaala Oy vuokraa sairaalakiinteistön Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymälle, joka tuottaa sairaalan palvelut itse tai kilpailuttaa
palvelutuotannon nykyisen toimintamallin mukaisesti. Palvelutuotannon
järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUS:in välisellä
yhteistoimintasopimuksella.
2. Kiljavan Sairaala Oy vuokraa tilat yksityiselle toimijalle, joka tarjoaa palveluita
Keusotelle ja muille kuntoutuspalvelujen ostajille.
Kiljavan Sairaalan hallitus on kokouksessaan 7.8. käynyt läpi tehdyt selvitykset ja
vaihtoehdot. Hallitus arvioi tärkeimpänä lähtökohtana sen, että Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymä kokee toimintamallin soveltuvan parhaiten kuntayhtymän
tulevaisuuden strategisiin linjauksiin ja alueellisen hoidon ja kuntoutuksen
järjestämiseen HUS:n kanssa. Sairaalakiinteistön vuokraaminen turvaa parhaiten
omistajien edut kiinteistön ylläpidosta ja hallintaan liittyvistä kustannuksista tulevassa
sote-uudistuksessa. Sairaalan vuokraaminen mahdollistaa joko nykyisen
omistajapohjan säilyttämisen tai sen muutokset, mikäli esim. sote-lainsäädännön
takia omistajamuutokset ovat tarkoituksenmukaisia.
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Hallitus esittää Kiljavan Sairaala Oy:n omistajille ja Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymälle, että Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa
kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella
sopimuksella (5 - 10 vuotta) kuntayhtymälle ja edelleen, että kuntayhtymä päättää
joko siirtää palvelutuotannon nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi
toiminnaksi tai kilpailuttaa palvelutuotannon. Lisäksi esitetään kuntayhtymälle, että
tämä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja
ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen ulkopuolisille toimijoille.
Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu kuntayhtymän ja HUS:in välisellä
yhteistoimintasopimuksella.
Vuokrasopimus ja vuokran määräytymisen perusteet valmistellaan yhteistyössä Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja kiinteistöhallinnon asiantuntijoiden kanssa.
Valmistelussa hyödynnetään Maakuntien tilakeskuksen toimesta syntynyttä
tilastoaineistoa sote-kiinteistöjen vuokrien määräytymisestä.
Osakkeenomistajien ja Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hyväksyttyä
periaatteen sairaalan palvelutuotantomallin muutoksesta, yhtiön hallitus valmistelee
tarvittavat sopimukset ja aikataulut osapuolten kanssa erikseen hyväksyttäväksi.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli esitystä kokouksessaan
3.9.2019 § 109 ja päätti hyväksyä omalta osaltaan periaatetasolla Kiljavan Sairaala Oy:
n hallituksen esittämän Kiljavan Sairaalan toimintamallimuutoksen. Kuntien
myönteisten periaatepäätösten jälkeen tarvittavat sopimukset ja aikataulut
valmistellaan erikseen hyväksyttäväksi.
Konsernipalvelujen arvion mukaan kaupungilla ei syytä vastustaa esitettyä
toimintamallin muutosta.
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä periaatetasolla Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen
esittämän Kiljavan Sairaalan toimintamallimuutoksen .

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kiljavan Sairaala Oy
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Muutoksenhakukielto
§224, §225, §226, §227
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
§228
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunginhallitukselle.
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 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
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Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
-
-
-

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

