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§ 40
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 6.11.2020 alkaen.
Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 41
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Iltakoulu
Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkkosuunnittelu / palveluvisio ja ohjaavat
periaatteet (oheismateriaali)

Ilmoitusasiat
Järvenpään kaupungin ja Caruna yhteistyössopimus kesätyöllistämisestä
(oheismateriaali)
5.11.2020 Kirje/Lassi Markkanen: Terholan kuntoradan levennyssuunnitelmat
(oheismateriaali)

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely
Palvelualueen erikoissuunnittelija Saara Ojala esitteli palveluverkkosuunnittelua.
Vt palvelualuejohtaja esitteli yhteistyösopimusta kesätyöllistämisestä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 42
Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmamuutokset 2020
JARDno-2020-2615
Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 KS-muutokset syksy 2020
Hyvinvointilautakunta on päättänyt 23.1.2020 § 6 Hyvinvoinnin palvelualueen
käyttösuunnitelmista.
Muutokset
Kaupunginjohtaja on päätöksellään 22.6.2020 § 15 päättänyt ICT-toimintojen siirrosta
konsernipalveluihin perustuen valtuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymään talousarvioon
ja taloussuunnitelmaan. Muutos koskee palvelualueen esikunnan määrärahoja.
Lisäksi samassa yhteydessä kohdistetaan vuodelle 2020 sisäiset tietohallinnon
kustannukset suoraan avainalueille palveluiden ostoihin.
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 7.9.2020 § 52 päättänyt talousarvion
muuttamisesta. Hyvinvoinnin palvelualuetta muutos koskee palvelualuiden
lisäsopeutusta vuotta 2020 koskevin osin yhteensä -469.000 euroa, torin palvelujen
määrärahasiirtoa -19.000 euroa sekä palvelualueen teknisiin selvityksiin siirrettyä
määrärahalisäystä 150.000 euroa.
Edellä mainittujen muutosten lisäksi esitetään työllisyysmäärärahoista 50.000 euroa
kohdennettavaksi aikuiskoulutukseen.
Liitteessä on esitelty yhteenveto muutosten vaikutuksista avainalueittain ja vuosittain.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi palvelualueen esikuntaa koskevan ICT-toimintojen
määrärahasiirron
2. hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmien muutokset vuosille
2020-2023 liitteen mukaisesti.
Kokouskäsittely
Talouspäällikkö Topi Luostarinen esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Tiedoksi
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§ 43
Hyvinvointikatsaus 2019 Hyvo
JARDno-2020-2557
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportointi vuodelta 2019
2 Hyvinvointisuunnitelman vuosittainen raportointi 2019

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Hyvinvointikatsaus 2019_esittely
2 Oheismateriaali / Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2018-2019
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut
terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Vuosi 2019 oli Järvenpäässä muutosten aikaa. Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuotanto siirtyi vapaaehtoisen
kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) vastuulle. Kaupungin
omaa organisaatiota uudistettiin vastaavasti.
Uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalue (HYTE) perustettiin vuoden
alussa. Avainalueen tehtävävänä on koko kaupungin hyte-toiminnan koordinointi
lapsiperheiden hyte-toiminnan, nuorisopalveluiden sekä työikäisten ja ikääntyneiden
hyte-toiminnan ohella. Organisaatiouudistuksessa lukiokoulutus siirtyi toiselle
palvelualueelle ja kuntouttava työtoiminta Keusoteen. Perusopetuksen avainalue ja
lukiokoulutus sekä opiskeluhuollon palvelut muodostivat uuden opetuspalvelujen
avainalueen, jonka organisoituminen on käynnistynyt joustavasti. Aiemmin
ostopalveluina toteutetut ammatillisten oppilaitosten kuraattoripalvelut siirtyivät
myös kaupungin omaksi toiminnaksi.
Kaupunkikehityksestä siirtyi työllisyysyksikkö osaksi uutta työllisyys- ja
kotoutumispalvelut -avainaluetta, jonka tehtävänä on edistää kotoutumista sekä
nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Järvenpään kaupungissa osallistuutta
on vahvistettu palkkaamalla kaupunkiin osallisuuden erityisasiantuntija viestinnän
työyksikköön.
Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös uutta kaupunkistrategiaa. Strategian
päämäärät hyväksyttiin kesällä 2019. Myös uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-
2021 "Hyvää elämää ja toimivaa arkea" valmisteltiin uuteen strategiaan pohjautuen
poikkeuksellisesti edellämainituista uudistuksista johtuen vain kahdeksi vuodeksi.
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 vuoden 2019 toiminta
raportoidaan osana hyvinvointikatsausta. Voimassa olevaa turvallisuussuunnitelmaa
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ei vuonna 2019 ollut. Vuonna 2019 käynnistettiin kaupungin kokonaisturvallisuuden
suunnittelu. Samalla sovittiin, että kuntalaisten kokema kodin, lähiympäristön ja
kaupunkiympäristön turvallisuus sisältyy vuosille 2020-2021 laadittuun
hyvinvontisuunnitelmaan. Näiden kaikkien uudistusten ja muutosten keskellä ja
johdosta tähän suppeaan hyvinvointikatsaukseen/ vuosiraporttiin vuodelta 2019 ei ole
sisällytetty enää vanhan strategian mukaista arviointia hyvivinvointitavoitteiden
toteutumisesta. Kansallisia indikaattoritietoja (Finsote)aikuisväestön ja ikääntyneiden
terveydestä ja hyvinvoinnista ei ole saatavissa vuodelta 2019. Sosiaali- ja
terveydenhuollon indikaattoritieto raportoidaan Keusoten alueellisen
hyvinvointikertomuksen vuosiraporteissa.
Vuoden 2019 raportissa painopisteenä ovat kouluterveyskyselyn tulokset.
Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi peruskoulun 4.-5.-ja 8. ja 9. -
luokkalaisille sekä lukion ja ammattioppilaitoksen 1.-2. luokan opiskelijoille. Lisäksi on
raportoitu täydentävää talouteen ja elinvoimaan liittyvää
päivittynyttä indikaattoritietoa. Raportissa kuvataan lisäksi kaupungin hyvinvointia
edistävää toimintaa laajasti huomioiden yhdistys- ja järjestötoimijat,
vaikuttamistoimielimet ja muut kumppanit.
Sähköinen hyvinvointikertomus julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen
osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy
1. liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019, sekä
2. hyvinvointikatsauksen sisältämän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman
raportoinnin vuodelta 2019.
Kokouskäsittely
Hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli asian.
Rita Kostama poistui kokouksesta 19.15.
Kokoustauko klo 19.15- 19.20
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
KH/KV
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Hyvinvointilautakunta, § 4,07.02.2019
Hyvinvointilautakunta, § 74,12.12.2019
Hyvinvointilautakunta, § 15,27.02.2020
Kaupunginhallitus, § 194,11.05.2020
Hyvinvointilautakunta, § 44, 05.11.2020
§ 44
Yhdessä katettu-verkoston tukeminen/ViaDia Järvenpää
JARDno-2018-3843
Hyvinvointilautakunta, 07.02.2019, § 4
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirkka Lehti
sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö
Liitteet

1 Hakemus vuokratukeen ViaDia Ja#rvenpa#a# ry Yhdessa# katettu -verkosto
2 Yhteistyölausunnot_YK 15.1.2019
Via Dia Järvenpää ry on paikallinen 3. sektorin toimija, joka tekee työtä ihmisten
kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantamiseksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin,
TE-toimiston, alueen eri oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa. Yhdessä katettu - toiminta, jonka kustannuksiin toimija nyt tukea hakee, on
osa yhdistyksen toimintaa.
Yhdessä katettu-verkosto koostuu useista paikallisista toimijoista, joita ovat
Setlementti Louhela ry, Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, Järvenpään seurakunta,
Järvenpään Vapaaseurakunta, Vineyard Uusimaa ja Järvenpään kaupunki. Toiminnan
tarkoituksena on hävikkiruokaa hyödyntämällä valmistaa yhteisöllisiä aterioita.
Käytännössä verkostossa mukana olevat tahot noutavat useista eri paikallisista
elintarvikeliikkeistä hävikkiruokaa ja kuljettavat ne Via Dia Järvenpää ry:n tiloissa
sijaitsevaan hävikkiruokaterminaaliin. Vuoropäivin toimijat noutavat terminaalista
raaka-aineita ja valmistavat niistä aterioita. Ateriat ovat maksuttomia ruokailijoille.
Toiminnan tavoitteena on tarjota vaihtoehto leipäjonoille ja antaa kuntalaisille
mahdollisuus sosiaaliseen ruokailutapahtumaan.
Via Dia Järvenpää ry toimii Yhdessä katettu verkoston koordinaatiotahona ja sen
toimitilat hävikkiruokaterminaalin fyysisenä sijoituspaikkana. Via Dia Järvenpää ry
toimii myös ESR-rahoitteisen Yhdessä katettu-hankkeen hallinnollisena vastuutahona,
vaikka vastuu hankkeen etenemisestä on kaikilla verkoston jäsenillä.
Järvenpään kaupungin kaupunkikehityslautakunta teki syksyllä 2017 päätöksen
Yhdessä katettu-toiminnan tukemisesta 20 000€:lla. Tämän turvin Via Dia Järvenpää ry
pystyi vuokraamaan toimitilat ruokaterminaalille marraskuussa 2017 ja hankkimaan
toiminnan aloittamiseen tarvittavat materiaalit. Lidl Oy lahjoitti kymmenen käytettyä
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kylmä/pakastinallasta toiminnan käyttöön. Kaupunkikehityslautakunta myönsi
toimintaan edelleen tukea 12 000 € vuodelle 2018. Tuki osoitettiin ViaDia Järvenpää ry:
lle kiinteistön vuokraan ja sähköön.
Järvenpään kaupungin Osaamis- ja työllisyyspalvelut osallistuu ESR-hankkeen
vaatiman julkisen tahon rahoitusosuuden rahoittamiseen vuosina 2018- 2019,
kumpanakin vuonna 5700 €:n suuruisella kuntaosuudella. Kaupunki on sitoutunut
osallistumaan hankkeen rahoittamiseen siis vuoden 2019 loppuun saakka. Muut
verkoston jäsenet osallistuvat rahoitukseen 700 €:lla vuodessa/toimija.
Järvenpään kaupungin organisaatiomuutoksen myötä päätöksenteko vuoden 2019
vuokratuen osalta siirrettiin Kaupunkikehityksen palvelualueelta Hyvinvoinnin
palvelualueelle. Näin ollen Hyvinvointilautakunta tekee päätöksen vuokratuen
myöntämisestä vuodelle 2019.
Via Dia Järvenpää ry:n koordinoima Yhdessä katettu -hanke nähdään
yhteistyökumppaneiden näkökulmasta erittäin tärkeänä. Yhteistyökumppanien
ajatukset ilmenevät liitteenä olevista lausunnoista. Lausunnoissa korostuvat eri
näkökulmat kuntalaisten osallisuuden lisääntymisestä, paikallisen verkostotyön ja
kestävän kiertotalouden kehittymisestä. Järvenpään kaupungin osaamisen ja
työllisyyden edistämisen prosessin näkökulmasta toiminta tuo opiskelijoille ja
työttömille kuntalaisille mahdollisuuden joko opiskelun aikaiseen oppimiseen,
työkokeiluihin tai määräaikaisiin työsuhteisiin joko suoraan toimijoiden työllistämänä
tai kaupungin edelleen sijoittamana. Tuen päättyminen merkitsisi ESR-hankkeen
keskeytymistä, koska kyseinen rahoitus ei kata tilojen vuokrakustannuksia.
Toiminta sijoittuu Hyvinvoinnin palvelualuella osaamis- ja työllisyyspalvelujen
yksikköön ja avustus katetaan yksikön määrahoista.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu-
hävikkiruokaterminaalin toimintaan 12 000 € vuokratukea vuodelle 2019.

Päätös
Hyväksyttiin
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Hyvinvointilautakunta, 12.12.2019, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirkka Lehti
Liitteet

1 Yhdessä katettu vaikuttavuus Hyvo 12.12.2019
Via Dia Järvenpää ry on paikallinen 3. sektorin toimija, joka tekee työtä ihmisten
kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantamiseksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin,
TE-toimiston, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveys kuntayhtymän, alueen eri
oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhdessä katettu -
toiminta, jonka vuokrakustannuksiin toimija nyt tukea hakee, on osa yhdistyksen
toimintaa.
Yhdessä katettu -verkosto koostuu useista paikallisista toimijoista, joita ovat
Setlementti Louhela ry, Keski-Uudenmaan Klubitalot ry, Järvenpään seurakunta,
Järvenpään Vapaaseurakunta, Vineyard Uusimaa, Werkko ry (uusi toimija 30.8.2019
alkaen) ja Järvenpään kaupunki. Toiminnan tarkoituksena on hävikkiruokaa
hyödyntämällä valmistaa yhteisöllisiä aterioita. Käytännössä verkostossa mukana
olevat tahot noutavat useista eri paikallisista elintarvikeliikkeistä hävikkiruokaa ja
kuljettavat ne Via Dia Järvenpää ry:n tiloissa sijaitsevaan hävikkiruokaterminaaliin.
Vuoropäivin toimijat noutavat terminaalista raaka-aineita ja valmistavat niistä
aterioita. Ateriat ovat maksuttomia ruokailijoille. Toiminnan tavoitteena on tarjota
vaihtoehto leipäjonoille ja antaa kuntalaisille mahdollisuus sosiaaliseen
ruokailutapahtumaan.
Via Dia Järvenpää ry toimii Yhdessä katettu verkoston koordinaatiotahona ja sen
toimitilat hävikkiruokaterminaalin fyysisenä sijoituspaikkana. Toimitilat sijaitsevat
Emalikukan kiinteistössä, osoitteessa Valimokuja 1. Via Dia Järvenpää ry toimii myös
ESR-rahoitteisen Yhdessä katettu-hankkeen hallinnollisena vastuutahona 31.1.2020
saakka, vaikka vastuu hankkeen etenemisestä on kaikilla verkoston jäsenillä.
Via Dia Järvenpää ry:n koordinoima Yhdessä katettu -hanke nähdään
yhteistyökumppaneiden näkökulmasta erittäin tärkeänä. Yhteistyökumppanien
ajatukset ilmenevät liitteenä olevista lausunnoista ja yhteistyösopimuksista.
Lausunnoissa korostuvat eri näkökulmat kuntalaisten osallisuuden lisääntymisestä,
paikallisen verkostotyön ja kestävän kiertotalouden vaikutuksista. Järvenpään
kaupungin osaamisen ja työllisyyden edistämisen prosessin näkökulmasta toiminta
tuo opiskelijoille ja työttömille kuntalaisille mahdollisuuden joko opiskelun aikaiseen
oppimiseen, työkokeiluihin tai määräaikaisiin työsuhteisiin, joko suoraan toimijoiden
työllistämänä tai kaupungin edelleen sijoittamana. ESR-hankkeen aikana (1.2.2018-
31.1.2020) Yhdessä katettu-verkoston toiminnalle on asetettu seuraavat kolme alla
esitettyä tavoitetta. Alla kuvataan myös, miten tavoitteisiin on päästy.
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Tavoite 1. Lisätä järvenpääläisten yhteisöllisyyttä ja työelmäosallisuutta yhdessä katetun
pöydän avulla
Toiminta on mahdollistanut yhteensä 40 kuntalaisen työllistymisen tai työelämään
osallistumisen toiminnan aikana. Palkattuja henkilöitä on ollut 9, joista viisi (5) on ollut
työsuhteessa palkkatuella ESR-hankerahoituksella ja neljä (4) henkilöä Järvenpään
kaupungin edelleen sijoittamana. Työkokeilussa on ollut 16 henkilöä ja kuntouttavassa
työtoiminnassa 15 henkilöä. Toiminta on lisännyt vapaaehtoistyön mahdollisuuksia
kaupungissa. Vapaaehtoisia on ollut toiminnassa mukana lähes 100 henkilöä.
Toiminnalla on työllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia lisäävä vaikutus Järvenpäässä.
Tavoite 2. Järjestää kaikille avoimia yhteisöllisiä ruokailuja, joissa hyödynnetään
paikallisten sopimuskumppaneiden lahjoittamaan ruokaa.
Toiminnan tavoitteena on lisätä osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksia
ihmisille ruoan logistiikan ja ruokailujen muodossa. Toiminnan aikana verkostossa on
järjestetty yli 2000 erilaista yhteisöllistä tilaisuutta, joissa on tarjoiltu ruokaa ja jaettu
elintarvikkeita ruoka-apuna. Tilaisuuksissa on käynyt yhteensä yli 45 000 henkilöä.
(lisää vaikutuksista liitteessä 2)
Tavoite 3. Kehittää ja vahvistaa kolmannen ja julkisen sektorin ammatillista yhteistyötä ja
tiedonkulkua järvenpääläisten hyväksi.
Toiminnassa on saatu koottua yhteen eri kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita.
Säännöllisissä tapaamisissa on jaettu tietoa eri toimijoiden palveluista ja toiminnoista,
sekä kehitetty yhteistyömuotoja. Verkosto on kehittänyt viikoittaista toimintaa ja
laatinut siitä kuukausiohjelman eri toimijoiden ja ammattilaisten aktiiviseen käyttöön.
Verkostoyhteistyössä toimivien tahojen hyvinvointia edistävä toiminta on aktivoitunut
ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on tiivistynyt.
Sitra on tunnustanut Yhdessä katettu -verkoston toiminnan hyvin toimivaksi, kestävän
kehityksen mukaiseksi ja kiertotaloutta edistäväksi toiminnaksi. Sitra on sitoutunut
antamaan tukea ja asiantuntemusta toiminnan kehittämiseksi. Toiminnassa on
mukana myös Luonnonvarakeskus LUKE, joka on tutkinut verkostossa ruokahävikin
käyttöä osana eurooppalaista Circwaste-hanketta.
Yhdessä katettu verkosto, Via Dia ry:n koordinoimana, on hakenut STEA:n
hankerahoitusta Yhdessä katettu -verkoston toimintaan maaliskuusta 2020 alkaen.
Hankkeen kesto olisi 2 vuotta 10kk ja budjetti 266 732€. Rahoituspäätös hankkeesta
saadaan 5.12.2019.
Hyvinvointilautakunta päätti myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu-
hävikkiruokaterminaalin toimintaan 12 000 € vuokratukea vuodelle 2019. Via Dia
Järvenpää ry hakee edelleen Järvenpään kaupungin tukea vuokrakustannuksiin, koska
kyseisen hankerahoitusten saaminen ei ole vielä varmaa ja varmistuessaankaan
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rahoitus ei kata tilojen vuokrakustannuksia. Järvenpään kaupungin tuen päättyminen
merkitsisi toiminnan merkittävää vaikeutumista.Toiminnan jatkuminen keskeytyksettä
on toimijoille tärkeää ja kaupungin aiemman suuruisen vuokratuen suoraan
jatkamisella saadaan alkuvuoden toiminta turvattua. STEA:
n avustuspäätöksen jälkeen arvioidaan avustustarve uudelleen ja asia
tuodaan uudelleen lautakunnan päätettäväksi.
Toiminta sijoittuu Hyvinvoinnin palvelualueella osaamis- ja työllisyyspalvelujen
yksikköön ja avustus katetaan yksikön määrärahoista.
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaalin
toimintaan vuokratukea 1.000 euroa kuukaudessa 1.1.- 31.3.2020.
2. että kaupungin vuokra-avustuksen jatko Yhdessä katettu -toimintaan
tuodaan lautakunnan päätettäväksi alkuvuodesta 2020, kun tieto
rahoituspäätöksestä ja avustustarpeesta on selvinnyt.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 27.02.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirkka Lehti
sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö
Hyvinvointilautakunta päätti 12.12.2019 kokouksessaan myöntää Via Dia Järvenpää ry:
n Yhdessä katettu -hävikkiruokaterminaalin toimintaan vuokratukea 1.000 euroa
kuukaudessa ajalle 1.1.–31.3.2020. Lautakunta päätti myös, että kaupungin vuokra-
avustuksen jatko Yhdessä katettu - toimintaan tuodaan lautakunnan päätettäväksi
alkuvuodesta 2020, kun tieto rahoituspäätöksestä ja avustustarpeesta on selvinnyt.
Uudenmaan MYRS eli Maakunnan Yhteistyöryhmän sihteeristö on alustavasti
hyväksynyt Yhdessä katettu 2020–2022 -hankkeen rahoitettavien ESR-hankkeiden
joukkoon. Varsinainen rahoituspäätös on kuitenkin odotettavissa vasta helmi-
maaliskuussa 2020.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää että
1.
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1. Via Dia Järvenpää Ry:n Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaaliin liittyvän
rahoituspäätöksen viivästymisen vuoksi, hankkeelle maksetaan tukea
lautakunnan aiemman päätöksen suuruisena siihen saakka, kunnes virallinen
rahoituspäätös on saapunut.
2. Virallisen rahoituspäätöksen saavuttua asia tuodaan lautakuntaan uudelleen
päätettäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 11.05.2020, § 194
Valmistelijat / lisätiedot:
Sirkka Lehti
sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö
Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 27.2.2020, että Via Dia Järvenpää ry:n
Yhdessä katettu- hävikkiruokaterminaaliin liittyvän rahoituspäätöksen viivästymisen
vuoksi, hankkeelle maksetaan tukea lautakunnan aiemman päätöksen suuruisena
siihen saakka, kunnes virallinen rahoituspäätös on saapunut. Virallisen
rahoituspäätöksen saavuttua asia tuodaan lautakuntaan uudelleen päätettäväksi.
Yhdessä katettu toiminta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 21.4.2020, joten
asia tuodaan nyt uudelleen päätettäväksi.
Yhdessä katettu toiminnan jatkokehittämiseen tähtäävä hankerahoitus kohdistuu
ajalle 01.05.2020 - 28.02.2022. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja valtio myöntävät
toimintaan rahoitusta yhteensä 135 308 €. Hävikkiruokaterminaalin toiminnasta
syntyvät vuokrakustannukset eivät kuitenkaan ole hankerahoituksen näkökulmasta
hyväksyttäviä kustannuksia ja niihin toimija hakee kaupungilta avustusta.
Yhdessä katettu 2020-2022 on ViaDia Järvenpää ry:n hanke, jonka tavoitteena on
1) lisätä työttömien työelämäosallisuuden ja työelämään etenemisen mahdollisuuksia.
Hankkeessa kehitetään tapoja, joilla voidaan tukea ja vahvistaa työelämän
ulkopuolella ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä ja
työelämään etenemistä. Tavoitteena on, että 60 pitkäaikaistyöttömälle muodostuu
monipuolisia työelämäpolkuja yritys- ja yhdistysyhteistyön kautta.
2) vahvistaa eri toimijoiden aktiiviseen verkostoyhteistyöhön perustuvaa paikallista
toimintaa, ja laajentaa sitä myös muihin kuntiin Keski-Uudellamaalla.
Kaupungin hakijalta edellyttämä vaikuttavuusarvio edelliseltä toimintakaudelta käy
ilmi HyvLa 12.12.2019 § 74 perusteluosiosta. Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 §
81 hyväksymän liikkumavaralistan mukaisesti tuki päättyy vuoden 2020 loppuun
mennessä.
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Asian käsittely on kiireellinen, eikä voi odottaa poikkeustilanteen päättymistä, koska
tuen hakija tarvitsee taloudellista tukea vuokrakustannuksiin mahdollisimman pian.
Toimivalta
Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus
käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa
(pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän
mukaisissa poikkeusoloissa."
TL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää Via Dia Järvenpää ry:n Yhdessä katettu -hävikkiruokaterminaaliin
toimintaan vuokratukea 1.000 euroa kuukaudessa 31.12.2020 saakka.
2. että, avustuksen saaja raportoi tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikölle avustusajalta hankkeelle asetetun
raportointiaikataulun mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 05.11.2020, § 44
Valmistelija / lisätiedot:
Sirkka Lehti
sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö
Liitteet

1 Yhdessä Katettu hakemus vuokratukeen 2021
2 Hyvo 5.11.2020 / Vetoomus hyte2020
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.6.2020 myöntää Via Dia Järvenpää ry:n
(myöhemmin Via Dia Keski-Uusimaa ry) Yhdessä katettu -hävikkiruokaterminaaliin
toimintaan vuokratukea 1.000 euroa kuukaudessa 31.12.2020 saakka. Avustuksen
saajan tulee päätöksen mukaan raportoida tavoitteiden toteutumisesta ja
vaikuttavuudesta osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikölle avustusajalta hankkeelle
asetetun raportointiaikataulun mukaan.
ViaDia Keski-Uusimaa ry hakee nyt tukea Yhdessa# Katettu- verkoston
logistiikkakeskuksen ja ruokaterminaalin vuokrakustannuksiin vuodelle 2021.
Haettava summa on 10 900€. Ruokaterminaalin vuokran ja sähkön
kokonaiskustannus vuodelle 2021 on 21 800€. Tuella kustannettaisiin puolet (50%)
vuokrakustannuksista arvonlisäveroineen, jota ei voida vähentää verotuksessa
toiminnan yleishyödyllisyyden vuoksi.
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Yhdessä Katettu-verkosto sai jatkorahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Yhdessä
katettu 2020-2022 hankkeelle ajalle 1.5.2020-28.2.2022. Hankerahoitusta ei voida
kuitenkaan käyttää toimitiloihin tai ruoka-aputyön toteuttamiseen.
Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 hyväksymän liikkumavaralistan mukaisesti Via
Dia ja Yhdessä katettu -verkoston tuki päättyy vuoden 2020 loppuun mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää olla myöntämättä vuokratukea Yhdessä Katettu
verkoston toimintaan vuodelle 2021.
Kokouskäsittely
Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara esitteli asian.
Keskustelun kuluessa Katri Kuusikallio ehdotti Satu Haaparannan, Pasi Koskisen ja
Anne Kujasalon kannattamana, että tukea maksetaan vuoden 2021 loppuun.
Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: Hyvinvointilautakunta
päättää myöntää vuokratukea 10 900€ Yhdessä Katettu verkoston toimintaan vuodelle
2021. Tuki tulee kattaa palvelualueen käyttötaloudesta.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyä
lautakunnan yksimieliseksi päätökseksi.
Lautakunnan hyväksyttyä muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti Kuusikallion
ehdotuksen käsittely raukesi.
Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan ponnen: toiminnan
jatkuvuuden edellytykset selvitetään vuoden 2021 aikana.
Rita kostama palasi kokoukseen klo 19.58.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen seuraavan ponnen: toiminnan
jatkuvuuden edellytykset selvitetään vuoden 2021 aikana.
Tiedoksi
tuen hakija, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus, § 73,18.03.2019
Hyvinvointilautakunta, § 26,09.05.2019
Hyvinvointilautakunta, § 45, 05.11.2020
§ 45
Vanhankylänniemen kartanorakennuksen käyttö ja kehittäminen
JARDno-2019-761
Kaupunginhallitus, 18.03.2019, § 73
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Lausvaara, Marko Kauppinen
Liitteet

1 KartanoYrittäjävetoinenMalli kh esitys 18.3.2019
2 Vanhankylänniemen Kartano kehittäminen, ammatillinen työpaja KH 18.3.2019
3 Laskelma, Vanhankylänniemen Kartano 18.3.2019 kaupunginhallitus
Taustaa
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.12.2018 Vanhankylänniemen kartanon
tilannetta ja antoi evästyksiä kartanorakennuksen mahdollisen käytön
jatkosuunnitteluun. Kartanorakennus on ollut tyhjillään syksystä 2018 lähtien
aikaisemmin toimintaa pyörittäneen yrittäjän vetäydyttyä sopimuksesta ja siten
Kartanon yrittäjävetoisen toiminnan lakattua. Uutta toimintaa ei ole tällä välin
rakennukseen määritelty, vaan on pyritty kartoittamaan mahdollisia vaihtoehtoja,
jotka rakennuksen asettamat mahdollisuudet ja rajoitukset huomioiden olisivat
realistisia ja mielellään myös pitkäaikaisia.
Nyt esillä olevia etenemismalleja käytiin läpi kaupungin johtoryhmässä 27.2.2019 ja ne
todettiin realistisiksi.
Jatkosuunnittelua on jatkettu kahden vaihtoehdon mukaan, joista toinen on
yrittäjävetoinen malli ja toinen perustuu osaamis- ja työllisyyspalvelujen
koordinoimaan kahvilatoimintaan, jonka peruskonsepti pohjautuu Lounaskahvio
Cooperinkulman työpajatoiminnanmalliin.
Näistä yrittäjävetoisen mallin perusperiaate on kesäkauden yli menevä
Kartanorakennuksen vuokraus kahvila- ja tai ravintolatoimintaan, johon kiinnostuneet
yrittäjät tarjoavat omia palvelujaan avoimella kilpailutuksella. Yrittäjä esittää
kaupungille liiketoimintasuunnitelman sekä ehdotuksen vuokran suuruudesta, joka on
sidottu sopimusaikana syntyvään liikevaihtoon tietyllä prosenttiosuudella. Yrittäjä
ehdottaa paitsi vuokratasoa, niin myös toiminnan laajuutta eli esimerkiksi sitä
sisältyykö liiketoimintaan karavaanaritoiminnan pyörittäminen Vanhankylänniemessä.
Ehdotukset arvioidaan sekä laadullisin että taloudellisin perustein siten, että
kokonaisuus lisää alueen vetovoimaa varsinkin kesäkaudella sekä tuottaa kaupungin
kannalta edullisimman taloudellisen yhtälön. Yrittäjän kanssa tehtäisiin tässä mallissa
1+1 kautta kattava sopimus.
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Osaamis- ja työllisyyspalvelujen esittämän kahvila- ja majoitustoiminnan perustana on
järjestää toiminta ammatillisena työpajatoimintana. Työpajatoiminnan tarkoituksena
on paitsi tuottaa ammattimaisia kahvila- ja majoituspalveluja, niin myös järjestää
samalla osaamisen kehittämiseen ja työllistymisen edistämiseen liittyvää palvelua
kuntalaisille. Toimintaa ohjaavat ruokapalvelu- ja ohjaustyön ammattilaiset.
Toiminnassa voidaan hyödyntää Lounaskahvio Cooperin Kulman ammatillisen
työpajatoiminnan valmiita toimintamalleja. Myös jo Vanhankylänniemessä sijaitseva
rakentavien alojen Liito-työpajan toiminta on mahdollista integroida yhteen kahvila- ja
majoitustoiminnan kanssa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden ravintola- ja cateringalan
tutkinnonosien suorittamiseen. Toimintaa järjestetään lähtökohtaisesti maalis-
lokakuun aikana. Talviaikana työntekijöiden panos voidaan hyödyntää suoraan
Lounaskahvio Cooperin kulman catering-toiminnan järjestämisessä. Oleellista on
aktiivinen yhteistyö Järvenpään kaupungin eri toimijoiden, yritysten, yhdistysten ja
oppilaitosten kanssa. Toiminnan käynnistäminen edellyttää kolmen työntekijän
(esimies + kaksi työntekijää) rekrytoimista, kalusteiden kuntotarkastusta ja tarpeen
mukaan uusien kalusteiden investointia. Toiminnan alustava käyttötaloussuunnitelma
on esitetty erikseen liitteessä.
Ehdotukset ovat liitteenä.
Vaihtoehtojen vertailu
Ammattityöpajamalli on tavoitellun aikataulun puitteissa varmempi. Tehtyjen
laskelmien perusteella ammattityöpajamalli aiheuttaa kaupungille lisäkulua v.
2019 74te ja v. 2020 104te. Vuodelle 2020 haetaan Aluehallintovirastolta
30te avustusta työpajatoimintaan. Em. toiminnan aiheuttamat nettokulut on
katettavissa Hyvinvoinnin palvelualueen sisältä (50te) ja Kaupunkikehityksestä (23,7te).
Ammattityöpajatoiminnan käynnistämisellä ei näin ollen ole vaikutusta kaupungin
toimintakatteeseen. Lisätuloa on mahdollisesti saatavissa
hyödyntämällä kartanorakennusta ammattityöpajan ohella myös paikallisten yrittäjien
ja taidenäyttelyiden popup-tilana.
Yrittäjävetoisessa mallissa kaupungin oletetaan saavan vuokratuloa, joka olisi
prosentuaalisesti sidottu yrittäjän saamaan liikevaihtoon. Vertailulaskelmassa
liikevaihto on asetettu ammattityöpajana järjestetyn kahvilan liikevaihtoa vastaavaksi
ja kaupungille maksettava osuus liikevaihdosta 10%:iin. Kaupungin tuotto olisi näin
ollen 7.500-10.000e per sopimusvuosi.
Kahvilatoiminnan järjestäminen Vanhankylänniemessä edellyttää vähintään
60te investointia pintaremonttiin, keittiön laitteiden ja kalusteiden uusintaan.
Investointi on tehtävä kummassakin etenemisvaihtoehdossa. Keittiöinvestoinnille
voidaan osoittaa määräraha talousarvioon varatusta kehitysinvestointeihin, joten
hankkeesta ei aiheudu lisämäärärahatarvetta.
Vaihtoehtojen vaikutukset kaupungin talouteen on esitetty liitteenä.
Seuraavat vaiheet
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Jotta kesäkaudelle 2019 saadaan Vanhankylänniemen kartanoon kahvilatoimintaa,
kaupunginhallituksen tulee päättää, edetäänkö vuosina 2019 ja 2020 yrittäjävetoisella
vai omana toimintana järjestettävänä ammattityöpaja -mallilla.
Valitun mallin ja sitä tukevan päätöksen mukaisesti kaupunki lähtee valmistelemaan
asiaa siten, että Kartanorakennus on avoinna tavoitteen mukaisesti viimeistään
1.6.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. valita Kartanorakennuksen kahvilatoiminnan vuosien 2019-2020
järjestämismalliksi Osaamis- ja työllisyyspalvelujen järjestämän ammattityöpajan.
2. velvoittaa yrityspalvelut tekemään perusteellisemman ja
tarkemman suunnitelman yritystoiminnan kehittämisen edellytyksistä
Vanhankylänniemen alueella sekä erityisesti Kartanorakennuksessa ja sen
ympäristössä siten, että toiminta Kartanolla voi jatkua keskeytyksessä nyt
päätetyn toiminta-ajan jälkeen.
3. että Hyvinvoinnin ja Kaupunkikehityksen palvelualueiden välinen, valtuustolle
esitettävä määrärahasiirto tuodaan myöhemmin keväällä hallituksen
käsiteltäväksi samanaikaisesti muiden käyttötalouteen kohdistuvien
talousarviomuutosten kanssa.
Käsittely
Lounaskahvila Cooperin Kulman Ruokapalveluvastaava Jenni Juvonen esitteli
ammatillisen työpajamallin. Elinvoimajohtaja Marko Lehenberg esitteli yrittäjävetoisen
mallin.

Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 09.05.2019, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 Vanhankylänniemen Kartanon vuokrahinnat 1.6.2019 alkaen, Hyvinvointilautakunta
9.5.2019
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Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.3.2019 valita Kartanorakennuksen
kahvilatoiminnan vuosien 2019 - 2020 järjestämismalliksi Osaamis- ja
työllisyyspalvelujen järjestämän ammattityöpajan. Osaamis- ja työllisyyspalvelut on
lähtenyt valmistelemaan toimintaa sille asetetun tavoitteen mukaisesti. Tavoitteena
on, että kahvilatoiminta käynnistyy 1.6.2019.
Osaamis- ja työllisyyspalvelut käyttää omassa toiminnassaan vain kiinteistön keittiö- ja
kahvilatiloja, mutta sen toimintaan kuuluu koko kiinteistön tilojen vuokraaminen.
Tilojen vuokria ei ole aikaisemmin määritelty. Valmistelussa on hyödynnetty tietoa
Seurojentalon vuokrista. Hintoja on verrattu myös vuokrattavien neliöiden ja
istumapaikkojen määrään. Hintatasolla ja ryhmittelyllä pyritään takaamaan tilojen
monipuolinen käyttömahdollisuus kuntalaisille, yrityksille, yhdistyksille sekä muille
mahdollisille käyttäjäryhmille.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Vanhankylänniemen Kartanon kiinteistön
vuokrahinnat liitteen mukaisesti, kitenkin siten, että
juhlatilat ovat maksuttomia, mikäli tilaisuus on avoin kaikille.
muista mahdollisista hinnoista päättää osaamis- ja työllisyyspalvelujen
työpajaesimies.

Päätös
Hyväksyttiin

Hyvinvointilautakunta, 05.11.2020, § 45
Valmistelija / lisätiedot:
Sirkka Lehti
sirkka.lehti@jarvenpaa.fi
osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikkö
Liitteet
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1 Raportti Vanhankylänniemen Kartanon toiminnasta 1.6.2019-30.9.2020 KH
12.10.2020
Kaupunginhallitus päätti 18.3.2019 § 73 valita Kartanorakennuksen kahvilatoiminnan
vuosien 2019 - 2020 järjestämismalliksi Osaamis- ja työllisyyspalvelujen
järjestämän ammattityöpajan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti velvoittaa
yrityspalvelut tekemään perusteellisemman ja tarkemman suunnitelman
yritystoiminnan kehittämisen edellytyksistä Vanhankylänniemen alueella sekä
erityisesti Kartanorakennuksessa ja sen ympäristössä siten, että toiminta Kartanolla
voi jatkua keskeytyksettä vuoden 2020 jälkeen.
Osaamis- ja työllisyyspalvelut on järjestänyt Kartanon kahvila- ja majoitustoimintaa
työpajatoiminnan menetelmin tarkoituksena tukea kuntalaisten osaamisen
ja työelämävalmiuksien kehittymistä kohti avoimia työmarkkinoita. Toiminnasta on
raportoitu kaupunginhallitukselle 1.6.2020 ja 12.10.2020.
Kaupunginhallituksen em. päätöksen mukaan toiminnan pitäisi jatkua Kartanolla
keskeytyksettä nykyisen toiminta-ajan jälkeen yrityspalveluiden laatiman
suunnitelman mukaisesti. Yrityspalvelujen mukaan tavoitteena on laajempi
hankekokonaisuus, koska pelkkä kahvilatoiminta ei riitä kannattelemaan
yritystoimintaa Vanhankyläniemessä. Hankkeistamisen kautta pyritään siihen, että
alueella toimisi pitkäaikaista, vetovoimaista matkailuelinkeinotoimintaa. Covid19 -
pandemia on viivästyttänyt suunnittelua ja neuvotteluita eri osapuolten kesken, joten
Kartanon siirtyminen osaksi yritystoimintaa ei ole seuraavan kahden vuoden aikana
todennäköistä. Näin ollen Kartanon kahvilatoiminta voisi jatkua
ammattityöpajatoimintana.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että
1. Kartanorakennuksen kahvilatoiminta järjestetään Osaamis- ja
työllisyyspalvelujen ammattityöpajana vuosina 2021-2022
2. toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan palvelualueen sisältä,
huomioiden jo päätetyt säästötoimenpiteet.
Kokouskäsittely
Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara esitteli asian.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunginjohtaja, elinvoimajohtaja
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§ 46
Yhdistystoimintaan kohdennettavat kiinteistöt ja tilat
JARDno-2020-2636
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 Taiteilijoiden korttelin kehittäminen
2 Lausunto edelleen luovuttamisesta (sis. allekirjoituksen, ei verkkoon)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
3 Taiteilijoiden kortteli EVA

Oheismateriaali
1 Lausunto edelleen luovuttamisesta (allekirjoitus poistettu)
Hyvinvoinnin palvelualueella on vuoden 2020 hyväksytyn talousarvion
(kaupunginvaltuusto 11.11.2019 § 81) mukaisesti valtuustotasoon nähden sitovana
tavoitteena kaupungin toimitilojen realisointi. Keinoiksi on nimetty Hyvinvoinnin
palvelualueen palveluverkon erillisselvitykset ja realisointilista, jonka mukaan turhista
toimitiloista luovutaan. Talousarvion 2020-2023 valmistelun yhteydessä
Hyvinvointilautakunta on esittänyt näkemyksensä rakennusten tulevasta käytöstä
oman toiminnan kannalta 10.10.2019 § 59 (Liite).
Lisäksi kaupunginhallitus on 4.11.2019 § 286 päättänyt kaupungin omistamien
kiinteistöjen vuokrausperiaatteista ja hakuprosessista. Tavoitteena on, että jatkossa
yhä useampi toimija pääsee hyödyntämään kaupungin tiloja, kun niiden käyttöä
tehostetaan ja hakuprosessista tulee avoin. Päätös merkitsee myös tilasubventioiden
puolittamista vuoden 2021 alusta siten, että tiloissa toimiville osoitetaan tarvittaessa
vaihtoehtoinen, edullisempi tila. Tilojen nykyisten käyttäjien kanssa käydään osana
virkavalmistelua neuvottelukierros, jossa selvitetään tilasubventioiden vähentämisen
vaikutukset heidän toimintaansa.
Kaupungilla on noin neljäkymmentä yhdistyskäyttöön vuokrattua kiinteistöä tai tilaa.
Jalostettavien kiinteistöjen luettelossa eli ns. realisointilistalla on 56 kohdetta.
Kaupungin avustusten piirissä on 118 erilaista järjestöä tai toimijaa. Tämä
kokonaisuus, eri näkökulmien yhteensovittaminen, suunnitteluvaiheiden eri rytmisyys
ja tarvittavien selvitysten määrä on siis laaja, eikä näin mittavaa kokonaisuutta voi
hallita valmistelussa ja päätöksenteossa kerralla. Valtavan kokonaisuuden tai
vaihtoehtoisesti yksittäisiä kiinteistöjä koskevien ratkaisujen sijaan on perusteltua
tarkastella osakokonaisuuksia, kuten kaavakehityshankkeita, joissa useampi
samanaikainen tavoite yhdistyy.
Hyvinvointi- ja kaupunkikehityslautakunnille on esitelty ns. realisointilistan
toimeenpanosuunnitelmaa iltakoulussa 8.10.2020 (Liite). Realisointilistan
johdannossa ja iltakoulumateriaalissa on esitetty ns. päätöksentekopuu. Kiinteistöt,
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joille palvelualueella ei ole käyttöä, laaditaan kaupunkikehityksen toimesta kaava- tai
käyttötarkoituksen muutos tai myydään sellaisenaan. Lautakunnille esiteltiin
toteutettavaksi kaksi kaavakehityshanketta, jotka aloitetaan tammikuussa 2021 ja
saatetaan päätökseen vuoden 2022 loppuun mennessä. Näistä jälkimmäinen
(Pientaloasumista Kyrölään) vaatii vielä jatkovalmistelua mm. Seppälän kiinteistön
sekä viestintä- ja osallisuussuunnitelman osalta. Sen sijaan kaavakehityshanke 1
(Taiteilijoiden korttelin kehittäminen, Liite) osalta Kaupunkikehitys pyytää
Hyvinvointilautakunnalta lausuntoa, koskien seuraavia kiinteistöjä: Myllytie 13 A
(entinen työterveyshuollon rakennus), Myllytie 14 Villa Cooper ja Myllytie 13
Metsästysmaja.
Myllytie 13 A (ent. työterveyshuolto)
Suojeltu rakennus, joka on aiemmin toiminut kunnanlääkärin asuintalona ja
kaupungin työterveyshuollon yksikkönä. Vuokrattuna Järvenpään Taideseura ry:lle,
jolla on kiinteistössä näyttely- ja työtiloja. Lautakunnan lausunnon mukaan tutkitaan
yhteiskäyttömahdollisuutta useammalle taiteen toimijalle ja yhteisölle. Kaavallisesti on
tarkoituksena mahdollistaa asuminen kiinteistössä, mutta kiinteistö jäisi jatkossakin
kaupungin omistukseen.
Myllytie 14, Villa Cooper
Kaupungin omistama, Lars Sonckin suunnittelema Villa Enckell (Cooperin huvila) on
valtakunnallisesti arvokas suojeltu rakennus. Tila on vuokrattu Sivistyslautakunnan
päätöksellä vastikkeetta Järvenpään Käsintekijät ry:lle näyttely- ja myyntitoimintaa
varten toukokuusta 2011 lukien. Yhdistystoimijoiden kanssa etsitään yhteistyössä
Käsintekijöille vaihtoehtoista myynti- ja näyttelytilaa.
Kaupungin ja Agneta Cooperin välillä on syyskuussa 1973 tehty kiinteistökauppa,
jonka yhteydessä kaupunginvaltuusto (KV 3.9.1973 § 261) hyväksynyt Cooperin vaihto-
ja luovutuskirjat. Lahjakirjan kirjauksen mukaan hirsihuvila on luovutettu kaupungille
käytettäväksi tarkoituksiin, joihin huvilan kulttuurihistoriallinen arvo antaa puitteet ja
mahdollisuudet. Kaupunginlakimies on laatinut lausunnon (Liite) Villa Cooperin
mahdollisesta luovuttamista edelleen. Lahjakirjaan ei ole kirjattu ehtoa, jonka mukaan
kaupungilla ei olisi oikeutta luovuttaa huvilaa edelleen. Mikäli kaupunki päätyy
luovuttamaan huvilan edelleen, on asiassa syytä ottaa huomioon luovutukseen
sisältyvät taloudelliset ja kaupungin maineeseen liittyvät riskit. Rakennus
ympäristöineen on tarkoitus säilyttää. Kaavallisesti tavoitteena olisi mahdollistaa
huvilassa asuminen. Kiinteistön luovuttaminen yksityiselle voisi edistää suojeluarvoja
kaupungin omistusta paremmin.
Myllytie 13 Metsästysmaja.
Rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas, suojeltu kohde. Taidelainaamo Taikka Oy
on toiminut noin 25 m2 tiloissa vuodesta 2008, toinen toimistotilaksi vuokrattu tila on
vapautunut. Rakennukselle ei ole käyttöä palvelualueen ydintoiminnassa.
**
Perustuen hyvinvointilautakunnan aiempaan kannanottoon käyttötarkoituksesta,
lautakunnalle esitetään, että kiinteistöjä Myllytie 13 Metsästysmaja ja Myllytie 14 Villa
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Cooper ei varata palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön. Myllytie 13 A (ent.
Työterveyshuolto) selvitetään yhteiskäyttömahdollisuutta useammalle taiteen
toimijalle ja yhteisölle. Ennakkovaikutusten arvio ml. taloudelliset selvitykset sekä
viestintä- ja osallisuussuunnitelma ovat liitteenä. Varsinaiset päätökset kunkin
kiinteistön luovuttamisesta tehdään myöhemmin kaupungin hallituksen toimesta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi Taiteilijoiden kortteli -nimisen kaavakehityshankkeen
yhdistysten käytössä olevien tilojen osalta
2. että, kiinteistöjä Myllytie 13 Metsästysmaja ja Myllytie 14 Villa Cooper ei varata
palvelualueen omaan tai yhdistyskäyttöön.
Kokouskäsittely
Vt palvelualuejohtaja Jari Lausvaara esitteli asian.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaupunkikehitys, kaupunginhallitus
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§ 47
Veteraaniavustusten myöntäminen ja kohdentaminen
JARDno-2020-2382
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Järvenpään kaupunki on myöntänyt harkinnanvaraista veteraanimäärärahaa
vuosittain vahvistetun talousarvion puitteissa. Avustuksen tavoitteena on tukea
veteraanien päivittäisiä toimintoja osana kotona asumisen tukemista. Avustus on
kohdennettu vuosien 1939-1944 sotien veteraaneille, jotka eivät saa korvausta
sotilasvammalain perusteella.
Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1.11.2019 voimaan astunut muutos
mahdollistaa tunnuksen omaaville veteraaneille kotiin tuotavat palvelut maksutta
valtion kautta. Kotona asuvien veteraanien määrä on vuosittain vähentynyt ollen nyt
Järvenpäässä 12. Järvenpää on vuosina 2017-2019 avustanut kotona asuvia
veteraaneja noin 5 000 eurolla vuosittain erillisten määriteltyjen kriteereiden ja
mukaisesti. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettiin vapaaehtoiselle kuntayhtymälle
vuoden 2019 alusta, veteraaneille kohdennettua avustussummaa ei siirretty
kaupungille avustusten myöntämistehtävän ohessa. Sen vuoksi kaupungin
talousarviossa ei ole ollut vuosille 2019-2020 varausta avustuksen myöntämiseksi.
Veteraaniyhdistysten ja Keusoten kanssa on neuvoteltu avustuksen kohdentamisesta
uudelleen lakimuutoksesta johtuen. Veteraanien määrän vähentyessä avustuksen
saajia halutaan laajentaa veteraanien puolisoihin ja leskiin, joita on yhteensä 42.
Vertailua on tehty mm. Tuusulan kunnan veteraaniavustusten kohdentamiseen.
Järvenpään kaupungin on myös ollut tarpeen nimetä veteraaniyhdyshenkilö, koska
tehtävää aiemmin hoitanut henkilö on siirtynyt Keusoten palvelukseen. Myös
kaupungille saapuneessa kuntalaisaloitteessa esitetään, että Valtiokonttorin ja
Järvenpään kaupungin päällekkäisistä palveluista ja etuuksista luovutaan ja säästyneet
määrärahat ohjataan leskien hyväksi ja että veteraanien hammashuolto muuttuisi
maksuttomaksi.
Vuonna 2020 Järvenpään kaupungin harkinnanvarainen määräraha kohdennetaan
kotona asuville veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskille. Veteraaniavustuksia
jaetaan vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa, vuonna 2020 maksimissaan
5 000 euroa, päivitettyjen kriteerien mukaisesti. Kustannukset katetaan hyvinvoinnin
palvelualueen budjetista.
Hyte-johtaja velvoitetaan laatimaan veteraaniavustusprosessi
yhteistyössä veteraaniyhdistysten ja Keusoten kanssa. Yhteyshenkilönä toimii
kaupungin nimeämä veteraaniyhdyshenkilö, työikäisten ja ikääntyneiden hyte-yksikön
asiakasneuvoja. Veteraaniavustuksista vastaa hyte-johtaja.
Ehdotus
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Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä veteraaniavustuksen myöntämiskriteerit
seuraavasti;
1. Kaupungin myöntämiä veteraaniavustuksia jaetaan vuosittaisen
talousarviomäärärahan puitteissa.
2. Järvenpään varaamista rahoista kotona asuville veteraaneille ehdotetaan
korvattavaksi silmälaseista 500 euroa (aiemmin 250 euroa) joka toinen vuosi ja
hammashoidosta 500 euroa (aiemmin 250 euroa) vuosittain.
3. Lisäksi heille korvataan tarvittaessa erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita kuten
fysioterapia- ja kampaamopalveluita palvelusetelien muodossa, 24x20 euroa
vuodessa. Veteraanien puolisoille ja leskille korvataan 5x20 euroa vuodessa
vastaaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin.
4. Muut kaupungin aiemmat etuudet veteraaneille säilyvät ennallaan: uimahalli- ja
kuntosalipalvelut sekä ilmainen joukkoliikenne.
Kokouskäsittely
Hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli asian.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
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§ 48
Kuntalaisaloite / Kaupungin myöntämien veteraaniavustusten kohdentamisen
muuttaminen
JARDno-2019-3619
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Kuntalaisaloite / Kaupungin myöntämien veteraaniavustusten kohdentamisen
muuttaminen (allekirjoitettu)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali /Kuntalaisaloite Kaupungin myöntämien veteraaniavustusten
kohdentamisen muuttaminen (allekirjoitukset poistettu)
Järvenpään Sotaveteraanit ry:n, Järvenpään Rintamaveteraanit ry:n ja Sotainvalidien
Veljesliiton Uudenmaan piirin Järvenpään Seudun osaston allekirjoittamassa
aloitteessa esitetään, että Valtiokonttorin ja Järvenpään kaupungin päällekkäisyyksistä
etuuksissa kotona asumisen tukemisen palveluissa, avokuntoutuksessa ja mm.
siivouspalveluissa ja jalkahoidossa luovutaan ja säästyneet määrärahat ohjataan
leskien hyväksi ja että veteraanien hammashuolto muuttuisi maksuttomaksi. Keravalla
ja Tuusulassa tämä käytäntö on jo.
Aloitteessa todetaan, että Järvenpään kaupungin määräraha veteraanien palveluihin
on ollut 30 000 euroa/v tai tarpeen mukaan, eikä määrärahoja ole käytetty
täysimääräisesti.
Vastaus
Rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1.11.2019 voimaan astunut muutos
mahdollistaa tunnuksen omaaville veteraaneille kotiin tuotavat palvelut maksutta
valtion kautta. Järvenpään kaupunki on myöntänyt kotona asuville veteraaneille
vuosina 2017-2019 keskimäärin 5 000 euroa/v edellä kuvattuihin palveluihin. Sosiaali-
ja terveyspalvelut ovat aiempina vuosina vahvistaneet kaupungin avustussumman.
Kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettiin vapaaehtoiselle kuntayhtymälle vuoden 2019
alusta, veteraaneille kohdennettua avustussummaa ei siirretty kaupungille avustusten
myöntämistehtävän ohessa.
Kotona asuvia veteraaneja on Järvenpäässä yhteensä 12 ja leskiä ja puolisoita 42.
Veteraanien määrän vähentyessä avustuksen saajia halutaan laajentaa veteraanien
puolisoihin ja leskiin.
Järvenpään kaupunki on päivittänyt kotona asuville veteraaneille myönnettävien
avustusten kriteerit lakimuutoksen johdosta ja vahvistaa vuosittain myönnettävän
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avustussumman talousarvion puitteissa. Vuonna 2020 avustuksiin käytettävä summa
on 5 000 euroa.
Kotona asuvien veteraanien avustamisen kriteerit:
Kaupungin myöntämiä veteraaniavustuksia jaetaan vuosittaisen
talousarviomäärärahan puitteissa.
Järvenpään varaamista avustusmäärärahoista kotona asuville veteraaneille
ehdotetaan korvattavaksi silmälaseista 500 euroa (aiemmin 250 euroa) joka toinen
vuosi ja hammashoidosta 500 euroa (aiemmin 250 euroa) vuosittain.
Lisäksi heille korvataan tarvittaessa erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita kuten
fysioterapia- ja kampaamopalveluita palvelusetelien muodossa, 24x20 euroa
vuodessa.
Veteraanien puolisoille ja leskille korvataan 5x20 euroa vuodessa vastaaviin
hyvinvointia tukeviin palveluihin.
Muut kaupungin aiemmat etuudet veteraaneille säilyvät ennallaan: uimahalli- ja
kuntosalipalvelut sekä ilmainen joukkoliikenne.

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. antaa edellä olevan selvityksen kuntalaisaloitteeseen kaupungin myöntämien
veteraaniavustusten kohdentamisen muuttaminen.
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloiteentekijät, kirjaamopalvelut
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§ 49
Avustusten yhtenäiset kriteerit
JARDno-2020-2619
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Liitteet

1 Avustusten yhteiset kriteerit 5.11.2020
2 Hyteavustusten kriteerit 2020
3 Nuorisoavustusten kriteerit 2020
4 Liikunta_avustusten_pisteytys_2022
5 Liikunta-avustussäännöt 2020
Valmistelijat: Sami Ylisaari, Tiina Inkinen, Kirsi-Marja Karjalainen, Tony Konkola, Anu
Puro

TOIMINTA (ENT.YLEIS-)- JA KOHDEAVUSTUSTEN UUSISTA YHTEISISTÄ KRITEEREISTÄ
Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa liikunta-, nuoriso-,
kulttuuri sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) palveluihin liittyviä
toiminta- ja kohdeavustuksia. Toiminta-avustukset myöntää Hyvinvointilautakunta 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 osalta on luotu yhteinäiset avustuskriteerit, jotka
pohjautuvat kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Kriteerien luonnosta on esitelty
Hyvinvointilautakunnan iltakoulussa 19.8.2020 §19. Kriteereistä on pyydetty lausunto
yhdistystoimijoilta ja asiasta on järjestetty keskustelutilaisuus yhdistyksille Järvenpää-
talossa 29.9.2020. Valmistelun, lautakunnnan iltakoulun ja yhdistystoimijoiden
lausuntojen pohjalta Järvenpään kaupungille esitetään yhteisiä avustusten
myöntämisen kriteereitä liitteenä olevan kriteeristön mukaisesti. Samalla osa
vanhoista kriteereistä joko muuttuu (mm. liikunta) tai puretaan (mm. hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen). Osa hyte-avustuksista ehdotetaan kohdennettavaksi
kohdeavustuksina kuten muissakin avustusryhmissä.
Yhteisten kriteereiden tavoitteena on
luoda avustuksille yhtenäiset kriteerit sekä läpinäkyvämpi avustustenjakomalli.
vähentää byrokratiaa ja selkiyttää päätöksentekoa poliittisesti
ja viranhaltijatasolla.
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liittää avustukset ja niiden myöntöperiaatteet vahvemmin kaupunkistrategiaan
ja valtakunnallisiin ohjelmiin sekä viime vuosina päivitettyihin lakeihin kunnan
tehtävistä.
Liikunta-avustuksen kriteerien muutosehdotuksessa painopiste siirtyy kilpaurheilun
tukemisesta vahvemmin harrasteurheilun piiriin. Lisäksi soveltavan liikunnan
järjestämistä ja matalan kynnyksen toimintaa tuetaan selkeämmin.
Muutosehdotuksella tuetaan järvenpääläisten lasten ja nuorten harrastamista sekä
liikunnallista elämäntapaa läpi elämänkaaren huomioiden soveltava liikunta.
Muutos tukee myös kuntalaisille maksuttomien liikuntatapahtumien järjestämistä,
edistäen näin tasa-arvoisia liikkumisen mahdollisuuksia sekä terveyden edistämistä ja
hyvinvointia. Muutosehdotuksella vastataan paremmin seuraaviin ohjaaviin
asiakirjoihin: kaupunkistrategia, hyvinvointisuunnitelma (yhtenä keihäänkärkenä
liikkumisen lisääminen), Järvenpään kaupungin terveysliikuntaohjelma 2018-2020,
Liikuntapoliittinen selonteko 2018, STM:n julkaisu Valtakunnalliset yhteiset linjaukset
terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 sekä liikuntalaki (390/2015).
Muutosehdotus tukee valmisteilla olevan liikkumisohjelman 2021-2024 keihäänkärkiä.
Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut ehdottavat, että uusien kriteerien perusteella
avustuksen jakaminen toteutetaan vuodesta 2022 alkaen. Tällä mahdollistetaan
liikunta-avustusta hakeville tahoille uusien avustuskriteerien huomioiminen vuoden
2021 toiminnan suunnittelussa. Vuoden 2021 avustukset jaetaan nykyisillä säännöillä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustukset on tarkoitettu
hyvinvointia- ja terveyttä edistäville yhdistyksille- ja järjestöille kuten kansanterveys- ja
vammaisjärjestöille, eläkeläisjärjestöille, asukasyhdistyksille ja muille yhdistyksille.
Hyte-avustuksia on myönnetty entisten sote-avustusten kriteerien mukaan.
Eläkeläisjärjestöille myönnettävän avustuksen suuruus on määräytynyt maksavien
jäsenten mukaan: 4,5 euroa/maksava jäsen. Hyte-avustuksia on myönnetty myös
veteraanimajojen tilojen vuokriin ja kunnossapitoon. Näistä em. avustusmuodoista
tullaan sellaisenaan luopumaan ja Hyte-avustusten peruskriteereinä tulee olemaan
Järvenpään kaupungin avustuskokonaisuuden yhtenäiset kriteerit.
Hyte-avustuksilla tuettavan toiminnan tulee toteuttaa kaupunkistrategiaa, jonka
mukaan hyvä elämä vahvistaa järvenpääläistä omaa osallisuutta ja vastuuta sekä
identiteettiä, ja luo avointa, sallivaa ja toista arvostavaa
kaupunkikulttuuria. Lisäksi hyte-avustusten myöntämisessä arvioidaan, miten
suunniteltu toiminta tukee valtuustokausittain hyväksytyn hyvinvointikertomuksen ja -
suunnitelman painopisteitä.
Nuorisoavustusten osalta sovelletaan uusia yhteisiä kriteereitä, muutoin
nuorisoavustusten myöntökriteerit säilyy ennallaan.
Kulttuurin avustusten osalta varsinaiset kriteerit ovat puuttuneet ja kriteeristöä on
täydennetty aina hakuohjeiden ohessa. Järvenpään yhteiset kriteerit toimivat samalla
myös kulttuurin avustusten kriteereinä ja näin toteutttavat aiempaa paremmin
Järvenpään strategisia tavoitteita ja vastaavat tavoitteisiin, jotka on kirjattu lakiin
kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019.
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Toiminta-avustusten suhteen siirrytään kaksivuotiseen avustukseen. Ensimmäisen
kerran kaksivuotiset toiminta-avustukset myönnetään vuonna 2021. Kausi on 2021-
2022. Kaksivuotisella toiminta-avustuksella pyritään luomaan vakautta toiminta-
avustusta nauttivien yhdistysten toimintaan ja suunniteluun. Kaksivuotinen toiminta-
avustus myös vähentää avustusten myöntöön liittyvää byrokratiaa.
Kaikille avustuksen saajille yhtenäisten kriteerien kautta tuodaan läpinäkyvyyttä
avustusten myöntöperusteisiin sekä virtaviivaistetaan avustusten hakemiseen ja
myötöön liittyvää viestintää ja hallinnollista työtä. Samassa yhteydessä avustuksiin ja
niiden hakemiseen liittyyvää viestintää kehitetään.
Avustusten hausta:
Haku tapahtuu sähköisen asioinnin kautta ja hakulinkit löytyvät Järvenpään kaupungin
verkkosivuilta. Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen ja
avustushakemuksen täyttäjällä tulee olla yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.
Avustuksiin oikeutettujen on toimitettava hakemuksensa vuosittain huhtikuun 10.
päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisten
ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että
1. Järvenpään kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueen avustuksille otetaan käyttöön
yhteiset kriteerit liitteen mukaisesti.
2. Toiminta-avustusten haku muutetaan kaksivuotisiksi niin, että vuonna 2021
myönnetään toiminta-avustus vuosille 2021-2022 ja jatkossa aina kahden
vuoden välein. Liikuntapalveluiden osalta kaksivuotinen avustuskausi alkaa 2022.
3. Vapaa-ajan ja liikunnan sekä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteereitä
muutetaan liitteissä esitetyllä tavalla.
4. Vapaa-ajan ja liikunnan kriteeristön käyttöönotto on vuonna 2022, jotta
toimijat voivat uudelleen suunnata toimintaansa vuonna 2021 niin halutessaan
ja vastata paremmin uusiin kriteereihin.
Kokouskäsittely
Siirretään asia käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Päätös
Päätetään siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen.
Tiedoksi
kulttuurijohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, palvelupäällikkö,
liikuntapäällikkö, nuorisopalvelujen päällikkö
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Muutoksenhakukielto
§40, §41, §43
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
§42, §44, §45, §46, §47, §48, §49
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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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.

