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§ 22
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 16.4.2021 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kaupunginvaltuusto, § 24,22.03.2021
Kaupunginhallitus, § 86,29.03.2021
Hyvinvointilautakunta, § 23, 15.04.2021
§ 23
Valtuustoaloite / Maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen
kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen tukeminen
JARDno-2021-644
Kaupunginvaltuusto, 22.03.2021, § 24
Liitteet

1 Valtuustoaloite kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen
tukeminen
Järvenpään Kokoomuksen valtuutettu Rita Kostama ja 17 muuta valtuutettua
jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen maahanmuuttajataustaisten
luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen
kielikoulutuksen tukemisesta.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 29.03.2021, § 86
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Valtuustoaloite kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen
tukeminen
Kaupunginvaltuusto 22.3.2021 § 24
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien
maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja
valtuutettujen kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen
tukemista hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteluun.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 15.04.2021, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Loima
arja.loima@jarvenpaa.fi
maahanmuuttotyön eritysasiantuntija
Liitteet

1 Valtuustoaloite kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen
tukeminen
Kaupunginvaltuusto 22.3.2021 § 24
Kaupunginhallitus 29.3.2021 § 86
Vastine valtuustoaloitteeseen
Maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen
päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen tukeminen.
Maahanmuuttajien kotoutumista tukevia toimenpiteitä suunnitellaan kaupungin
kotouttamisohjelmaan, joka hyväksytään valtuustossa. Vuoden 2021 aikana
päivitetään Järvenpään kotouttamisohjelma 2018-2021 vuosille 2022-2024.
Maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen
päätöksentekoon ja osallistumiseen tukeminen suunnitellaan päivitettävään
ohjelmaan. Laajemminkin halutaan lisätä vieraskielisten kuntalaisten tietoisuutta
demokraattisessa yhteiskunnassa vaikuttamisesta ja osallistumisesta.
Järvenpäässä toteutettiin 2020-2021 Sitran rahoittama Demokratiakokeilut 2020 -
osahanke Toimi politiikan -näyttämöllä. Hanke esittää jatkosuosituksia. Hankkeen
tuottamaa tietoa ja materiaalia voidaan hyödyntää kotouttamisohjelman
päivityksessä. Hanke julkaisi Toimi politiikan näyttämöllä -oppaan, joka auttaa
perehtymään kuntapolitiikkaan ja avaa tarvittavaa terminologiaa. Opas on
selkokielinen ja sitä voidaan käännättää tarvittaville kielille.
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että
1. maahanmuuttajataustaisten luottamusmiesten ja valtuutettujen kunnalliseen
päätöksentekoon liittyvän suomen kielikoulutuksen tukeminen suunnitellaan
osaksi kotouttamisohjelman 2022-2024 toimenpiteisiin.
2. uuden valtuustokauden alkaessa luottamusmiehille ja valtuutetuille
järjestetettävän perehdytyksen yhteydessä hyödynnetään Toimi politiikan
näyttämöllä -hankkeen tuottamaa tietoa ja tuotoksia
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maahanmuuttajataustaisten valtuutettujen ja luottamusmiesten
perehdyttämiseen liittyen.
3. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Aloitteen tekijät
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Kaupunginvaltuusto, § 8,15.02.2021
Kaupunginhallitus, § 51,01.03.2021
Hyvinvointilautakunta, § 24, 15.04.2021
§ 24
Valtuustoaloite / Pride-viikon huomioimiseksi Järvenpäässä
JARDno-2021-373
Kaupunginvaltuusto, 15.02.2021, § 8
Järvenpään vasemmistoliiton valtuustoryhmän Heini Liimatainen ja 16 muuta
valtuutettua jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen: Pride-viikon huomioimiseksi
Järvenpäässä
Ehdotus
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus, 01.03.2021, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Pride-viikon huomioimiseksi Järvenpäässä
Kaupunginvaltuusto 15.2.2021 § 8
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää saapuneen valtuustoaloitteen koskien Pride-
viikon huomioimista Järvenpäässä hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteluun.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 15.04.2021, § 24
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
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sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Liitteet

1 Valtuustoaloite / Pride-viikon huomioimiseksi Järvenpäässä
2 Hyvinvointilautakunta 15.4.2021 § 24 eriävän mielipiteen perustelut Satu Haaparanta
Verkkojulkisuus rajoitettu
Kaupunginvaltuusto 15.2.2021 § 8
Kaupunginhallitus 1.3.2021 § 51
Järvenpään vasemmistoliitton Heini Liimatainen on tehnyt aloitteen Pride-viikon
huomioimisesta Järvenpäässä. Aloitteen on allekirjoittanut 13 valtuutettua.
Pride-tapahtumia järjestävät Suomessa Setan jäsenjärjestöt, yritykset, muut
organisaatiot, opiskelijaryhmät ja vapaaehtoiset. Pride-tapahtumat ovat sukupuoli- ja
/tai seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia, jotka voivat kestää
yhdestä päivästä reiluun viikkoon. Pride tapahtumia on eri vuoden aikoina eri
paikkakunnilla. Suurin ja tunnetuin tapahtuma on Helsingin Pride viikko, joka
jäjestetään kuluvana vuonna 28.6-4.7.2021.
Pride-tapahtumat ovat ihmisoikeustapahtumia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
näkyvyyden ja yhtäläisten oikeuksien puolesta tehdyn työn kunniaksi. Sukupuoli-
ja seksuaalivähemmistojen oikeuksien puolesta, syrjintää vastaan marssittiin
Helsingissä ensimmäistä kertaa vuonna 1981. Marssista toiminta on laajentunut koko
Suomeen ja sateenkaarilipuilla liputus on ehkä tunnetuin tapa osoittaa tukensa tasa-
arvon ja ihmisoikeuksien puolesta.
Aloitteen allekirjoittajat esittävat, että myös Järvenpää huomioi Pride-viikon näkyvästi
sekä omana 70-vuotis juhlavuotenaan 2021 että säännöllisesti sen jälkeen.
Vastaus aloitteeseen:
Ihmisoikeuksia tukevan Pride-tapahtuman järjestäminen Järvenpään 70-vuotis
juhlavuotena on niin juhlavuoden tavoitteiden kuin Järvenpään kaupunkistrategian
tavoitteiden mukaista toimintaa. Ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta juhlistava
tapahtuma edistää kaupungin pito- ja vetovoimatekijöitä ja parantaa Järvenpään
brändimielikuvaa. Aloite on kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden näkökulmasta
kannatetava ja toteuttamiskelpoinen kokonaisuus.
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ovat käynnistäneet Pride-viikon huomioimisen
tapahtumakonseptin, ajankohdan ja mahdollisten kumppaneiden kartoituksella. Pride
viikon toteutuksen voi jakaa karkeasti kahteen osa-alueeseen:
1. Liputus sateenkaarilipuin tapahtumapäivänä tai Pride-viikolla
2. Erillinen Pride tapahtuma
Sateenkaariliputus on ensisijainen tapa huomioida Pride-viikon ja tapahtumien
taustalla oleva arvopohja. Kultuuri- ja tapahtumapalvelut ehdottaa, että valtuusto
tekee ensisijaisesti päätöksen liputuksesta. Liputuksen kokonaiskustannus on noin

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
15.04.2021

4/2021

9 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2 500 € euroa. Kulut voidaan kattaa tapahtumatuotannon
käyttötaloudesta. Tapahtuman toteuttaminen ilman liputusta on aiheuttanut muissa
kaupungeissa mainehaittaa. Ensisijaisesti, ja kokonaistaloudellisesti taloudellisin tapa
huomioida Pride-viikko on toteuttaa pelkkä liputus. Liputuksen lisäksi, kokonaisuuden
vaikuttavuuden lisäämiseksi, voidaan myös järjestää Pride-tapahtuma. Pääsääntöisesti
Pride-tapahtumien toteuttava taho on yhteisö / yhdistys. Helsingin Pride-viikon
toteuttajana on Helsingin Pride yhteisö ry. Koska aloite on lähtenyt valtuustosta ei
tapahtumalla ole tällä hetkellä orgaanista tahoa sen toteuttamiseksi, jotta tapahtuma
tavoittaisi siihen liittyvät yhteisöt.
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut voi toteuttaa pienimuotoisen Pride tapahtuman
esimerkiksi elokuussa oman käyttötalouden puitteissa. Keskusteluita eri tahojen
kanssa on jo käyty ja mukaan lupautuneita tahoja ovat tällä hetkellä Seta ry, Sykettä ja
Sinfoniaa, Meidän festivaali, Järvenpään sateenkaarevat nuoret ja Järvenpään
kaupungin eri yksiköitä. Huomioitavaa kuitenkin on, että ilman orgaanista
tapahtumanjärjestäjää ei tapahtumalle saada samankaltaista vaikuttavuutta ja
huomiota kuin jos järjestäjä tapahtumalle olisi noussut orgaanisesti yhteisön taholta.
Tapahtuman järjestäminen on kuitenkin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden
näkökulmasta mahdollista, sillä vuosien varrella tapahtuma voi saada yhteisön sitä
kehittämään ja sitä kautta suurempaa vaikuttavuutta. Tästä näkökulmasta katsottuna
olisi kannattavaa myös pohtia alueellista tapahtumaa (esim. Järvenpää-Kerava-
Tuusula), jossa tapahtuma voisi kiertää eri kohteissa vuosittain.
Kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden vastaus aloitteeseen on että sekä liputus ja
kaupungin järjestämä Pride-tapahtuma voidaan toteuttaa käyttötalouden puitteissa
yllä kuvatulla tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden
suunnitelman Pride-liputuksen toteuttamisesta ja mahdollisesta tapahtumasta
sekä totetaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
Käsittely
Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esitteli asiaa.
Käsittelyn kuluessa Satu Haaparanta teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:
”Ehdotan, ettei Järvenpää ota käyttöön prideliputusta, mutta tekee yksittäisen oman
Pride tapahtuman. ”
Muutosehdotus raukesi kannattamattomana.
Käsittelyn kuluessa Pia Valonen teki Satu Haaparannan ja Anne
Kujasalon kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:
”Ehdotan, että Järvenpään kaupunki ei osallistu Pride tapahtumaan, mutta
tapahtuman lähellä olevat järjestöt voivat järjestää tapahtuman halutessaan
valitsemanaan ajankohtana.”
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Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa oli tehty kannatettu muutosehdotus,
asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.
Äänestykset
JAA = esittelijän ehdotus EI = Pia Valosen muutosehdotus
Jaa
Pepe Makkonen
Katri Kuusikallio
Peter Osipow
Pasi Solonen
Mika Asikainen
Marko Koskela
Pasi Koskinen
Rita Kostama
Lassi Markkanen
Ei
Satu Haaparanta
Anne Kujasalo
Pia Valonen
Tyhjä
Sanna-Maria Riikonen
Päätös
Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 9 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä ja 1 TYHJÄÄ esittelijän
ehdotuksen mukaisesti.
Eriävä mielipide
Pia Valonen
Satu Haaparanta
Anne Kujasalo
Tiedoksi
Aloitteen tekijät
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§ 25
Järppituen myöntämättä jättäminen / Suomen Punainen Risti
JARDno-2021-516
Valmistelija / lisätiedot:
Agnieszka Mozejko-Vuollet
agnieszka.mozejko-vuollet@jarvenpaa.fi
toimistosihteeri
Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut myöntää työnantajille suunnattua
työllistämisen lisätukea, Järppiä. Kyseessä on harkinnanvarainen lisätuki, jota voidaan
myöntää tiettyjen edellytysten täyttyessä käytettävissä olevien määrärahojen
puitteissa.
Suomen Punainen Risti on 22.3.2020 toimittanut kaupungille oikaisuvaatimuksen
koskien osaamis- ja työllisyyspalvelujen päällikön
tekemää kielteistä viranhaltijapäätöstä JARDno-2021-516 § 20 18.3.2021 työllistämisen
lisätuesta. Oikaisuvaatimukseen on liitetty laskelma palkkauskuluista, johon nojaten
työnantaja hakee oikaisua päätökseen.
Työnantajan antamat selvitykset
Työnantaja on antanut selvityksen Järvenpään kaupungille työllistämisen lisätukea
hakiessaan, että työntekijän työaika on 30 h/vko (80 % työaika) ja hänen
palkkauskustannuksensa ovat työnantajan sivukulut huomioiden yhteensä 1894,71€
/kk. Uudenmaan Te-palvelujen myöntämä palkkatuki on 1539,46 €, jonka mukaan
työnantajalle jää kuluja 355,25 €.
Työnantajan Te-toimistolle palkkatukihakemuksessa ilmoittamat
palkkauskustannukset ovat 80 prosentin työajalta 1943,70 euroa kuukaudessa. Elyn
Keha-keskus tekee päätöksen palkkatuen lopullisesta maksatuksesta. Elyn Keha-
keskuksesta tarkistetun tiedon mukaan, yhdistyksen kyseessä ollen, kun palkkatuetun,
tietyt kriteerit täyttävän henkilön työaika on 65%, korvataan palkkatuella palkkakulut
100-prosentisesti 1800 €:on asti. Tässä tapauksessa Elyltä saadun alustavan tiedon
mukaan, työnantajalle jää maksettavaksi noin 150 € palkkatukihakemukseen
ilmoitettujen palkkauskustannusten mukaan.
Kaupungille annettujen tietojen mukaan palkkatuki kattaa palkkauksen
kokonaiskustannuksista n. 81% ja Te-toimistolle annettujen tietojen mukaan 79%. Elyn
antamien tietojen mukaan työnantajalle korvataan noin 92% palkkauksen
kokonaiskustannuksista. Laskelmien pienet erot selittyvät pääosin lomarahan
osuudella.
Kaupungin linjaus
Järvenpään kaupungin oman linjauksen mukaan kaupunki huomioi työllistämisen
lisätuki Järppiä myönnettäessä muiden tahojen myöntämät tuet, eikä lisätukea
myönnetä, mikäli kokonaispalkkauskustannuksista korvataan jo jonkun muun tahon
toimesta vähintään 50 %. Käytetään vertailussa mitä tahansa em. laskelmista, tulee
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työnantajan Te-palveluilta saaman palkkatuen määrä ylittämään 50%
kokonaispalkkauskustannuksista.
Mikäli oikaisuvaatimuksen tehneelle yhdistykselle myönnettäisiin Järppi-
lisätukea Järvenpään kaupungin omasta linjauksesta poiketen, asettaisi se
yhdistyksen eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin tukea hakeneisiin vastaaviin
toimijoihin.
Kuntalain (410/2015) 134.2 §:n mukaan oikaisuvaatimus tehdään toimielimen ja sen
jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö on hyvinvointilautakunnan alainen
viranhaltija, joten oikaisuvaatimus on osoitettu hyvinvointilautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen kuvaus-kentässä esitetyin
perustein.
Käsittely
Ennen asian käsittelyä Mika Asikainen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Asikainen
poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, eikä osallistunut siitä käytävään
keskusteluun.
Osaamis- ja työllisyyspalveluiden päällikkö Sirkka Lehti esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Esteellisyys
Mika Asikainen, palvelussuhdejäävi (hallintolaki 28.1 § 4-k)
Tiedoksi
Suomen Punainen Risti
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Hyvinvointilautakunta, § 21,25.03.2021
Hyvinvointilautakunta, § 26, 15.04.2021
§ 26
Terholan kuntoradan huoltotoimet
JARDno-2021-716
Hyvinvointilautakunta, 25.03.2021, § 21
Hyvinvointilautakunta päätti äänestyksen jälkeen (§ 17) ottaa asian lisäasiana
käsiteltäväksi.
Ehdotus
Hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian palvelualueelle valmisteltavaksi siten,
että asia tuodaan pykäläasiana seuraavaan lautakunnan kokoukseen 15.4.2021.
Käsittely
Lautakunta kävi asiasta keskustelun.
Käsittelyn kuluessa lautakunnan esittelijä Kristiina Hannula teki seuraavan
päätösehdotuksen:
"Hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian palvelualueelle valmisteltavaksi siten,
että asia tuodaan pykäläasiana seuraavaan lautakunnan kokoukseen 15.4.2021.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 15.04.2021, § 26
Valmistelija / lisätiedot:
Kristiina Hannula
kristiina.hannula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Toimivalta liikuntapaikkojen kunnossapidon osalta
Hyvinvointilautakunta on päätöksellään 27.2.2020 § 11 hyväksynyt hyvinvoinnin
palvelualueen organisaatiorakennetta ja viranhaltijoiden päätösvaltaa koskevan
delegointipäätöksen. Kyseisen delegointipäätöksen mukaan ”Liikuntapalvelut
toimintayksikön perustehtävä on vastata kaupungille liikuntalaissa määritettyjen
tehtävien hoitamisesta parantaen järvenpääläisten elämänlaatua liikunnan
harrastamisen keinoin, huolehtien hallinnassaan olevista liikuntapaikoista ja edistäen
yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä. Tehtäväalana on liikunnan ja sen yhteistyön
johtaminen, kehittäminen ja tukeminen liikunta-avustuksin ja liikuntatiloin, ohjatun
liikuntatoiminnan järjestäminen ja hallinnassaan olevien liikunta- ja
harrastuspaikkojen paikkojen hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen sekä
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uimaopetuksen järjestäminen kaupungin perusopetuksen alaisille kouluille.
Liikuntapalvelut vastaa palveluiden tuottamisesta liikunnallisen elämäntavan ja
liikunnan saavutettavuuden edistäminen palveluprosessin mukaisesti.” Toimivalta
liikuntapaikkojen ylläpidon ja kehittämisen osalta on näin ollen liikuntapalveluilla.
Asemakaavassa Terholan kuntorata on merkitty VL- eli virkistys- ja liikunta-alueeksi.
Kaavoituksen näkökulmasta kyse on lähivirkistysalueesta, jolla sijaitsee ulkoilureitti
(kuntorata). Kuntoradan rajoja ei määritellä asemakaavassa, katusuunnitelmassa tai
muussa vastaavassa dokumentissa, jossa määritettäisiin eri käyttötarkoitusten rajat
oikeudellisesti sitovasti. Kyse ei siten ole mistään metrimääräisestä mitasta, ojan
reunasta tai muusta sellaisesta, vaan siitä, mihin suunnitelmaan metsän kohdistuva
toimenpide pohjautuu.
Kyseisessä tapauksessa metsään kohdistuva toimenpide pohjautuu kuntoradan
ylläpitoa koskevaan suunnitelmaan, joten liikuntapalveluilla on hakemuskompetenssi
kunnossa reunojen karsimista varten. Liikuntapalvelut voivat ulottaa toimenpiteet
siihen saakka, kun ne liittyvät kuntoradan ylläpitoon. Siinä vaiheessa kun on kyse on
metsäsuunnitelman mukaisesta metsänhakkuusta tai muusta vastaavasta
metsänhoidollisesta toimenpiteestä, siirtyy toimivalta kaupungingeodeetille.
Toimivalta alueen ylläpitoon ja kehittämiseen on edellä mainitun
hyvinvointilautakunnan delegointipäätöksen mukaan liikuntapalveluilla.

Toimivaltarajojen jäykkyys
Kunnallishallinnossa noudatetaan nk. toimivaltarajojen jäykkyyttä koskevaa
periaatetta. Tämä tarkoittaa, että ylempi viranomainen ei lähtökohtaisesti voi puuttua
alemman viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan.
Merkittävin poikkeus edellä mainittuun toimivaltarajojen jäykkyyteen on kuntalain 92
§:n mukainen otto-oikeus. Kyseisen pykälän mukaan kunnanhallitus voi omalla
tehtäväalueellaan ottaa käsiteltäväkseen yksittäisen asian, jossa alempi viranomainen
on jo tehnyt päätöksen. Hallintosäännössä myös lautakunnalle ja liikelaitoksen
johtokunnalle voidaan antaa vastaava oikeus ottaa käsiteltäväksi lautakunnan alaisen
viranomaisen jo tekemä päätös.
Otto-oikeuden ulkopuolelle jäävät kuntalain mukaan kuitenkin sellaiset päätökset,
jotka tehdään kunnan lakisääteisillä tehtäväalueilla. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi
erilaiset lupa-asiat, kuten rakennusluvat ja muut ympäristöluvat, sekä yksilön sosiaali-
ja terveydenhuoltoa ja oppilaan opetusta koskevat asiat.
Mikäli viranomainen tekee päätöksen asiassa, jossa sillä ei tosiasiassa ole toimivaltaa,
on kyse kunnallisvalitusperusteesta ja viranomaisen tekemä päätös asiassa voidaan
joutua kumoamaan. Kuntalain 135 §:n mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä
perusteella, että
1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
3. päätös on muuten lainvastainen.
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Terholan kuntoradan huoltotoimien tarpeellisuus
Suunnitellut toimet ovat kuntoradan ylläpitoa ja entistämistä. Kaikissa suunnitelluissa
toimissa on huomioitu luontoarvot. Entistämisessä on suunniteltu poistettavan vain
huonokuntoiset ja turvallisuuden kannalta huonosti sijaitsevat puut luvassa esitetyltä
alueelta.
Huoltotoimenpiteillä lisätään kuntoradalla liikkumisen turvallisuutta ja turvallisuuden
tunnetta kaikkina vuodenaikoina. Tehdyillä toimenpiteillä mm. valaistus tehostuu ja
leviää laajemmalle ja liikkumisen turvallisuus paranee kaatumismahdollisuuksia
vähentämällä. Tehdyillä toimilla mahdollistetaan lisäksi lumen sataminen
kuntoratapohjalle ja vähennetään roskaisuutta latukaudella.

Asian käsittelyn eteneminen
Vuonna 2017 Metsänhoitoyhdistyksen kanssa selvitettiin työn tekemiseen
liittyviä asioita sekä kustannuksia.
Vuonna 2017 liikuntapalveluissa käsitelty asiaa yhdessä kaupunkitekniikan
kanssa ja tässä yhteydessä on todettu, että työ voitaisiin tehdä
kunnossapitotyönä, mutta päädytty hakemaan maisematyölupa avoimuuden
vuoksi.
Liikuntapäällikkö on antanut toimeksiannon liikuntapaikkamestarille hakea
maisematyölupaa (tosiasiallista hallintotoimintaa).
Tosiasiallisella hallintotoiminnalla tarkoitetaan sitä julkishallinnon toiminnan
osaa, jossa ei käytetä julkista valtaa. Tallaisia toimia voivat toteuttaa myös
kuntaan työsuhteessa olevat henkilöt. Sellaiset toimet, jotka puolestaan
sisältävät julkisen vallan käyttöä edellyttävät virkasuhdetta kuntaan.
Kaupunki on katsonut, ettei maisematyöluvan vireille laittaminen ole ollut
sellainen toimi, joka olisi edellyttänyt virkasuhdetta vaan kyse on ollut
tosiasiallisesta hallintotoiminnasta. Siitä, minkälaisiin toimiin maisematyöluvan
käsittelypäätöksen jälkeen tullaan tai ei tulla ryhtymään, tehdään myöhemmin
viranhaltijapäätös, johon hyvinvointilautakunta voi halutessaan käyttää
hallintosäännön 32 §:n mukaista otto-oikeuttaan.
Lupahakemus laitettu vireille 13.2.2018 (lupa.fi)
sis. lausuntoja mm. Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 26.4.2018 § 9 Ilmoitusasiat, Iltakouluasia:
Terholan ja Paavonpolun reittien kunnostus
klo 16.30 halukkailla on mahdollisuus paikan päällä tutustua asiaan,
kokoontuminen klo 16.30. Terholan kuntoradan parkkipaikalla, os.
Impoonkatu 25, 04430 Järvenpää
klo 17.30 lyhyt katsaus kokouksen alussa tilanteesta
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Järvenpää liikuntaesimies Ari Kuisma ja metsänhoitoyhdistys (MHY)
edustaja Janne Myyrä (vain Terholassa)
Hyvinvointilautakunta 5.11.2020 § 41 Ilmoitusasiat: 5.11.2020 Kirje/Lassi
Markkanen: Terholan kuntoradan levennyssuunnitelmat (oheismateriaali)
Terholan kuntoratakysely kuntalaisille (webropol) 26.10.-13.11.2020
867 vastaajaa
41 % kannatus, 59 % vastustus
kyselyn tuloksia analysoitaessa nousi esiin, että tehtävät toimenpiteet
on ymmärretty laajuudeltaan toisin kuin on ollut tarkoitus toimia.
Lausunto luontoarvoista (Faunatica Oy) 10.11.2020, liitetty lupaan 26.11.2020
Hyvinvointilautakunta 3.12.2020 § 51: Ilmoitusasiat, Terholan kuntorata,
tilannepäivitys
Lupahakemus päivitetty uusilla leveyksillä
27.1.2021.
Hyvinvointilautakunta 4.2.2021 § 2 Ilmoitusasiat: Liikuntapäällikkö antoi
selvityksen Terholan maisematyöluvan hakutilanteesta.
Liikuntapalvelut on teettänyt ilmakuvauksen radasta maaliskuussa 2021.
Materiaali: https://www.dropbox.com/sh/c9j124q0e3q47hb
/AADifO4IuEY1fVHz2Ue7knDpa?dl=0
Kuvauksesta pystyy havainnoimaan, että suunnitelluilla toimilla ei ole
vaikutusta metsätaskuihin
Kuvauksesta tulee esiin kohdat, jossa oksat estävät lumen satamisen
radalle
25.3.2021 hyvinvointilautakunta otti äänestyksen jälkeen asian lisäasiana
kokouksen asialistalle §21: "Hyvinvointilautakunta päättää lähettää asian
palvelualueelle valmisteltavaksi siten, että asia tuodaan pykäläasiana seuraavaan
lautakunnan kokoukseen 15.4.2021.”
Liito-orava selvitys valmistumassa (Faunatica Oy), ajankohta huhtikuussa 2021.
Asian jatkokäsittely ja hyvinvointilautakunnan vaikuttamismahdollisuudet
Asian käsittely tulee etenemään seuraavalla tavalla:
1. Hyvo-lautakunnan kokous 15.4. 2021. Tähän kokoukseen asia on valmisteltu
hyvinvointilautakunnalle siten, että pykälä vastaisi mahdollisimman hyvin
lautakunnassa esille nousseisiin kysymyksiin koskien muun muassa lautakunnan
toimivaltaa asiassa. Päätösehdotuksena esittelijä esittää, että ”
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.”
2. Rakennusvalvonnan päätös liito-orava-selvityksen valmistuttua siitä
myönnetäänkö maisematyölupa vai ei (tähän päätökseen lautakunnalla ei ole
otto-oikeutta).
3. Jos maisematyölupa on myönteinen, hyvo-lautakunnan alaisen viranhaltijan
täytäntöönpanopäätös eli päätös siitä ryhdytäänkö kyseiseen toimenpiteeseen
vai ei. Tähän päätökseen lautakunnalla on otto-oikeus.
4. Hyvo-lautakunnan mahdollinen päätös sen jälkeen, mikäli lautakunta päättää
käyttää otto-oikeuttaan koskien päätöstä 3.
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Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Käsittely
Palvelualuejohtaja Kristiina Hannula esitteli asiaa.
Sanni Veijalainen poistui klo 18.43.
Käsittelyn kuluessa Lassi Markkanen teki Satu Haaparannan ja Pia Valosen
kannattamana muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:
”Hyvinvointilautakunta katsoo esitetyn selvityksen ja siitä käydyn keskustelun
perusteella, että hakemusta ei ole tehnyt siihen delegointisäännösten mukaan
oikeutettu liikuntapaikkapäällikkö.
Hyvinvointilautakunta päättää, että em. syystä maisematyöhakemus peruutetaan ja
hakemuksen tarpeellisuuden arviointi käsitellään seuraavassa lautakunnan
kokouksessa omana pykälänään.”
Puheenjohtaja totesi, että koska kokouksessa oli tehty kannatettu muutosehdotus,
asiasta oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.
Äänestykset
JAA = esittelijän ehdotus EI = Lassi Markkasen muutosehdotus
Jaa
Pasi Solonen
Marko Koskela
Mika Asikainen
Rita Kostama
Pepe Makkonen
Peter Osipow
Ei
Satu Haaparanta
Pasi Koskinen
Sanna-Maria Riikonen
Anne Kujasalo
Lassi Markkanen
Pia Valonen
Tyhjä
Katri Kuusikallio
Päätös
Äänestyksen jälkeen äänin 6 JAA-ääntä, 6 EI-ääntä ja 1 TYHJÄÄ hyväksyttiin esittelijän
ehdotuksen mukaisesti. Äänestyksen mentyä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi
äänestyksen tuloksen.
Eriävä mielipide
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Lassi Markkanen
Satu Haaparanta
Pasi Koskinen
Anne Kujasalo
Pia Valonen
Sanna-Maria Riikonen
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§ 27
Veteraanien hyvinvoinnin edistäminen v. 2021-2023
JARDno-2021-557
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. Määrärahalla on tavoitteena tukea
veteraanien päivittäisiä toimintoja osana kotona asumisen tukemista. Avustus on
kohdennettu vuosien 1939-1944 sotien veteraaneille, jotka eivät saa korvausta
sotilasvammalain perusteella.
Hyvinvointilautakunta on päättänyt kokouksessaan 5.11.2020 (JARDno-2020-2382)
kaupungin harkinnanvaraisten veteraaniavustusten uudelleen kohdentamisesta
(rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muutoksesta johtuen) uusien
kriteerien perusteella ja vahvistanut vuonna 2020 niihin käytettävän määrärahan
yhteensä 5000 euroa.
Esitetään, että vuosille 2021-2023 varataan maksimissaan 5000 euroa / vuosi
talaousarvion puitteissa kohdennettavaksi kotona asuvien veteraanien ja heidän
puolisoidensa ja leskien hyvinvoinnin tukemiseen tarkennettujen kriteerien
perusteella. Kustannukset katetaan hyvinvoinnin palvelualueen budjetista.
Kriteerejä esitetään tarkennettavaksi seuraavasti:
- palvelusetelin nimi muutetaan hyvinvointiseteliksi, jotta sitä ei sekoiteta sosiaali- ja
terveydenhuollossa käytössä olevaan lakisääteiseen palveluseteliin. Hyvinvointiseteli
kuvaa paremmin määrärhahan kohdentamista harkinnanvaraiseen veteraanien
hyvinvoinnin tukemiseen.
- hyvinvointisetelin arvo 20 euroa säilyy ennallaan sekä kriteerit 1-2:
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..
Muutetaan kriteerin 3 kohta seuraavsti:
3. Lisäksi heille korvataan tarvittaessa erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita kuten
fysioterapia- ja kampaamopalveluita hyvinvointisetelien muodossa määrärahan
puitteissa. (poistetaan kohta 24x20 €) Veteraanien puolisoille ja leskille korvataan 5x20
euroa vuodessa vastaaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin.
Muut kaupungin aiemmat etuudet veteraaneille säilyvät ennallaan: uimahalli- ja
kuntosalipalvelut ja joukkoliikenne.
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Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta vahvistaa vuosille 2021-2023 määrärahan 5000 euroa /
vuosi käytettäväksi kotona asuvien veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä
hyvinvinnin tukemiseksi seuraavien kriteereiden mukaisesti
1. Kaupungin myöntämiä veteraaniavustuksia jaetaan vuosittaisen
talousarviomäärärahan puitteissa.
2. Järvenpään varaamista rahoista kotona asuville veteraaneille korvataan
silmälaseista 500 euroa joka toinen vuosi ja hammashoidosta 500
euroa vuosittain.
3. Lisäksi heille korvataan tarvittaessa erilaisia hyvinvointia tukevia palveluita kuten
fysioterapia- ja kampaamopalveluita hyvinvointisetelien muodossa määrärahan
puitteissa. Veteraanien puolisoille ja leskille korvataan 5x20 euroa vuodessa
vastaaviin hyvinvointia tukeviin palveluihin.
Muut kaupungin aiemmat etuudet veteraaneille säilyvät ennallaan: uimahalli- ja
kuntosalipalvelut ja joukkoliikenne.
Käsittely
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Hyvinvointilautakunta, § 65,14.11.2019
Hyvinvointilautakunta, § 54,03.12.2020
Hyvinvointilautakunta, § 28, 15.04.2021
§ 28
Kolmisointusopimus, yhteistyön toimintakertomus 2020-2021 ja toimintasuunnitelma 2021-
2022
JARDno-2019-3255
Hyvinvointilautakunta, 14.11.2019, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja

Järvenpään kaupungin, taideyliopiston Sibelius- Akatemian sekä Leonora ja Yrjö
Paloheimo- säätiön kesken on solmittu ns Kolmisointusopimus vuosille 2018–2022.
Edellinen sopimus oli voimassa ajalla 2013–2017.
Kolmisointusopimukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan vuosittain
toimintakertomus ja -suunnitelma kaikille osapuolille, jonka perusteella toimintaa
arvioidaan ja kehitetään. Järvenpään kaupungissa sopimusta ohjaa ja toteumista
valvoo kulttuuripalveluista vastaava lautakunta, jolle osapuolten nimeämä
yhteistoimintaelin niin sanottu Kolmisointutyöryhmä raportoi vuosittain.
Kolmisointutyöryhmässä on kaksi edustajaa Järvenpään kaupungista (Sami Ylisaari, pj.
ja Lassi Markkanen, varalla Lauri Hongisto), kaksi edustajaa Taideyliopiston Sibelius-
Akatemiasta (Miisa Järvi ja Tiina Halonen) sekä yksi edustaja Leonora ja Yrjö
Paloheimo-säätiöstä (Pälvi Myyry, varalla Lauri Paloheimo). Työryhmän teknisenä
sihteerinä toimii kulttuurituottaja Laura Sallinen.
Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus hyvinvointilautakunnalle. Samoin
esitellään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, joka täydentyy
Taideyliopiston lukuvuosisuunnittelun edetessä.
Liitteenä on kuluneen kauden (syksy18 - kevät19) toimintakertomus sekä
kuluvan kauden (syksy19 - kevät20) toimintasuunnitelma.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
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Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat Kolmisointusopimuksen
toimintakertomuksen 2018 – 2019 sekä toimintasuunnitelman 2019 - 2020.

Päätös
Hyväksyttiin

Hyvinvointilautakunta, 03.12.2020, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Järvenpään kaupungin, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sekä Leonora ja Yrjö
Paloheimo -säätiön kesken on solmittu ns Kolmisointusopimus vuosille 2018–2022.
Edellinen sopimus oli voimassa ajalla 2013–2017.
Kolmisointusopimukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan vuosittain
toimintakertomus ja -suunnitelma kaikille osapuolille, jonka perusteella toimintaa
arvioidaan ja kehitetään. Järvenpään kaupungissa sopimusta ohjaa ja toteumista
valvoo Hyvinvointilautakunta, jolle osapuolten nimeämä yhteistoimintaelin niin
sanottu Kolmisointutyöryhmä raportoi vuosittain.
Kolmisointutyöryhmässä on kaksi edustajaa Järvenpään kaupungista (Sami Ylisaari, pj.
ja Lassi Markkanen, varalla Lauri Hongisto), kaksi edustajaa Taideyliopiston Sibelius-
Akatemiasta (Miisa Järvi ja Tiina Halonen) sekä yksi edustaja Leonora ja Yrjö
Paloheimo-säätiöstä (Pälvi Myyry, varalla Lauri Paloheimo). Työryhmän teknisenä
sihteerinä toimii kulttuurituottaja Laura Sallinen.
Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus Hyvinvointilautakunnalle. Samoin
esitellään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, joka täydentyy
Taideyliopiston lukuvuosisuunnittelun edetessä.
Liitteenä on kuluneen kauden (syksy19 - kevät20) toimintakertomus sekä
kuluvan kauden (syksy20 - kevät21) toimintasuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
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Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat Kolmisointusopimuksen
toimintakertomuksen 2019–2020 sekä toimintasuunnitelman 2020–2021.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 15.04.2021, § 28
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Liitteet

1 Toimintasuunnitelma syksy 2021 - kevät 2022
2 Järvenpää_toimintakertomus__syksy20_kevät21 (1)
Järvenpään kaupungin, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sekä Leonora ja Yrjö
Paloheimo -säätiön kesken on solmittu ns Kolmisointusopimus vuosille 2018–2022.
Edellinen sopimus oli voimassa ajalla 2013–2017.
Kolmisointusopimukseen liittyvästä toiminnasta laaditaan vuosittain
toimintakertomus ja -suunnitelma kaikille osapuolille, jonka perusteella toimintaa
arvioidaan ja kehitetään. Järvenpään kaupungissa sopimusta ohjaa ja toteumista
valvoo Hyvinvointilautakunta, jolle osapuolten nimeämä yhteistoimintaelin niin
sanottu Kolmisointutyöryhmä raportoi vuosittain.
Kolmisointutyöryhmässä on kaksi edustajaa Järvenpään kaupungista (Sami Ylisaari, pj.
ja Lassi Markkanen, varalla Ville Mustonen), kaksi edustajaa Taideyliopiston Sibelius-
Akatemiasta (Miisa Järvi ja Tiina Halonen) sekä yksi edustaja Leonora ja Yrjö
Paloheimo-säätiöstä (Pälvi Myyry, varalla Lauri Paloheimo). Työryhmän teknisenä
sihteerinä toimii kulttuurituottaja.
Toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus Hyvinvointilautakunnalle. Samoin
esitellään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma, joka täydentyy
Taideyliopiston lukuvuosisuunnittelun edetessä.
Liitteenä on kuluneen kauden (syksy20 - kevät21) toimintakertomus sekä
kuluvan kauden (syksy21 - kevät22) toimintasuunnitelma.
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat Kolmisointusopimuksen
toimintakertomuksen 2020–2021 sekä toimintasuunnitelman 2021–2022.
Käsittely
Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esitteli asiaa.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Kulttuurijohtaja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Leonora ja Yrjö Paloheimo -säätiö
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Kaupunginhallitus, § 109,07.04.2020
Hyvinvointilautakunta, § 29, 15.04.2021
§ 29
Avustusten myöntäminen ja käyttö Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa /
Korona
JARDno-2020-868
Kaupunginhallitus, 07.04.2020, § 109
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Avustukset
Toiminta- ja kohdeavustukset avattiin haettavaksi 14.3.2020. Järvenpääläisillä
rekisteröidyillä yhdistyksillä on mahdollisuus hakea hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen, kulttuurin ja liikuntamahdollisuuksien toteuttamiseen tai nuorten
omaehtoiseen toimintaan avustusta 10.4. mennessä.
Valtakunnassa on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia 13.5 saakka. Maan
hallitus on rajoittanut julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositelleet
välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Tämä on vaikuttanut myös
yhdistysten kokoontumisiin ja sitä kautta avustushakemukseen vaadittavien
asiakirjojen toimittamiseen. Yhdistysten tulee jättää varsinainen avustushakemus
hakuajan kuluessa 10.4. mennessä, mutta avustushakemukseen vaadittavia liitteitä
voi toimittaa jälkikäteen 30.4. saakka. Yhdistyksen tilinpäätös voidaan luovuttaa
kokoontumiskiellosta johtuen poikkeuksellisesti hyväksymättömänä.
Poikkeuksena normaaliin avustusten myöntö- ja käyttömenettelyyn esitetään, että
Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi
kaupunki ei peri takaisin jo myönnettyjä kulttuurin toiminta-avustusten ennakkoja, jos
toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu koronavirusepidemiasta.
Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi
tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita
olosuhteita.
Vuodelle 2020 myönnettäviä avustuksia voi käyttää koronaviruksen aiheuttaman
erityistilanteen vuoksi hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai
samankaltaiseen tarkoitukseen. Näin käytettyjä avustuksia ei tulla perimään takaisin.
Avustettavaa toimintaa sopeutettaessa tai siirrettäessä on tarpeen ottaa huomioon,
ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai
avustusehtojen kanssa.
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Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä
päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä
raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita.
Jos avustus ei tule käytetyksi se tulee palauttaa. Jos siis avustusta saanut toiminta
peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai muuttaa eikä siitä ole aiheutunut
kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin, jos toimintaa ei
toteuteta tai toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet
kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa
avustuksesta palauttaa.
Avustusten hakuaika päättyy perjantaina 10.4.2020. Hakemukseen vaadittavia liitteitä
voi toimittaa 30.4. mennessä.
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 että:
1. kaupunki ei peri takaisin jo myönnettyjä kulttuurin toiminta-avustusten
ennakkoja, jos toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu
koronavirusepidemiasta.
2. Vuodelle 2020 myönnettäviä avustuksia voi käyttää koronaviruksen aiheuttaman
erityistilanteen vuoksi hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan
tai samankaltaiseen tarkoitukseen. Hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla
kynnyksellä. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja
ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.
3. Jos avustus ei tule käytetyksi se tulee palauttaa. Jos siis avustusta saanut
toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai muuttaa eikä siitä ole
aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin, jos
toimintaa ei toteuteta tai toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä
jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä
jäävä osa avustuksesta palauttaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 15.04.2021, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
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Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja
Avustukset
Toiminta- ja kohdeavustukset avattiin haettavaksi 3.3.2021. Järvenpääläisillä
rekisteröidyillä yhdistyksillä on mahdollisuus hakea hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen, kulttuurin ja liikuntamahdollisuuksien toteuttamiseen tai nuorten
omaehtoiseen toimintaan avustusta 9.4.2021 mennessä.
Valtakunnassa on koronavirustilanteen takia pitkittynyt poikkeustilanne.
Aluehallintoviraston voimassa olevat kokoontumisrajoituksen ovat tällä hetkellä
voimassa 14.4.2021 saakka. Mahdolliset liikkumisrajoitukset saattavat tulla voimaan
lähiviikkoina. Maan hallitus ja aluealuehallintovirasto on rajoittanut julkiset
kokoontumiset kuuteen henkilöön ja sulkenut julkiset tilat. Tämä on vaikuttanut myös
yhdistysten kokoontumisiin ja sitä kautta avustushakemukseen vaadittavien
asiakirjojen toimittamiseen. Yhdistysten tulee jättää varsinainen avustushakemus
hakuajan kuluessa 9.4. mennessä, mutta avustushakemukseen vaadittavia liitteitä voi
toimittaa jälkikäteen 30.4. saakka. Yhdistyksen tilinpäätös voidaan luovuttaa
kokoontumiskiellosta johtuen poikkeuksellisesti hyväksymättömänä.
Poikkeuksena normaaliin avustusten myöntö- ja käyttömenettelyyn esitetään, että
Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi
kaupunki ei peri takaisin jo myönnettyjä kulttuurin toiminta-avustusten ennakkoja, jos
toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu koronavirusepidemiasta.
Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi
tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita
olosuhteita.
Vuodelle 2021 myönnettäviä avustuksia voi käyttää koronaviruksen aiheuttaman
erityistilanteen vuoksi hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan tai
samankaltaiseen tarkoitukseen. Näin käytettyjä avustuksia ei tulla perimään takaisin.
Avustettavaa toimintaa sopeutettaessa tai siirrettäessä on tarpeen ottaa huomioon,
ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai
avustusehtojen kanssa.
Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä
päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata avustuksen käytöstä
raportoitaessa. Avustuksen saajien tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita.
Jos avustus ei tule käytetyksi se tulee palauttaa. Jos siis avustusta saanut toiminta
peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai muuttaa eikä siitä ole aiheutunut
kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin, jos toimintaa ei
toteuteta tai toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet
kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa
avustuksesta palauttaa.
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Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää, että
1. kaupunki ei peri takaisin jo myönnettyjä kulttuurin toiminta-avustusten
ennakkoja, jos toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu
koronavirusepidemiasta.
2. vuodelle 2021 myönnettäviä avustuksia voi käyttää koronaviruksen aiheuttaman
erityistilanteen vuoksi hakijan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen samaan
tai samankaltaiseen tarkoitukseen tai siirtää vuoteen 2022 tehtävään
toteutukseen. Hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki
huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja
muuttuneita olosuhteita.
3. jos avustus ei tule käytetyksi se tulee palauttaa. Jos siis avustusta saanut
toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voida siirtää tai muuttaa eikä siitä ole
aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin, jos
toimintaa ei toteuteta tai toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä
jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä
jäävä osa avustuksesta palauttaa.
Käsittely
Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
hallintojohtaja, talousjohtaja, nuorisopalveluiden päällikkö, hyvinvoinnin ja terveyden
johtaja, hyvinvoinnin palvelualuejohtaja, liikuntapäällikkö, kulttuurijohtaja
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§ 30
Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020
JARDno-2021-693
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020.lopullinen
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Liite 1. Toimenpiteet palveluissa hyvinvointisuunnitelman painopisteiden mukaan
3 Liite 2. Hyvinvointikysely 2020
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut
terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen
lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi
hyvinvointikertomus. Laajassa hyvinvointikertomuksessa asetetaan paikallisiin
olosuhteisiin ja hyvinvointi-indikaattorien osoittamiin tarpeisiin perustuvat terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisen valtuustokausittaiset tavoitteet, määritellään niitä tukevat
toimenpiteet ja arviointimittarit, huomioiden kunnan taloudelliset voimavarat.
Tämä valtuustokausittainen laaja hyvinvointikertomus pohjautuu vuonna 2019
hyväksyttyyn Järvenpään kaupunkistrategian päämääriin ja tulevaisuuskuviin sekä sen
pohjalta laadittuun ”Hyvä elämä ja toimiva arki v. 2020–2021” -
hyvinvointisuunnitelmaan. On huomioitava, että valtuustokauden alussa asetetut
hyvinvointitavoitteet ja mittarit muuttuivat kesken kauden uuden kaupunkistrategian
laatimisen vuoksi ja että kertomuksessa arvoidut tavoitteet ovat olleet voimassa vain
vajaan vuoden.
Suuri muutos tapahtui vuoden 2019 alussa, jolloin Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymä aloittii ja toi merkittäviä muutoksia kaupungin organisaatioon ja
palveluiden järjestämiseen. Yhteistyön rakentaminen kaupungin ja sote-palveluiden
kesken on vaatinut henkilöstöltä paljon aikaa ja voimavaroja. Yhteisten prosessien
rakentamisessa on kuitenkin edistytty. Yhteisiä toimivia prosesseja ovat
mm. lapsiperheiden hyten ja varhaiskasvatuksen, kotoutumisen ja työllisyyden
edistämiseen liittyvät prosessit. Sote-kustannusten kasvu valtuustokauden aikana ja
koronapandemiasta johtuva hoitovelka aiheuttavat haasteita sekä kaupungin että
sote-kuntayhtymän hyvinvoinnin palveluiden kehittämiselle ja ylläpitämiselle.
Hyvinvoinnin johtaminen on Järvenpäässä varmistettu toimivilla poikkihallinnollisilla
rakenteilla ja kutsumalla mukaan työhön toimijoita kuten esim. yhdistyksiä ja
vaikuttamistoimielimet. Kertomuksen ovat koonneet Järvenpään monialaisen
hyvinvointiryhmän jäsenet. Hyvinvointiryhmän ohjausryhmänä toimii kaupungin
johtoryhmä. Lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät osaltaan hyvinvointikertomuksen.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
15.04.2021

4/2021

30 (39)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi hyvinvointikertomusta on käsitelty kaikkien lautakuntien ja
vaikuttamistoimielinten yhteisessä iltakoulussa. Iltakoulun materiaalit on koottu ja
niitä tullaan hyödyntämään mm. uuden hyvinvointisuunnitelman laatimisessa.
Laaja hyvinvointikertomus koostuu kolmesta osasta. Hyvinvoinnin tilaa arvioidaan
kertomuksessa saatavissa olevien tilastotietojen perusteella. Aikuisväestön
hyvinvointia ja terveyttä kuvaavat tilastot (FinSote) ovat vuodelta 2018 ja seuraavat
vertailutiedot saadaan vasta 2021. Kouluterveystutkimustiedoista on käytettävissä
vertailutiedot vuosilta 2017 ja 2019. Seuraavat kouluterveyskyselyn tulokset saadaan
v. 2021. Väestö- ja taloustilastot ovat päivittyneet osin 2019 ja ennakkoväestötilasto
koskee vuotta 2020. Kaupunkilaisille suunnattu webropol-kysely täydentää
tilastotietoja (liite 2.). Kolmantena materiaalina on palveluiden kuvaukset
toimenpiteistä hyvinvointisuunnitelman painopisteittäin (liite 1.). Tämä materiaali
tullaan julkaisemaan kaupungin nettisivuilla kertomuksen valtuustokäsittelyn jälkeen.
Terveydenedistämisaktiivisuuden (TEA) ulottuvuudet kuvaavat kunnan toimintaa eri
näkökulmista (perusopetus, liikunta, perusterveydenhuolto, kulttuuri, kuntajohto).
Perusajatuksena on, että toimiakseen laadukkaasti ja tehokkaasti kunnan on
huomioitava kaikki nämä näkökulmat. Tea-viisari perustuu kunnan itsearviointiin ja eri
osa-alueita mitataan kahden vuoden välein. Tea-viisari mahdollistaa vertailun eri
kuntien välillä. Yhteeenvetona voidaan todeta, että Järvenpää sijoittuu koko maahan
verrattuna paremmin liikunnan terveydenedistämisaktiivisuudessa, saman tasoisesti
perusopetuksessa ja lievästi alle maan keskitason kulttuurissa ja kuntajohdossa.
Taloudelliset mittarit osoittavat kaupungin huoltosuhteen kasvua, mikä tulee
asettamaan tulvaisuudessa haasteita palveluiden järjestämiselle. Huoltosuhteen
kasvuun vaikuttavat sekä lasten että ikäihmisten määrän kasvu. Vieraskielisen väestön
kasvu asettaa palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen omat haasteensa. Voimakas
väestönkasvu edellyttää ennakointia ja palvelutarpeiden huomiointia
hyvinvointipalveluissa kuten nuoriso-, liikunta- ja harrastuspalveluissa.Tähän
tarpeeseen vastataan valmisteilla olevissa opetuksen ja kasvatuksen sekä
hyvinvoinnin palvelualueiden palveluverkkosuunnitelmissa. Työikäisen ja ikääntyneen
väestön toimintakykyisyyden edistäminen ja ylläpitäminen tarkoittaa hyvinvointia
edistävien palveluiden mahdollisimman kattavaa ja helppoa saatavuutta ja väestön
oman aktiivisuuden kannustamista.
Toimeentulo- ja koulutustasolla (ns. sosioekonomiset tekijät) on
tutkimuksissa osoitettu yhteys hyvinvointiin ja terveyteen. Karkeasti arvioiden
Järvenpään aikuisväestöstä noin kolmannes kokee hyvinvointinsa ja terveytensä
keskimääräistä heikommaksi. Noin viidennes työikäisistä on joutunut tinkimään
ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan takia, yli 65-vuotiaista 14 %. Ruoka-
apua tarjoavat järjestöt kertovat avun tarpeen kasvusta. Koulutustaso on
Järvenpäässä noussut. Asunnottomien määrä on vaihdellut (huomioitava tilastointiin
liittyvät asiat) eri vuosina ja viimeisin luku 40 on vuodelta 2020. Ikääntymisen myötä
kokemus hyvinvoinnista ja terveydestä heikkenee. Yli 65-vuotiaista 42 % ja yli 75-
vuotiaista 51 % kokee hyvinvointinsa ja terveytensä keskimääräistä heikommaksi.
Huono-osaisuuden ilmiö on havaittavissa verrattaessa Järvenpäätä muihin vastaaviin
kaupunkimaisiin kuntiin. Huono-osaisuus koostuu useasta eri indikaattorista ja mittaa
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paremin ilmiötä kuin yksittäiset mittarit. Päätelmänä ja yhteenvetona voidaan todeta
ottaen huomioon eri mittarit, että hyvinvointia edistäviä toimia tulee kohdentaa
heikoimmassa asemassa oleviin. Keskeistä on tehdä se monialaisessa yhteistyössä
sote-palveluiden ja järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien kanssa. Tämä tarkoittaa
yhteisten prosessien edelleen kehittämistä.
Lapset ja nuoret kokivat oman terveydentilansa aiempaa huonommaksi v. 2019
verrattuna vuoteen 2017. Liikunnan määrä on vähentynyt kauttaaltaan ja ylipainoa
todettiin useammin. Jatkuva koulukiusaaminen näytti vähentyneen
tilastojen valossa verraten muihin Keski-Uudenmaan
kuntiin, mutta ammatillisilla oppilaitoksilla se oli lisääntynyt. Valtaosaa 4-5-
luokkalaisista ei ollut kiusattu ollenkaan. Mielialaan liittyvät haasteet olivat
lisääntyneet lapsilla ja nuorilla Järvenpään osalta eniten, verraten muihin Keski-
Uudenmaan kuntiin. Nuorten tupakointi on vähentynyt, mutta nuuskan käyttö
lisääntynyt. Kannabiksen käyttö erityisesti ammattiin opiskelevilla on lisääntynyt. Yhä
useampi kertoo, että omalta paikkakunnalta on helppo hankkia huumeita.
Kansallisten hyvinvointitilastoja täydennetään kaupunkilaisten kokemuksia
hyvinvoinnista, osallisuudesta ja turvallisuudesta kartoittavalla kyselyllä (liite 2).
Kaupunkilaisia pyydettiin pohtimaan hyvinvointiaan vuonna 2020, ja lisäksi kysyttiin
koronapandemian vaikutuksia hyvinvointiin. Keskeisiä hyvinvoinnin lähteitä
kaupunkilaisille ovat perhe, läheiset ja luonto. Kaupunkia pidetään perheystävällisenä,
vihreänä ja kauniina kaupunkina. Huolta kannetaan voimakkaasta rakentamisesta ja
toivotaan, ettei sitä tehdä luonnon kustannuksella.
Noin puolet vastaajista kertoi koronan vaikuttaneen heikentävästi hyvinvointiin vähän
ja neljännes merkittävästi. Liikunta- ja kulttuuritoimintojen sulku koettiin hyvinvointia
heikentävinä tekijöinä. Kyselyn mukaan kaupunkilaiset toivovat enemmän
vaikuttamisen mahdollisuuksia elinympäristöä koskeviin asioihin sekä siihen, kuinka
hyvin kaupunki ja Keusote huomioivat asiakkaan tai asukkaan halun vaikuttaa omiin
tai yhteisiin asioihin. Vaikka 483 kaupunkilaisen vastauksista ei voida tehdä tilastollisia
päätelmiä, voidaan niitä pitää tärkeinä asukkaiden kuulemisina, mielipiteinä ja ”
äänenä”, ja hyödyntää palveluiden kehittämisessä.
Hyvinvoinin tarpeisiin on vastattu monipuolisesti, ja nämä kuvaukset ovat luettavissa
liitteestä 1. Yhteenvetona voidaan todeta, että hyvnvoinnin ja terveyden edistämisen
monialaisessa yhteistyössä on kehitytty. Hyvinvointisuunnitelman ohjaava vaikutus
palveluiden kohdentamisessa ja kehittämisessä tavoitteiden ja painopisteiden
mukaisesti alkaa näkyä. Kaupungin eri palvelualueiden yhteistyötä täydentävät
hienosti yhteistyö järjestöjen, yhdistysten, vaikuttamistoimielimien sekä lukuisten
vapaaehtoisten kanssa. Alueellista hyvinvointia ja terveyttä edistävää työtä on
toeteutettu kuntien ja Keusoten "aluehyten" kesken.
Koronapandemia on vaikuttanut laajasti sekä kuntalaisten hyvinvointiin (liite 2.)
että palveluiden tuottamisen tapaan (liite 1.). Koronan jälkeiseen aikaan on
varauduttava tunnistamalla väestöryhmiä ja yksilöitä, jotka tarvitsevat tukea ja apua ja
kohdennettava palveluita heille. THL ja eri tutkimuslaitokset ovat julkaisseet useita
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tutkimuksia koronan vaikutuksista hyvinvointiin. Yhteisenä tulkosena havaitaan, että
eniten kielteisiä hyvinvointivaikutuksia on aiheutunut heille, jotka jo ennen koronaa
ovat olleet heikoimassa asemassa.
Laajan hyvyvinvointikertomuksen materiaaleja tullaan hyödyntämään syksyllä
käynnistyvässä uudelle valtuustokaudelle laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa.
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy liiteenä olevan laajan hyvinvointikertomuksen 2017-
2020 liitteineen.
Käsittely
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli asiaa.
Lassi Markkanen poistui klo 20.15.
Satu Haaparanta poistui klo 20.20.
Pasi Solonen poistui klo 20.51.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Listatiimi
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§ 31
Ilmoitusasiat
Hyvinvointilautakunnalle tiedoksi
1. OPS yleinen- rekenteen uudistus 2021 / Keski-Uudenmaan tanssiopisto
(oheismateriaali).
2. Järvenpään kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikka 2020 (oheismateriaali).
3. Ylimääräinen kokous 27.5.2021.
4. Jari Lausvaara on siirtynyt hoitamaan tilakehitysjohtajan tehtävää 1.4.2021 -
31.3.2022 väliseksi ajaksi. Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtajan
esimiestehtäviä Hyvinvoinnin palvelualueella hoitaa ainakin kevään 2021 ajan
palvelualuejohtaja Kristiina Hannula. Muihin vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtajan tehtäväjärjestelyihin palataan myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula, palvelualuejohtaja
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kunnallisvalitus
§25
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-
oikeudelta.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
Valituksen voi tehdä myös osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin
kirjaamosta.
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Järvenpään kaupunki / kirjaamo
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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Muutoksenhakukielto
§22, §30, §31
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
§23, §24, §26, §27, §28, §29
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.

