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§ 37
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös
Hyväksyttiin
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§ 38
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
Iltakouluasiat

Työmarkkinatuen kuntaosuus
Järvenpään kaupungin ja Kierrätyskeskuksen välinen yhteistyö
Osaamis-ja työllisyyspalvelujen päällikkö Sirkka Lehti esittelee,
esittelyaineistot oheismateriaaleina
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta
Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esittelee, esitysaineisto oheismateriaalina
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteinen liikuntapaikkaselvitys
Koulutusjohtaja Jari Lausvaara esittelee, esitysaineisto oheismateriaalina

Ilmoitusasiat
Hyvinvointilautakunnan syksyn 2019 kokousajat
toimielimen päivitetty kokouskalenteri esitellään kokouksessa

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin
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Kaupunginhallitus, § 134,27.05.2019
Hyvinvointilautakunta, § 39, 13.06.2019
§ 39
Sähköisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018
JARDno-2019-1769
Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 134
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Valmistelijat: Kirsi-Marja Karjalainen ja Mari Karsio
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut
terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Järvenpään kaupungin laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa
28.8.2017. Tämä vuoden 2018 hyvinvointikertomus pohjautuu edelleen Järvenpään
kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan 2014 - 2025 (Hyväksytty
11.11.2013 valtuustossa) "Elinvoimaa ja kulttuuria parhaalla paikalla". Strategian
mukaisesti Järvenpään kaupunki turvaa perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle,
edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa
ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa.
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuodelta 2018 kertoo järvenpääläisten
terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin vaikuttavista tekijöistä väestöryhmittäin sekä
kunnan palveluissa toteutetuista toimenpiteistä, joilla on vastattu laajassa
hyvinvointikertomuksessa asetettuihin hyvinvoinnin tarpeisiin.
Uusi strategiatyö saadaan päätökseen vuoden 2019 aikana ja jatkossa kuntalaisen
hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat perustuvat tähän uuteen strategiaan. Keusoten
ja alueen kuntien edustajien kanssa on yhdessä linjattu, että tulevaisuudesa kaikissa
kunnissa laaditaan vain yksi, kaikki ikäryhmät kattava kunnan
hyvinvointisuunnitelma. Järvenpään kaupungin uusi hyvinvointisuunnitelma tullaan
laatimaan uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuen.
Hyvinvoinnin johtaminen on Järvenpäässä varmistettu toimivilla poikkihallinnollisilla
rakenteilla ja kutsumalla mukaan työhön muita toimijoita kuten esim. yhdistyksiä,
yrityksiä, ja kuntalaisia. Kertomuksen laatijoina ovat hyvinvoinnin johtoryhmä, joka
Järvenpäässä on kaupungin johtoryhmä sekä poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä.
Sähköisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018 esitetään kokouksessa.
Hyvinvointikertomus julkaistaan osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi
valtuustokäsittelyn jälkeen.
MT
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä
Hyvinvointikertomuksen 2018.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 13.06.2019, § 39
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018. KH 27.5.2019
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän
ja edelleen kaupunginvaltuuston 10.6.2019 kokouksessa
käsiteltävänä olevan Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2018.

Päätös
Hyväksyttiin
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Hyvinvointilautakunta, § 30,09.05.2019
Hyvinvointilautakunta, § 40, 13.06.2019
§ 40
Hyte avustusten myöntäminen 2019, uudelleen haku
JARDno-2019-541
Hyvinvointilautakunta, 09.05.2019, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (aiemmin sote- avustukset) toiminta-
avustuksiin on vuosittian ollut käytettävissä 50.000 euroa. Keski- Uudenmaan sosiaali-
ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Keusote) aloittaessa toimintansa vuoden 2019
alussa avustusmääräraha on jäänyt virheellisesti kaupungin talousarviossa Keusoten
toimintaan varattuihin määrärahoihin. Keusote ei kuitenkaan jaa avustuksia, vaan
avustusmäärärahojen jako on sovitun työnjaon mukaisesti
kaupungin tehtävä. Avustusten jaon ehtona on, että talousarviomuutoksella
ko. avutuksiin tarkoitettu 50.000 euron määräraha on
käytettävissä Hyvinvoinnin palvelualueen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
avainalueella.
Kaupunki on aiemmilla sote- avustuksilla avustanut ensisijaisesti Järvenpäässä
tapahtuvaa toimintaa, joka edistää asukkaan omatoimisuutta, itsenäistä selviytymistä,
terveitä elämäntapoja, viihtyvyyttä ja harrastusmahdollisuuksia. Toiminta- avustukset
ovat olleet haettavina 10.4.2019 mennessä. Avustuksia on haettu määräaikaan
mennessä yhteensä 68.772 euroa. Vuoden 2019 avustusten jaon valmistelun
lähtökohtana on ollut avustusten jakaminen edellisvuoden linjausten mukaisesti. Nyt
jaettavaksi esitetään 42.192 euroa ja myöhemmin jaettavaksi esitetään 7.800
euroa. Päätös on ehdollinen kunnes saadaan varmuus, että Hyvinvoinnin
palvelualueelle siirtyy avustuksiin aiemmin varattu 50.000 euron määräraha Keustolle
varatuista määrärahoista tai muutoin saadaan lupa määrärahan käytöstä.
Hyte- avustusten kriteerit tullaan määrittelemään uudelleen ennen vuoden 2020
hakua.
Määräaikaan mennessä avustushakemuksia tuli kuudelta (6) eläkeläisyhdistykseltä,
kolmelta (3) sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykseltä sekä yhdeltätoista (11) muulta
yhdistykseltä. Avustuksen myöntämisessä / epäämisessä huomioitiin avustuksen
kohdentuminen kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen, toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemiseen sekä
kolmannen sektorin roolin kehittämiseen kumppanuudessa kaupungin kanssa. Osalta
aiemmin toiminta- avustusta saaneista yhdistyksistä on sosiaali- ja
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terveyspalvelujen uudelleen organisoinnin
muutoksessa jäänyt avustukset hakematta määraikaan mennessä.
Avustusten jakohjeiden mukaan lautakunta voi jättää perustelluista syistä osan
avustuksista jaettavaksi myöhemmin.

Eläkeläisyhdistykset
Vuonna 2018 eläkeläisyhdistyksille myönnettiin avustusta 4,5, € / maksanut jäsen.
Avustuksen suuruus ehdotetaan säilytettävän samalla tasolla kuin vuonna 2019.
Avustuksia esitetään myönnettävän yhteensä 4.592 euroa.

Sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset
Sotainvalidi- ja veteraaniyhditykset ovat hakeneet avustuksia yhteensä 13.500 euroa.
Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaanpiirin Järvenpään seudun jaostolle ehdotetaan
myönnettäväksi 3.000 euroa, sotainvalidien, heidän puolisoiden ja leskien sekä
lievästi vammaisten sotainvalidien kotona asumisen tukemiseen ja hyvän
elämänlaadun vahvistamiseen. Järvenpään Sotaverteraanit ry:lle ehdoteaan
myönnettäväksi 4.000 euroa tukemaan veteraanien puolisoiden ja leskien kotona
asumista, heidän elämänlaadun vahvistamiseen sekä Veljesmajan toiminnan
ylläpitämiseen. Järvenpään Rintamaveteraanit ry:lle ehdotetaan myönnettäväksi 4.500
euroa, toiminnan ylläpitokustannuksiin, kuljetuskustannuksiin ja
Vanhankylänniemessä sijaitsevan veteraanimajan ylläpitokuluihin.
Avustuksia esitetään myönnettävän yhteensä 11.500 euroa ( 12.500 e v.2018).

Muut yhdistykset
Muut yhdistykset ovat hakneet avustuksia yhteensä 49.900 euroa. Avustusta esitetään
Setlementti Louhelan ry:n kansalaistoiminnan keskuksen
Järvenpään toimintaan 15.000 euroa, Järvenpään Siskot ja Simot ry:n toimintojen
järjestämiseen ja vapaaehtoiskumppanuuksien järjestämiseen 5.000 euroa, Keski-
Uudenmaan Muistiyhdistys ry:n Järvenpäässä muistisairaiden henkilöiden ja heidän
omaistensa arjen tukemiseen 900 euroa, Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys
Tuumi ry:n leiritoiminnan tukemiseen 300 euroa, Keski- Uudenmaan
Mielenterveysseura ry:n tukikoirakkotoimintaan 300 euroa, Etelä- Suomen
Syöpäyhdistyksen, paikallisosaston virkistystoimintaan 700 euroa, Keski- Uudenmaan
Kehitysvammaisten tuki ry:n liikunnan tukemiseen 1.000 euroa, Keski- Uudenmaan
vertais-ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:n toiminnan tukemiseen
1.500 euroa, A- Kilta Järvenpään toiminnan tukemiseen 900 euroa, Vantaan sovittelijat
ry:n Järvenpäässä toteutettavien tapahtumien tukemiseen 200 euroa sekä uudelle
hakijalle Äidit irti synnytysmasennuksesta ry:n vertaisryhmätoiminnan tukemiseen
300 euroa. Avustuksia esitetään myönnettävän yhteensä 26.100 euroa ( 32.700e v.
2018).
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Avustushakemusten ja hakijoiden yhteenveto ovat erillisenä liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää
myöntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen toimivaltaan
kuuluvia avustuksia v. 2019 ao. yhdistyksille selosteessa ilmenevin perustein
seuraavasti:
Eläkeläisyhdistykset yhteensä 4.592 euroa.
Järvenpään eläkeläiset ry 279 euroa
Järvenpään kansalliset seniorit ry 1.368 euroa
Järvenpään eläkkeensaajat ry 1.589 euroa
Eläkeliitto Järvenpään yhdistys ry 905 euroa
Keski-Uudenmaan työkyvyttömyyseläkkeesaajat ry 248 euroa
Träskenda seniorer rf 203 euroa
Sotainvalidi- ja veteraaniyhdistykset yhteensä 11.500 euroa
Järvenpään Sotaveteraanit ry 4.000 euroa
Sotainvalidien Veljesliiton Uudenmaan piirin Järvenpään seudun jaos 3.000 euroa
Järvenpään Rintamaveteraanit ry 4.500 euroa
Muut yhdistykset yhteensä 26.100 euroa
Setlementti Louhela ry 15.000 euroa
Järvenpään Siskot ja Simot ry 5.000 euroa
Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry 900 euroa
Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys Tuumi ry 300 euroa
Keski-Uudenmaan Mielenterveysseura ry 300 euroa
Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen Keski-Uudenmaan osasto 700 euroa
Keski-Uudenmaan Kehitysvammaisten tuki ry 1.000 euroa
Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki WERKKO
ry 1.500 euroa
Järvenpään A-kilta ry 900 euroa
Vantaan sovittelijat ry 200 euroa
Äidit irti synnytysmasennuksesta ry 300 euroa
että päätökset ovat ehdollisia kunnes saadaan tieto, että Hyvinvoinnin
palvelualueelle siirtyy avustuksiin aiemmin varattu 50.000 euron
määräraha Keustolle varatuista määrärahoista tai muutoin saadaan
lupa määrärahan käyttöön

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019

6/2019

11 (36)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

että mikäli 50.000 euron avustusmääräraha on Hyvinvoinnin palvelualueen
käytössä, voidaan nyt jakamatta jäänyt 7.800 euroa julistaa välittömästi
uudelleen haettavaksi 28.5.2019 mennessä.

Päätös
Hyväksyttiin

Hyvinvointilautakunta, 13.06.2019, § 40
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (aiemmin sote- avustukset) toiminta-
avustuksiin on vuosittain ollut käytettävissä 50.000 euroa. Kaupunki on avustanut
ensisijaisesti Järvenpäässä tapahtuvaa toimintaa, joka edistää asukkaan
omatoimisuutta, itsenäistä selviytymistä, terveitä elämäntapoja, viihtyvyyttä ja
harrastusmahdollisuuksia.
Hyvinvointilautakunta jakoi kokouksessaan 9.5.2019 toiminta- avustuksiin yhteensä 42
192 euroa. Jakamatta jäänyt 7 800 euron osuus julistettiin uudelleen haettavaksi.
Määräaikaan 28.5. mennessä avustushakemuksia saapui kahdeksan, yhteensä 23 400
euroa.
Avustuksia hakeneet yhdistykset
Keski-Uudenmaan Kuulo ry: haettu 1500 euroa, ehdotetaan 1000 euroa
kuulolähipalvelun ja kuulolähettipalvelun järjestämiseen Järvenpäässä.
Keski-Uudenmaan näkövammaiset ry: haettu 1500, ehdotetaan 1500 euroa
järvenpääläisten näkövammaisten äänilehden kustannuksiin.
Keski-Uudenmaan Klubitalo ry: haettu 7000 euroa; avustusta haetaan lisätilan
vuokraamiseen ja käyttöönottoon samassa kiinteistössä olevalta nykyiseltä
vuokranantajalta
Järvenpään Sydänyhdistys ry: haettu 500, ehdotetaan 300 euroa
kerhotoimintojen tukemiseen.
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Järvenpään A-Kilta ry: haettu 500 euroa perheleirin järjestämiseen,
ensimmäisessä jaossa avustusta saaneille ei myönnetä vuosiavustusta uudelleen
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry: haettu 6000 euroa, ehdotetaan 4500
euroa alueella toimivien yhdistysten tukemiseen, tapahtumiin, koulutuksiiin ja
verkostoitumistilaisuuksiin.
Uudenmaan Parkinson yhdistys ry, Keski-Uudenmaan Parkinson kerho: haettu
1000 euroa, ehdotetaan 500 kerhon toiminnan monipuolistamisen ja jatkumisen
turvaamiseen.
Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:
haettu 5400 euroa kokemus-tiedoksi oman elämäntarinan kirjoittamisen ja
esittämisen kurssille ja ryhmäohjaajakurssille, ensimmäisessä jaossa avustusta
saaneille ei myönnetä vuosiavustusta uudelleen.
Avustuksen myöntämisessä / epäämisessä huomioitiin avustuksen kohdentuminen
kaupungin strategian mukaisesti kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen, toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemiseen sekä kolmannen
sektorin roolin kehittämiseen kumppanuudessa kaupungin kanssa. Ensimmäisessä
haussa avustusta saaneille Keski-Uudenmaan vertais- ja
kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:lle ja Järvenpään A-Kilta ry:lle ei
ehdoteta avustusta uudelleen. Keusote ostaa palveluja suoraan Keski-Uudenmaan
Klubitalo ry:ltä, joten sille ei myönnetä avustusta.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
avainalueen toimivaltaan kuuluvia avustuksia vuonna 2019 ao. yhdistyksille
selosteessa ilmenevin perustein seuraavasti:
Keski-Uudenmaan Kuulo ry: haettu 1500 euroa, esitys 1000 euroa
Keski-Uudenmaan näkövammaiset ry: haettu 1500, esitys 1500 euroa
Keski-Uudenmaan Klubitalo ry: haettu 7000 euroa, ei esitetä, koska Järvenpään
kaupungin rahoitusosuus yhteistyösopimukseen perustuen on 180 000 €
vuonna 2019
Järvenpään Sydänyhdistys ry: haettu 500, esitys 300 euroa .
Järvenpään A-Kilta ry: haettu 500 euroa , ensimmäisessä jaossa avustusta
saaneille ei myönnetä vuosiavustusta uudelleen
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry: haettu 6000 euroa, esitys 4500 euroa.
Uudenmaan Parkinson yhdistys ry, Keski-Uudenmaan Parkinson kerho: haettu
1000 euroa, esitys 500 euroa.
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Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry:
haettu 5400 euroa, ensimmäisessä jaossa avustusta saaneille ei myönnetä
vuosiavustusta uudelleen.
Käsittely:

Satu Haaparanta esitti Lassi Markkasen kannattamana, että esitys hyväksytään
muutoin paitsi, että Keski- Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle myönnetään
avustusta 3 500 euroa ja Keski- Uudenmaan Klubitalo ry:lle myönnetään 1 000 euroa.

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, koska oli tehty kannatettu esittelijän
esityksestä poikkeava esitys ja lautakunta, sitä lautakunnalta kysyttyään, ei ollut
yksimielinen esityksestä niin asiasta äänestetään.

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.
Hyväksyttiin äänestysjärjestys:
Jaa = esittelijän ehdotus
Ei = Satu Haaparannan esitys

Äänestyksen tulos

Jaa
Sanna-Maria Riikonen
Marko Koskela
Yhteensä kaksi (2)ääntä

Ei
Lassi Markkanen
Peter Osipow
Anne Kujasalo
Pasi Koskinen
Satu Haaparanta
Ossi Vähäsarja
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Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019

6/2019

14 (36)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Rita Kostama
Päivi Pasanen
Tanja Vauhkonen
Yhteensä yhdeksän (9) ääntä

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänin kaksi (2) Jaa- ääntä,
yhdeksän (9) Ei- ääntä Satu Haaparannan esitys tuli lautakunnan päätökseksi.

Päätös
Hyvinvointilautakunta päätti
yksimielisesti myöntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
avainalueen toimivaltaan kuuluvia avustuksia vuonna 2019 ao. yhdistyksille
selosteessa ilmenevin perustein seuraavasti:
Keski-Uudenmaan Kuulo ry: haettu 1500 euroa, myönnetään 1000 euroa
Keski-Uudenmaan näkövammaiset ry: haettu 1500, myönnetään 1500
euroa
Järvenpään Sydänyhdistys ry: haettu 500, myönnetään 300 euroa .
Järvenpään A-Kilta ry: haettu 500 euroa , ensimmäisessä jaossa avustusta
saaneille ei myönnetä vuosiavustusta uudelleen
Uudenmaan Parkinson yhdistys ry, Keski-Uudenmaan Parkinson kerho:
haettu 1000 euroa, myönnetään 500 euroa.
Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko
ry: haettu 5400 euroa, ensimmäisessä jaossa avustusta saaneille ei
myönnetä vuosiavustusta uudelleen
äänestyksen jälkeen äänin kaksi (2) Jaa- ääntä yhdeksän (9) Ei-ääntä myöntää
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalueen toimivaltaan kuuluvia
avustuksia vuonna 2019 ao. yhdistyksille seuraavasti:
Keski-Uudenmaan Klubitalo ry: haettu 7000 euroa, myönnetään 1 000
euroa
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry: haettu 6000 euroa, myönnetään 3
500 euroa
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Tiedoksi
Hakijat
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§ 41
Sosiaalisen luototuksen ohjeistus 2019
JARDno-2019-1947
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Sosiaalisen luototuksen ohjeistus 2019

Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on käynnistetty Järvenpäässä 1.1.2009 alkaen ja
sen ohjeistus on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.5.2009 § 31.
Sosiaalisen luototuksen ohjeen päivittäminen on ajankohtaista
organisaatiomuutosten vuoksi. Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä (Keusote) on aloittanut vuoden 2019 alusta, jolloin sosiaalista luototusta
hoitanut sosiaalipalveluiden henkilöstö on siirtynyt Keusoten palvelukseen.
Järvenpään kaupungin organisaatiota on myös muutettu vuoden 2019
alusta. Keusoten kanssa neuvoteltiin asiasta 13.5.2019, jonka jälkeen sosiaalisen
luototuksen prosessia muokattiin yhdessä kaupungin talouspalveluiden ja
hyvinvoinvoinnin palvelualueen kanssa. Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä
sosiaalisen luototuksen prosessi ja Järvenpään kaupungin ja Keusoten roolit, tehtävät
ja vastuut muuttuneessa tilanteessa.
Sosiaalisen luototuksen periaatteet ja kriteerit päättää Järvenpään kaupunki ja
luototuksen määrärahasta vastaa kaupunginhallitus. Käytännön yhteistyöstä
Keusoten kanssa vastaa Järvenpään kaupungin hyvinvointilautakunta ja
vastuuviranhaltijana on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja. Keski-
Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Keusote) antaa kaupungille
käyttöön ammatillisen osaamisensa ja tekee sosiaalisen luototuksen
asiakaspäätökset. Kaupungin talouspalvelut huolehtii sosiaalisen luototuksen
maksatuksesta. Sosiaalisen luototuksen toteutumista seurataan kaupungin Johdon
raporttien yhteydessä.
Tässä vaiheessa ei esitetä euromuutoksia, koska valtakunnan tasolla tulevat sote-
muutokset ovat vielä avoinna.Liitteessä on esitetty sosiaalisen luototuksen
ohjeistukseen tehtävät muutokset punaisella.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja
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Hyvinvointilautakuta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää
hyväksyä liitteenä olevan sosiaalisen luototuksen ohjeistuksen muutokset
päivitetty ohjeistus otetaan käyttöön välittömästi

Päätös
Hyväksyttiin
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§ 42
Aloite / Virikekortti kaikille 65 vuotta täyttäneille
JARDno-2018-407
Valmistelija / lisätiedot:
Sami Ylisaari, Jari Lausvaara
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 Aloite

Järvenpään eläkeläisneuvosto ja valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen
paikallisyhdistykset esittävät, että Järvenpäässä otetaan käyttöön virikekortti kaikille
65 vuotta täyttäneille kaupungin asukkaille. Aloitteen mukaan virikekortti on luonteva
ja edullinen keino aktivoida ikäihmisiä omaehtoiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja
siten siirtää laitos- tai muuhun pysyvään hoitotarpeeseen joutumista. Aloitteen
tavoitteena on toteuttaa virikekortti, joka oikeuttaa käyttämään liikuntapaikkoja ja
kulttuuritarjontaa mahdollisimman edulliseen hintaan.

Vastauksena esitykseen todetaan seuraavaa:
Kaikkiin kaupungin oman tuotannon tapahtumiin on eläkeläislippu. Eläkeläislippuja
ostetaan paljon, niitä on jopa 50–60 % myydyistä lipuista. Lippujen hinnat
konsertteihin ja esityksiin vaihtelevat tapahtumasta riippuen. Esimerkkinä Alcina
oopperan normaalilippu 27,50 € ja eläkeläislippu 19,50 €. I’m liquid tanssiteoksen liput
15,50 € / 10,50 €. Liput ovat siis noin 30 % edullisempia eläkeläisille. Alennus on
linjassa yleisen hinnoittelun kanssa. Taidemuseon osalta normaaliliput ovat 7 € ja
eläkeläisliput 6 €. Vastaavasti esim. Ateneumin liput ovat 17/15 €. Myös museon
lippujen alennus on linjassa muiden kanssa. Jos eläkeläislippujen hintaa laskettaisiin
runsaasti nykyisestä, olisivat talousvaikutukset kulttuuri- ja tapahtumapalveluille
kohtalaiset. Vuonna 2018 Järvenpää-talon myytyjen eläkeläislippujen osuus oli 30 400
euroa. Museopalveluissa eläkeläislippujen osuus oli noin 10 200 €.
Kulttuuripalveluissa ikä-ihmisiä huomioidaan jo monilla maksuttomilla palveluilla.
Kolmisointu-sopimuksen kautta:
järvenpääläisillä eläkeläisjärjestöillä on mahdollisuus saada vapaalippuja Sibelius-
Akatemian konsertteihin Musiikkitalolla sekä Musiikkitalon esittelykierroksia
palvelukodeissa ja Myllytien toimintakeskuksessa järjestetään vuosittain erilaisia
musiikkitilaisuuksia
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Kulttuuripalvelut on myös mukana Setlementti Louhelan Kulttuuriluotsi-toiminnassa
tarjoamalla maksuttomat liput luotseille. Lisäksi parhaillaan valmistellaan liittymistä
valtakunnalliseen Kaikukortti kokeiluun, jossa kortin haltija saa ilmaisen sisäänpääsyn
kunnan kulttuuritapahtumiin.
Järvenpään opiston osalta meneillään on opintosetelianomus, josta päätös tulee
toukokuussa. OPHn opintoseteliavustus senioreille (yli 63 v.) ja eläkeläisille (rajoitettu
määrä) on tarkoitettu kurssimaksujen alentamiseen. Tulevana lukuvuotena se on max.
50€, jos kurssin hinta jää alle 50€, niin opintosetelin arvo on kurssin hinta. Osa
opintoseteleistä kohdistetaan pienituloisille (bruttotulot jäävät alle 1400€).
Opintosetelit on jaettu arpomalla. Siihen ilmoittaudutaan joko netissä kurssin nimellä
(Opintosetelit), Palveluspisteessä tai puhelimitse 27192498. Setelit voi käyttää
haluamaansa kurssiin.
Digistä mua! ja Hae mut! –hankkeiden avulla voimme vuosien 2019 ja 2020 aikana
tarjota myös eläkeläisille, kuten muillekin aikuisille maksuttomia tukipalveluja
digiasioissa ja muissa arjen perusasioiden hoitamisessa.
Liikuntapalveluiden osalta eläkeläisille tarjotaan seuraavat etuudet:
Piirosen kuntosali, vapaaharjoitteluvuorot
vapaaharjoitteluvuorot ovat valvottuja, mutta vuorolla ei ole ohjausta
tarkoitettu eläkeläisille ja erityisryhmille
osallistumismaksu 39 €/15 kerran lippuvihko
vuorot ovat maksuttomia 70 vuotta täyttäneille järvenpääläisille
ma klo 11.30-13.30, ti klo 13-15, ke klo 8.30-10.30, to klo 13-15, pe klo 11.45-13.45
Uimahalli
uintimaksu eläkeläiset 2,80 €/kerta (koko eläke)
Eläkeläisten liikuntakortti 5,20 € oikeuttaa eläkeläisten alennettujen etuuksien
saamiseen arkisin klo 7 – 14 (pe klo 8)
uinti, kertakäynti
1,70
kuntosali, kertakäynti
1,20
yhdistelmä, kertakäynti
2,20
kausiranneke/uinti
32,00
kausiranneke/kuntosali
27,00
kausiranneke/yhdistelmä
53,50
Kulttuuri- ja liinkutapalveluissa on jo olemassa eläkeläisille alennetut hinnat sekä
myös maksuttomia palveluita. Järvenpään kaupunki valimistelee myös liittymistä
valtakunnalliseen Kaiku-kortti verkostoon joka mahdollistaa vähävaraisille ikäihmisille
maksuttoman sisäänpääsyn kaupungin järjestämään kulttuuritoimintaan ja osaan
Opiston tarjonnasta. Järvenpään kaupunki kehittää hyte-palveluita kokonaisuutena,
jolla pyritään mm. omaehtoisen toimintakyvyn ylläpitämiseen iästä riippumatta.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019

6/2019

20 (36)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää todeta vastauksena Järvenpään eläkeläisneuvoston ja
valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksen tekemään aloitteeseen
koskien 65- vuotta täyttäneiden virikekorttia, että
1. erillistä virikekorttia ei toteuteta, vaan ylläpidetään voimassa olevat taksat ja
etuudet.
2. ikäihmisten palveluita ja tarjontaa kehitetään yhtenä kokonaisuutena osana
kaupungin hyvinvointipalveluita.
3. aloite todetaan loppuunkäsitellyksi

Päätös
Hyväksyttiin

Tiedoksi
Järvenpään eläkeläisneuvosto
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§ 43
Kulttuuriavustuksen myöntäminen / Järvenpään Naislaulajat Ainottaret ry
JARDno-2019-1116
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 Oikaisuvaatimus_JNLA_27.05.2019
2 Kulttuurin kohdeavustukset 2019
3 Liite_kohdeavustukset yhdistykset, ryhmät ja seurat

Järvenpään Naislaulajat Ainottaret vaatii oikaisua Kulttuurijohtaja Sami Ylisaaren
päätökseen 17.5.2019 § 3 Kulttuurin kohdeavustukset 2019, yhdistykset, ryhmät ja seurat
(JARDno-2019-536). Päätöksen mukaan yhdistykselle ei myönnetty Järvenpään
kaupungin kulttuurin kohdeavustusta vuonna 2019. Yhdistys
on hakenut avustusta 1500 euroa kevään kahden konsertin järjestämiseen, syksyllä
tehtävään Tukholmaan suuntautuvaan konserttimatkaan ja joulukonsertin
järjestämiseen.
Oikaisuvaatimuksessaan Järvenpään Naislaulajat Ainottaret toteavat
seuraavaa:
'Järvenpään Naislaulajat Ainottaret on itsenäinen yhdistys, jonka pääasiallinen tulonlähde
ovat jäsenmaksut ja konserttien lipputuotot. Ainottaret käyttää harjoitustilana ja
esiintymispaikkoina Järvenpään kaupungin tiloja, joista maksamme kaupungille.
Järvenpään kaupungilta saatu kohdeavustus on aiempina vuosina ollut tärkeä osa
kulujemme kattamisessa ja siten osaltaan mahdollistanut toimintamme, jonka tuloksena
tuotamme vuosittain useita konsertteja kaupungin kulttuuritarjontaa rikastuttamaan.
Viime kaudella konsertteja oli Järvenpäässä neljä ja Orimattilassa yksi. Kaudella 2019
kuoromme konsertoi useamman kerran ja tekee Järvenpäätä tunnetuksi myös
konserttimatkalla Tukholmaan 13.-15.9.2019.'
Oikaisuvaatimuksessa Ainottaret esittää päätöksen oikaisuna, että Järvenpään
kaupunki tarjoaisi harjoitustiloja korvauksetta Saunakallion koululta sekä konsertitilaa
Järvenpää-talolta tai Seurojen talolta. Lisäksi he ehdottavat, että kaupunki
hankkisi Ainottarien äänitettä korvausta (15 e/levy) vastaan.
Palvelualueen vastine:
Vuoden 2019 kulttuuritoiminnan kohdeavustuksiin on varattu 13 600
euroa. Kulttuurin kohdeavustuksen myöntämisestä päättää hyvinvoinnin
palvelualueen toimivallan siirtämisen mukaan kulttuurijohtaja. Kulttuurjohtaja on
päätöksellään myöntänyt avustusta hakeneille yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille
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yhteensä 6 800 € ja yksityiselle hakijoille yhteensä 6 800 €. Edelliseen vuoteen (2018)
verrattuna yhdistyksille, ryhmille ja seuroille jaettiin 1000 € vähemmän ja avustusten
määrää kasvatettiin laajemman hakijajoukon vuoksi yksityisten hakijoiden puolella.
Yksityisten hakijoiden haettu kokoinaissumma oli 35 040 €, yhdistysten osalta 18 334
€.
Vuoden 2019 kohdeavustuspäätöksien arviointi ja valmistelu on tehty
kulttuurijohtajan sekä kahden kulttuurin alalla työskentelevän asiantuntijan
yhteisarvioinnin kautta. Arviointia ohjasivat avustuskriteerit. Työryhmä tunnisti
Ainottarien pitkän ja arvokkaan kulttuuritoiminnan Järvenpäässä. Kohdeavustukset
eivät kuitenkaan ole luonteeltaan jatkuvia jokavuotisia toimintaan kohdistuvia
avustuksia, kuten toiminta-avustukset, vaan perustuvat
nimenomaan tuotantoon, tapahtumaan tai taide-elämykseen ja ovat sen tähden
harkinnanvaraisia. Vuoden 2019 haussa Ainottarien hakemus ei valikoitunut
kohdeavutuksen saajaksi, vaikka heidän toimintansa tunnistettiin arvokkaaksi osaksi
Järvenpään kulttuuritarjontaa. Lisäksi vuoteen 2018 verrattuna yhdistyksille
kohdistettu avustusten määrä oli 1000 € pienempi.'
Edellä saadun selvityksen perusteella todetaan, että kulttuurin kohdeavustuksista on
myönnetty yksityisille hakijoille edellistä vuotta enmmän ja näin yhdistyksille
jaettavien avutusten osuus on 1000 euroa vuonna 2018 jaettua pienempi.
Kulttuurijohtaja on käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa ja päätynyt
avustuskriteerien perusteella siihen, että Naiskuoro Ainottaret Ry:n hakemuksesssa
mainittu konserttitoiminta ei ole tänä vuonna mahtunut kohdeavustettavien
joukkoon. Hakemuksessa mainittuun harjoittelukustannuksiin
ei kohdeavustuksia myönnetä.
Kulttuuripalvelut voi tukea Ainottarien arvokasta kulttuuritoimintaa Ainottarien kanssa
yhdessä sovittavilla tavoilla, joilla tuetaan Ainottarien toimintaedellytyksiä myös
kuluvalla kaudella. Ainottarille voidaan antaa korvauksetta käyttöön konserttitila tai
harjoittelutilaa syyskaudella. Esimerkiksi Juhani Ahon salin hinta on 230-410 euroa
viikonpäivästä riippuen.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää
1. koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikka tai asiantilaa, joka vaikuttaisi
päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä Järvenpään Naislaulaja Ainottaren
tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana
2. antaa kulttuuripalveluille valtuuden sopia maksuttomasta konsertti- tai
harjoittelutilan käytöstä Ainottarien kanssa vuonna 2019
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§ 44
Lausunto Tervanokan tilapäisen sauna- ja pukuhuonerakennuksen
poikkeamispäätöskäsittelyyn
JARDno-2019-1874
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 Tervanokan Sauna_asemapiirustus_VE1.pdf
2 Tervanokan Sauna_asemapiirustus_ luonnos VE2.pdf
3 Sauna_julkisivu.pdf

Hyvoinvointilautakunnalta pyydetään lausuntoa Tervanokan alueelle suunnitellun
tilapäisen sauna- ja pukuhuonerakennuksen sijainnista mahdollista vuokrauspäätöstä
ja poikkeamispäätöskäsittelyä varten. Sauna- ja pukuhuonerakennukset on
suunniteltu sijoitettavaksi alueella toimivan Tervanokan Satama –kioski-kahvilan
yhteyteen. Alkuperäisessä suunnitelmassa (Liite, vaihtoehto 1) rakennukset oli
sijoitettu kahvilan pohjoispuolelle ja ne kytkeytyivät kahvilaan laajan terassialueen
kautta. Ratkaisuun liittyi avantouintipaikka venesataman puolella. Ratkaisua käsiteltiin
kaupungin johtoryhmässä, jossa todettiin, että kahvilan pohjoispuolinen sijainti ei ole
hyvä ja tulee vaihtoehtoisesti selvittää saunarakennuksen sijoittamista kahvilan
eteläpuolelle uimarannan puolelle.
Maankäyttöinsinööri Tarja Kariniemi, yrittäjä Jari Siren sekä vapaa-aika- ja
osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara suorittivat katselmuksen paikan päällä
22.5.2019. Katselmuksen perusteella esitetään uudeksi sauna- ja
pukuhuonerakennusten vaihtoehtoiseksi uudeksi sijaintipaikaksi kahvilan
kaakkoispuolelle, nykyisen uimarannan aidan itäpuoliselle puistoalueelle (Liite,
vaihtoehto 2). Tilapäisen sauna- ja pukuhuonerakennuksen toteuttaminen edellyttää
poikkeamislupaa asemakaavasta. Rakennukset sijoittuisivat voimassa olevan
asemakaavan mukaisesti puistoalueelle (VP-5), jolla ei ole osoitettu toiminnalle
rakennusalaa eikä rakennusoikeutta. Lisäksi sijoittaminen edellyttää kaupungilta
päätöstä yrittäjälle vuokrattavasta lisäalueesta.
Yrittäjä Siren kuvaa hanketta seuraavasti:
"Saunahanketta päätettiin lähteä viemään eteenpäin, kun useampi henkilö oli lähestynyt
meitä ja esittänyt toiveen, että toteuttaisimme avantosaunan Tervanokan uimarannan
yhteyteen. Kaupunkilaiset ovat sanoneet paikan mielekkääksi helpon saavutettavuuden
vuoksi. Näiden keskustelujen pohjalta päätimme esittää Järvenpään kaupungille, että
totuttaisimme saunan yksityisin varoin.
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Saunahanketta lähestyttiin ajatuksella, että sauna tehdään kevytrakenteisesti ja esimerkiksi
viisivuotisella poikkeusluvalla. Sauna perustetaan kevytperustuksilla ja sauna- rakennukset
on helppo siirtää pois, kun tämä hanke katsotaa päättyneeksi. Tämän hankkeen
tarkoituksena on hankkia käyttökokemuksia saunan osalta. Mikäli saunan sijoittaminen
Tervanokkaan koetaan käyttäjien kokemusten kautta hyväksi haemme tontille
kaavamuutosta uuden kahvila-ravintola-saunarakennuksen toteuttamiseksi. Toisaalta, jos
hanke ei saa kannatusta, niin saunarakennukset on luvan päättyessä helppo siirtää pois
ilman merkittäviä kustannuksia.
Sauna on ympärivuotisessa käytössä. Talvella järjestetään sauna ja avantouinti. Kesäisin
sauna on uimarannan käyttäjien ja varausasaikkaiden käytössä. Kesällä järjestetään
parina-kolmena päivänä viikossa edullinen, tai ilmainen saunavuoro uimarannan
käyttäjille. Tämä toteutetaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Pyydämme nopeaa
käsittelyä asiassa jotta pääsemme toteuttamaan saunan jo tulevaksi syksyksi/ talveksi."

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunkikehityslautakunnalle lausuntonaan
Tervanokan tilapäisen sauna- ja pukuhuonerakennuksen sijainnin ja
käyttötarkoituksen soveltuvan alueen toiminnalliseen kokonaisuuteen ja suosittaa
osaltaan määräaikaista poikkeamista asemakaavasta.

Päätös
Hyväksyttiin

Tiedoksi
Kaupunkikehityslautakunta

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019

6/2019
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Tarkastuslautakunta, § 14,13.03.2019
Kaupunkikehityslautakunta, § 37,11.04.2019
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 20,23.04.2019
Hyvinvointilautakunta, § 19,23.04.2019
Puheenjohtajien jaosto, § 12,24.04.2019
Kaupunkikehityslautakunta, § 40,07.05.2019
Kaupunginhallitus, § 132,27.05.2019
Hyvinvointilautakunta, § 45, 13.06.2019
§ 45
Järvenpään kaupunkistrategian strategiset päämäärät/HYVO
JARDno-2019-766
Tarkastuslautakunta, 13.03.2019, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hippi
pekka.hippi@jarvenpaa.fi
kaupunginsihteeri

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen esittelee Järvenpään uuden strategian ja sen
käsittelyprosessia.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää asiasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan selotuksen pohjalta merkitä tiedoksi
kaupunginjohtajan esittelemän Järvenpään uuden strategian ja sen käsittelyprosessin.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019

6/2019
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Kaupunkikehityslautakunta, 11.04.2019, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hippi
Kaupunginjohtaja on pyytänyt lausuntoa strategikarttaan liittyen.
Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja
Lautakunta päättää lausuntonsa sisällöstä strategiakarttaan liittyen.
Päätös
Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Lisäksi kaupunkikehityslautakunta päätti, että asian käsittelemiseksi järjestetään
ylimääräinen kaupunkikehityslautakunnan kokous.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 23.04.2019, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hippi
pekka.hippi@jarvenpaa.fi
kaupunginsihteeri

Kaupunginjohtaja on pyytänyt lausunnon startegaikarttaan liittyen.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat liitteinä.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Lautakunta päättää lausunnon sisällöstä strategiakarttaan liittyen.

Päätös

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019

6/2019
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Lautakunnan päättämä lausunto liitteenä.

Hyvinvointilautakunta, 23.04.2019, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hippi
pekka.hippi@jarvenpaa.fi
kaupunginsihteeri

Kaupunginjohtaja on pyytänyt lausunnon strategiakarttaan liittyen.

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat liitteinä.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Lautakunta päättää lausunnon sisällöstä strategiakarttaan liittyen.

Päätös
Lautakunnan päättämä lausunto liitteenä.
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Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
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Puheenjohtajien jaosto, 24.04.2019, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Olli Naukkarinen
Kaupunginjohtaja on pyytänyt lausuntoa liittyen strategiakarttaan eri toimielimiltä ja
sidosryhmiltä. Kaupunkikehityslautakunta jätti asian pöydälle kokouksessaan 11.4.
Opetus- ja kasvatuslautakunta sekä hyvinvointilautakunta käsittelevät asiaa 23.4..
Mestarikonserni käsitteli asiaa 17.4. Kaupunginjohtajan lausuntopyynnön mukaan
lausunnot tulee jättää 25.4.2019 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Puheenjohtajien jaosto merkitsee asian tiedoksi ja käy keskustelun mahdollisista
aikataulumuutoksista.
Käsittely
Puheenjohtajien jaosto kävi asiasta keskustelun.
Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuului
seuraavasti:
"Puheenjohtajien jaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja toteaa, että strategian
käsittelyn tavoiteaikataulu on seuraava:
valtuustoseminaari 17.5
valtuusto 10.6"

Kaupunkikehityslautakunta, 07.05.2019, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Pekka Hippi
Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Lautakunta päättää lausuntonsa sisällöstä strategiakarttaan liittyen.
Käsittely
Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi ja
erityisasiantuntija Mari Karsio esittelivät asiaa, jonka jälkeen lausuntoa työstettiin
lautakunnan jäsenistä muodostetuissa kolmessa ryhmässä. Ryhmätyöskentelyn
jälkeen lautakunta kävi läpi esille nousseet kommentit päämäärittäin sekä lopuksi
lausuntoon liittyviä yleisiä huomioita.
Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muuttunut päätösehdotus
kuului seuraavasti:

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019

6/2019
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"Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa lausuntonsa strategiakartasta ja valtuuttaa
viranhaltijat ja lautakunnan puheenjohtajan kokoamaan lausunnon kokouksen
kuluessa esitettyjen kommenttien pohjalta. Kaupunkikehityslautakunnan
kommenteista koostettu lausunto lisätään pykälän liitteeksi kokouksen jälkeen."
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 132
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osana strategiatyötä vision, arvot, ja viisi
tulevaisuuskuvaa. Kuntalain 110§ mukaan kaupungin strategialla ja taloudella täytyy
olla yhteys, mutta aiemmin hyväksytyissä tulevaisuuskuvissa ei ollut käsitelty
talousnäkökulmaa lainkaan. Tämän vuoksi esitetään, että strategiaan liitetään kuudes
tulevaisuuskuva (LIITE1) liittyen talouteen. Aiemmin hyväksyttyjä viittä
tulevaisuuskuvaa on hiukan tiivistetty ja jäsennelty.
Kaupunginvaltuuston tulee hallintosäännön 4§:n mukaisesti hyväksyä strategiset
päämäärät. Nämä on koottu strategiakartan muotoon, joka on oheismateriaalina.
Strategiakartan tarkoituksena on toimia sovitinkappaleena tulevaisuuskuvien ja
valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden välillä. Itse päämäärät ja niiden tiivistelmät
on koottu liitteeseen (LIITE2). Tärkeä osa päämäärien määrittelyä ovat avainmittarit
(KPI). Mittareita on tarkoitus tarkentaa osana talousarvioprosessia syksyllä.
Seuraavassa vaiheessa lautakunnat ja konserniyhteisöt määrittelevät osana
talousarviota valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka on johdettu
strategisista päämääristä. Mittareiden määrittely asettuu luontevaksi osaksi prosessia
tämän yhteydessä. Oheismateriaalina on luonnos strategiakorteista, jotka on tarkoitus
liittää osaksi seuraavaa talousarviokirjaa.
Strategiakartan luonnoksesta pyydettiin lausunnot lautakunnilta, konserniyhtiöiltä ja
vaikuttamistoimielimiltä. Lisäksi valtuusto käsitteli strategiakarttaa seminaarissaan.
Lausunnot ja lausuntopyyntö liitteineen ovat oheismateriaalina.
Strategiakartasta on tarkoitus laatia tiivistetty graafinen versio, kun päämäärien tekstit
ja mittarit on hyväksytty. Luonnos tiivistetystä strategiakartasta on oheismateriaalina.
ON
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto
1. hyväksyy liitteenä 1 olevan päivityksen tulevaisuuskuviin
2. hyväksyy liitteenä 2 olevat strategiset päämäärät ja niiden tiivistelmät
3. merkitsee tiedoksi mittareiden valmistelutilanteen, mittarit vahvistetaan osana
talousarvioprosessia.
Päätös

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019
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Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 13.06.2019, § 45
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 LIITE 1 päivitetyt tulevaisuuskuvat
2 LIITE2_strategiset päämäärät ja niiden tiivistelmät KH20190527
Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän
ja edelleen kaupunginvaltuuston 10.6.2019 kokouksessa hyväksyttävänä olevan
uuden kaupunkistrategian strategiset päämäärät.

Päätös
Hyväksyttiin

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019
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Kunnallisvalitus
§43
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 alkuperäisen 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.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
13.06.2019
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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
Tuomioisituinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakuasian vireille
panijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys
niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
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Muutoksenhakukielto
§38, §39, §41, §44, §45
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 §).

Järvenpää
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimus
§40, §42
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
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 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
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- 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.

