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Saapuvilla olleet jäsenet
Helinä Perttu, puheenjohtaja, poistui 20:55
Ulla-Mari Karhu, 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:45, poistui 20:43
Mikko Taavitsainen, 2. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja § 133 klo. 20.55 Henry Berg, saapui 16:38
Jarno Hautamäki
Katja Repo
Mikko Päivinen
Petri Graeffe
Tiia Lintula
Riikka Reina, varajäsen (Edry)
Suvi Pohjonen, varajäsen (Wilskman)
Muut saapuvilla olleet
Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri §:t 128 - 129, poistui 17:22
Eemeli Peltonen, valtuuston puheenjohtaja
Mika Gilan, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:45
Tero Rantanen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, saapui 17:06, poistui 18:21
Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, esittelijä § 129, poistui 20:55
Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä, poissa 16.35 -17.24, saapui 17.24 -,
poistui 20:55
Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, saapui 17:24
Petja Harakka, kaupunginlakimies, sihteeri §:t 130 -, saapui 17:20
Marju Taurula, palvelualuejohtaja, saapui 17:24, poistui 18:21
Hannu Jaakkola, saapui 17:25, poistui 18:09
Teemu Jaakkola, saapui 17:25, poistui 18:09
Jani Kervinen, saapui 17:25, poistui 18:09
Petro Pöyhönen, saapui 17:29, poistui 18:21
Tapani Kerttula, saapui 18:00, poistui 18:09
Poissa

Kaarina Wilskman
Tarja Edry

Allekirjoitukset

Helinä Perttu
Puheenjohtaja

Pekka Hippi
Sihteeri

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin
verkkosivuilla
08.11.2017
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§ 128
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkastus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan
tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään
kaupungin tietoverkossa 7.11.2017 lukien.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan
kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin
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Kaupunginhallitus, § 121, 30.10.2017
Kaupunginhallitus, § 129, 06.11.2017
§ 129
Konserniyhteisöjen edustajat vuosille 2017-2018
JARDno-2017-678
Kaupunginhallitus, 30.10.2017, § 121
Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Peltola
antti.peltola@jarvenpaa.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Konserniyhteisöt_3
Konsernipalvelut
Hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa ja valvoo
kaupunkikonsernin toimintoja sekä vastaa mm. omistajaohjauksesta.
Omistajaohjaukseen liittyen kaupunginhallituksen tehtävänä on mm.
•
•

•

•

päättää omistajapolitiikan soveltamisesta ja kaupungin
edunvalvonnasta
päättää edustajien ja ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen
hallintoelimiin silloin, kun kaupungilla on siihen oikeus, sekä
edustajien nimeämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin
joissa kaupungin etua on valvottava
antaa ohjeita yhteisöjen hallintoelimissä toimiville kaupungin
edustajille merkittävistä taloudellisista ja toiminnallisista
linjaratkaisuista, jollei ohjeita voida antaa kaupunginjohtajan
toimesta
seurata ja valvoa tytäryhteisöjen toimintaa yhteisön vuotuisen
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen
liitetietojen kautta, sekä pidättää itsellään oikeuden saada
tarvittavia lisäselvityksiä tytäryhteisönsä tilinpäätöksistä niin
harkitessaan.

Kaupunginvaltuuston 15.11.2010 § 87 hyväksymän omistajaohjeen mukaan
kaupungin edunvalvonnan lähtökohtana on, että kaupungin edustajat
kaikissa yhteisöissä noudattavat kaupunginvaltuuston hyväksymiä strategisia,
toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita sekä kaupunginhallituksen ja
muiden toimivaltaisten kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden antamia
menettelyohjeita. Konsernia kehitetään siten, että valtuuston asettamat
tavoitteet saavutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Tämä tapahtuu kaupungin
konsernijohdon, konserniyhteisöjen ja sekä kaupungin eri yhteisöihin
nimeämien edustajien yhteistyön ja sitouttamisen sekä onnistuneen
omistajapolitiikan avulla.
Yhteisön tavoitteiden tulee olla kirjattuina, ja kaupungin edustajilla ja
vastuuhenkilöillä on velvollisuus tuoda yhteisön tavoitteet kaupungin
käsiteltäviksi kaupungin linjauksia varten. Jokaisen tytäryhteisön
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hallintoelimissä toimivan kaupungin edustajan tulee tuntea ja sisäistää
asetetut tavoitteet ja sitoutua toimimaan niiden saavuttamiseksi.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.3.2015 § 82 konserniyhteisöjen
edustajat sekä vuosikokousedustajat vuodelle 2015. Nyt on tullut
ajankohtaiseksi tehdä valinnat vuodelle 2016. Oheismateriaalina A on
yhteenveto, josta näkyy nykyiset yhteisökohtaiset edustajat sekä punaisella
ne hallintoelimet, joiden osalta valinnat tulevat vuoden 2016 osalta
päätöksentekoon. Muiden yhteisöjen osalta voimassaolevat päätökset vuodelle
2016 on jo olemassa.
Edustajan rooli, tehtävät ja vastuu
Kaikissa yhteisöissä toimivien kaupungin edustajien tulee noudattaa
kaupungin toimivaltaisen viranomaisen antamia ohjeita. Ohjeet voidaan
tarvittaessa yksilöidä valtakirjalla tai pöytäkirjanotteella.
Lähtökohtana on, että ottaessaan vastaan luottamustehtävän yhteisössä
edustaja sitoutuu noudattamaan saamiaan ohjeita. Yksittäiset ohjeet eivät saa
olla ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten kanssa. Konserniyhteisössä
noudatetaan aina, myös mahdollisissa ristiriitatilanteissa, voimassa olevaa
lainsäädäntöä. Kaupungin kokonaan omistamissa yhteisöissä kaupungin
ja tytäryhteisön välillä ei omistajaohjauksen toimiessa saisi olla ristiriitaa.
Silloin kun yhteisössä on myös muita omistajia, yksinomaan kaupungin edun
huomioon ottaminen ei aina ole mahdollista. Edustajan tulee noudattaa
osakassopimusta ja kaupungin antamia menettelyohjeita. Ristiriitatilanteet
ratkaistaan ensisijaisesti yhteisössä ja mikäli se ei onnistu, omistajan välisissä
neuvotteluissa, joihin kaupunginhallitus antaa toimintaohjeet ja nimeää
neuvottelijat. Kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeet antaa ja edustajan
nimeää kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä muu konsernipalveluiden
virkamies.
Omistajaohjeen mukaan yhteisön hallintoelimiin valittavan tulee olla
hyvämaineinen ja sopiva tehtävään. Hallintoelimen jäseneksi ei voida valita
vajaavaltaista, liiketoimintakiellossa tai konkurssissa olevaa henkilöä. Lisäksi
yhteisökohtaisesti on harkittava, estävätkö eturistiriidat yhteisön kanssa
kilpailutilanteessa toimivan tai asiakkaan edustajan valitsemisen yhteisön
hallintoon.
Yhteisön hallintoelimen jäsenellä tulee olla omistajaohjeessa yhteisötyypeittäin
kuvattu kelpoisuus sekä yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä
riittävä asiantuntemus. Ainakin osalla nimettävistä jäsenistä tulee olla
liiketaloudellista ja/tai yhteisön toimialan tuntemusta. Lisäksi jäseniä
nimettäessä on varmistuttava, että yhteisön muiden omistajien ja, jos
yhteisön toimiala sitä edellyttää eikä eturistiriitoja ole, myös keskeisten
yhteistyökumppanien intressit ja asiantuntemus otetaan huomioon.
Hallintoelimen jäsen on kaupungin päätöksenteossa esteellinen käsittelemään
yhtiön asioita tilanteissa, joissa yhteisön edut ovat ristiriidassa kaupungin edun
kanssa tai asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian
käsittelyyn.
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Kaupunginhallitus käsitteli edellisen kerran edustajavalintoja kokouksessaan
10.4.2017 § 86. Tällöin valmistelun yhteydessä sovittiin, että valinnat tuodaan
uudelleen päätöksentekoon syksyllä 2017 kuntavaalien jälkeen.
Uuden kuntalain vaikutukset
”73 §
Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa
asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos
kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti
käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai
vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole
vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö,
joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa
edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia
henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.” (Kuntalaki
410/2015)
Liitteenä on yhteenveto, johon on alustavasti koottu tiedot konserniyhteisöjen
edustajista päätöksentekoa varten. Lopulliset päätökset tehdään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
•
•
•

hyväksyä konserniyhteisöjen edustajat vuosille 2017-2018
hyväksyä yhtiö- ja vuosikokousedustajat vuosille 2017-2018 liitteen
mukaisesti
antaa konsernipalveluille oikeudet tehdä tarvittavia muutoksia
yhteisökohtaisiin vastuuhenkilöihin virkamiesten osalta.
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Päätös
Ennen kokousta esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

Kaupunginhallitus, 06.11.2017, § 129
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Peltola
antti.peltola@jarvenpaa.fi
talous- ja hallintojohtaja
Liitteet

1 Konserniyhteisöt_4.xlsx
Käsittely
Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut
esteellisenä läsnä kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen ( HL 28 § 1. kohta:
asianosaisjääviys)
Esittelijänä asiassa toimi hallinto- ja talousjohtaja Antti Peltola.
Ehdotus
Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää
•
•
•

hyväksyä konserniyhteisöjen edustajat vuosille 2017-2018 liitteen
mukaisesti
hyväksyä yhtiö- ja vuosikokousedustajat vuosille 2017-2018 liitteen
mukaisesti
antaa konsernipalveluille oikeudet tehdä tarvittavia muutoksia
yhteisökohtaisiin vastuuhenkilöihin virkamiesten osalta.

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän esitys muutoin paitsi, että
•

•

Keski- Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan ja
Keski - Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristölautakunnan
edustajien osalta viedään henkilövalinnat kaupunginvaltuuston
päätettäväksi
As Oy Tanhuaspin osalta jätettiin nimeämättä hallituksen edustajat
ja kaupunginhallitus esittää Mestariasunnoille kyseisen paikan
kuuluvan Järvenpää Plus ry:lle
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•

Kivipuiston Palvelukotisäätiön hallintoneuvoston ja hallituksen
edustajien osalta edustajien nimeäminen palautettiin uudelleen
valmisteltavaksi

Tiedoksi
Konserniyhteisöt ja valitut asianomaiset
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Kaupunginhallitus, § 120, 30.10.2017
Kaupunginhallitus, § 130, 06.11.2017
§ 130
Sopimus Kuntien Tiera Oy:n kanssa Tieran verkkokaupan käyttämisestä pääasiallisena
hankintakanavana
JARDno-2017-1276
Kaupunginhallitus, 30.10.2017, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Laari
pentti.laari@jarvenpaa.fi
tietohallintopäällikkö
Järvenpään kaupunki on mukana KL-Kuntahankintojen
yhteishankintasopimuksessa IT-laitteista ja niihin liittyvistä palveluista.
Sopimustoimittajana on Dustin Finland Oy. Sopimuskausi päättyy 1.11.2017.
Kaupunki on ilmoittanut KL-Kuntahankinnoille kiinnostuksensa koskien
kyseisen tuoteryhmän seuraavaa kilpailutusta/sopimusta, mutta kaupunki ei
ole sitoutunut kilpailutukseen eikä sopimukseen. Kiinnostuksen ilmaiseminen
ei sido kaupunkia millään tavalla.
Järvenpään kaupunki oli mukana KL-Kuntahankintojen
yhteishankintasopimuksessa matkapuhelimista ja niihin liittyvistä palveluista.
Sopimustoimittaja on ollut Data-Info Oy. Sopimuskausi päättyi 30.9.2017.
Kaupunki on ilmoittanut KL-Kuntahankinnoille kiinnostuksensa koskien
kyseisen tuoteryhmän seuraavaa kilpailutusta/sopimusta, mutta kaupunki ei
ole sitoutunut kilpailutukseen eikä sopimukseen. Kiinnostuksen ilmaiseminen
ei sido kaupunkia millään tavalla.
Kaupungin tietohallinnon arvion mukaan on perusteltua siirtyä käyttämään
Kuntien Tiera Oy:n verkkokauppaa.
Kuntien Tiera Oy:n verkkokauppa on Tieran kilpailuttama kuntien ICT-tarpeisiin
suunniteltu ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palvelujen hankintakanava, jossa
toimittajat tuovat tuotteensa ja hintansa esille verkkokauppamaisesti. On
todennäköistä, että pidemmällä tähtäimellä ns. verkkokauppatyyppinen
alusta seuraa paremmin markkinahintoja kuin neljän vuoden päähän
ulottuva sopimus. Lisäksi Tieran verkkokauppaan voidaan keskittää sekä
matkapuhelin- että IT-laiteostokset, mikä helpottaa tilausten suorittamista, kun
tilaukset voi tehdä yhdestä paikasta ja yhdellä tavalla. Tieran verkkokauppa
ei edellytä sitoutumista eikä vähimmäisostoja tietyksi määräajaksi, vaan
asiakas voi käyttää tätä myös yhtenä hankintakanavanaan. Tarvittaessa tämä
siis mahdollistaa hankintojen tekemisen muualta, kuitenkin kansallisten
kynnysarvojen puitteissa. Toki tätä vaihtoehtoa tulisi käyttää ainoastaan
poikkeustapauksissa tietohallinnon toimesta, jos jostain syystä toimittajan
toimituskyky ei vastaa odotusarvojamme.
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Kuntien Tiera Oy on hankintalain (1397/2016) mukainen sidosyksikkö.
Hankintalain 15 §:n mukaan lakia ei sovelleta hankintaan, jonka
hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Järvenpään kaupunki on yksi Kuntien
Tieran omistajista. Tieran mukaan hankintalain ns. ulosmyynnin raja (enintään
viisi prosenttia ja enintään 500 000 euroa) ei ylity Tieran kohdalla. Tieralta
saadun selvityksen perusteella muutkin hankintalaissa olevat sidosyksikköä
koskevat määritelmät täyttyvät Tieran kohdalla. Näin ollen Järvenpään
kaupunki voi tehdä hankintoja Kuntien Tiera Oy:ltä ilman kilpailutusta.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
•

tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Kuntien Tiera
Oy:n kanssa Tieran verkkokaupan käyttämisestä pääasiallisena
hankintakanavana.

Päätös
Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle.

Kaupunginhallitus, 06.11.2017, § 130
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Laari
pentti.laari@jarvenpaa.fi
tietohallintopäällikkö
Käsittely:
Asiantuntijana asiassa oli kuultavana hankintalakimies Seija Rantala
Käsittelyn kuluessa Helinä Perttu teki ehdotuksen että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi, ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää:
•

Päätös

tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Kuntien Tiera
Oy:n kanssa Tieran verkkokaupan käyttämisestä pääasiallisena
hankintakanavana.
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Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen
valmisteltavaksi.
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§ 131
Työsuhderiita-asian käsittely
JARDno-2017-1772
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Järvenpään kaupunkia ja Mestaritoiminta Oy:tä vastaan on nostettu Tuusulan
käräjäoikeudessa yhdeksän kannetta, joilla vaaditaan yhteisvastuullisesti
korvausta yhteensä yhdeksän kantajan työsuhteen irtisanomisesta.
Asiassa pidetään pääkäsittely 27.-29.11.2017. Kantajat ovat työskennelleet
Järvenpään kaupungin talonrakentamispalvelut -yksikössä, jonka Järvenpään
kaupunki on loppuvuodesta 2014 päättänyt lakkauttaa muutaman muun
toiminnon ohessa ja kantajat on irtisanottu joulukuussa 2014.
Tuusulan käräjäoikeudessa ovat vireillä seuraavat riita-asiat: L 17/234, L
17/235, L 17/236, L 17/237, L 17/238, L 17/240, L 17/242, L 17/243 ja L 17/244.
Vastaajina kaikissa asioissa ovat Järvenpään kaupunki ja Mestaritoiminta Oy.
Järvenpään kaupunki on siirtänyt liikkeen luovutuksella kiinteistönhuolto- ja
siivouspalvelutoimintonsa 1.1.2015 alkaen Mestaritoiminta Oy:lle. Kantajat
katsovat kuuluneensa kiinteistöhuoltotoimintoon ja he ovat kanteissaan
vedonneet siihen, että heidän olisi tullut siirtyä liikkeen luovutuksen mukana
Mestaritoiminta Oy:n palvelukseen. Kantajat ovat vaatineet yhteisvastuullisesti
kaupungilta ja yhtiöltä n. 500.000 euron korvauksia laittomana pitämistään
irtisanomisista.
Käräjäoikeusprosessissa selvitetään vakiintuneesti ennen pääkäsittelyä
mahdollisuus sovintoon. Asian käsittelyyn käräjäoikeudessa valmistaudutaan
nyt esittämällä kaupunginhallitukselle, että se valtuuttaisi kaupunginjohtajan
selvittämään sovinnon mahdollisuutta asiassa sekä, jos sovintoedellytykset
ovat olemassa, sopimaan asian kaupungin kannalta parhaiksi harkitsemillaan
ehdoilla.
Asian esittelyteksti ja päätös julkistetaan, kun päätös on tehty.
Käsittely:
Käsittelyn kuluessa Mikko Taavitsainen teki Jarno Hautamäen kannattamana
muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:
Kaupunginhallitus katsoo, että riita-asiaan on hyvä saada oikeuden päätös.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiasta
oli äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen äänestys.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan
•
•

selvittämään sovinnon mahdollisuutta Tuusulan käräjäoikeudessa
vireillä olevissa riita-asioissa L 17/234-238, L 17/240 ja L 17/242-244
sopimaan mainitut riita-asiat, mikäli sovintoedellytykset ovat
olemassa, kaupungin kokonaisetu huomioon ottaen parhaiksi
harkitsemillaan ehdoilla.

Äänestykset
JAA = esittelijän pohjaehdotus EI = Mikko Taavitsaisen muutosehdotus
(oikeuden ratkaisu)
Jaa
Ulla-Mari Karhu
Petri Graeffe
Henry Berg
Katja Repo
Riikka Reina
Helinä Perttu
Suvi Pohjonen
Ei
Tiia Lintula
Jarno Hautamäki
Mikko Taavitsainen
Mikko Päivinen
Päätös
Hyväksyttiin pohjaehdotus äänestyksen jälkeen äänin 7 JAA -ääntä, 4 EI -ääntä.
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§ 132
Lausuntopyyntö 25.9.17 Uudenmaan liitto/Uusimaa-ohjelma 2.0 ja
ympäristöselostuksen luonnos
JARDno-2017-1501
Valmistelija / lisätiedot:
Antti Nikkanen
antti.nikkanen@jarvenpaa.fi
hankekehityspäällikkö
Liitteet

1 Lausuntopyyntö 25.9.17 Uusimaa-ohjelma
Perustelut
Maakuntahallitus on kokouksessaan 25.9.2017 § 136 hyväksynyt Uusimaaohjelman 2.0 nähtäville. Lausuntoaika on 27.9.–2.11.2017. Yleisölle
varataan mahdollisuus saada tietoja ja esittää mielipiteensä ohjelman
ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta.
Maakuntaohjelma 2018 - 2021 hyväksytään maakuntavaltuustossa joulukuussa
2017.
Uudenmaan liitto on myöntänyt lisäaikaa lausunnon antamiseen 7.11.2017
saakka. Lausunnon antaa Järvenpään kaupunginhallitus kokouksessaan
6.11.2017.
Taustaa
Maakunnan suunnittelujärjestelmä käsittää maakuntasuunnitelman,
maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Vuosittain päivitettävä
toimeenpanosuunnitelma konkretisoi maakuntaohjelman toteuttamista.
Valtuustokausittain laadittavassa maakuntaohjelmassa asetetaan tavoitteet,
joilla ohjataan aluekehitystehtävien toteuttamista. Ohjelmassa etsitään
aluekehittämisen uusia linjauksia ja pyritään kohti koko maakunnan
kattavaa strategiaa, joka ohjaa aluekehittämistä lähivuosina ja luo pohjaa
maakuntauudistuksen myötä tuleville muutoksille.
Maakuntaohjelman tarkoituksena on myös parantaa valtion toimenpiteiden
kohdentamista maakuntaohjelman toteuttamisen kannalta keskeisiin
kehittämiskokonaisuuksiin ja hankkeisiin sekä tehostaa valtion ja kuntien
määrärahojen käyttöä. Ohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion
viranomaisten ja alueelliseen kehittämiseen osallistuvien järjestöjen, yhteisöjen
ja muiden toimijoiden kanssa.
Maakuntaohjelman rooli vahvistuu aluehallinnon uudistuksen myötä.
Valmisteilla olevien lakiluonnosten mukaan maakunta vastaa alueellisista
kehittämistehtävistä, elinkeinojen edistämisestä ja alueiden käytön ohjauksesta
ja suunnittelusta.
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SOVA-laki (200/2005) asettaa velvoitteet arvioida ohjelman
ympäristövaikutukset. Maakuntaohjelmasta vastaava viranomainen selvittää ja
arvioi ohjelman sekä sen vaihtoehtojen toteuttamisesta aiheutuvat merkittävät
ympäristövaikutukset ja laatii ohjelman ympäristöselostuksen. Selvitettäviä
asioita ovat mm. vaikutus ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja
luonnonvarojen hyödyntämiseen. Arvioinnin avulla pyritään varmistamaan
yhteensopivuus ohjelman ympäristötavoitteiden ja kestävän kehityksen
periaatteiden kanssa.
Uusimaa-ohjelma 2.0:n sisältö
Uusimaa-ohjelma 2.0 on maakuntaohjelma vuosille 2018–2021 sisältäen
maakunnan vision vuodelle 2050 sekä ohjelmakauden strategiset painopisteet,
tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman visio on: Euroopan virkein ja viilein
maakunta.
Maakuntaohjelman valmistelussa hyödynnetään vuonna 2016 tehtyä
kolmen maakunnan ohjelmien vertaisarviointia ja sen suosituksia. Perustana
toimii vuonna 2016 toteutettu tulevaisuustarkastelu, jossa rakennettiin viisi
skenaariota vuoden 2050 toimintaympäristön kuvaamista varten. Uudenmaan
maakunnan tulevaisuuden valottamiseksi laadittiin lisäksi jokaista skenaariota
varten varautumissuunnitelmat, joissa erityisen huomion kohteena oli
Uudenmaan tilanne kunkin skenaarion toteutuessa.
Skenaarioiden kasvumallit ovat
1.
2.
3.
4.
5.

Vahva keskittyvä kasvu: kasvu ohjautuu maakunnan ytimeen
pääkaupunkiseudulle
Vahva kasvu kaikkiin keskuksiin: kasvu jakautuu tasaisemmin myös
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, KUUMA-keskuksiin ja muihin
seutukeskuksiin
Kohtalainen keskittyvä kasvu: kasvu on edellisiä vaihtoehtoja
hitaampaa ja kasvu painottuu pääkaupunkiseudulle
Kohtalainen hajautuva kasvu: kasvu on edellisiä vaihtoehtoja
hitaampaa ja kasvu painottuu kasvun pullonkauloista kärsivän
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle
Ei kasvua: kaikki alueet kasvavat hitaasti tai taantuvat

Ohjelmaan on listattu kolme strategista painopistettä ja jokaisella
painopisteellä on neljä tavoitetta. Painopisteittäin on määritetty mitattavat
ilmiöt ja käytettävät mittarit.
Strategiset painopisteet 2018 – 2021, tavoitteet ja mitattavat ilmiöt ovat:
Hyvinvoiva ja osaava ihminen
Tavoitteet:
•
•
•
•

Tulevaisuuden osaavat ihmiset
Kansainvälisyydestä vahvuutta
Parhaat palvelut, aktiiviset asukkaat
Turvallisuutta solidaarisuudesta
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Mitattavat ilmiöt:
•
•
•
•
•

Korkeakoulutuksen saatavuus ja elinikäinen oppiminen
Toisen asteen koulutuksen suorittaminen
Valinnan mahdollisuudet
Suvaitsevuus ja osallistuminen
Terveys ja hyvinvointi

Menestyvä ja vastuullinen bisnes
•
•
•
•

Uusilla teknologioilla kasvua ja vientiä
Liiketoimintaa kiertotaloudesta
Kansainvälistä osaamista ja investointeja
Elinvoimaa startupeista ja pk-yrityksistä

Mitattavat ilmiöt
•
•
•
•
•

Teknologinen valmius
Liike-elämän kehittyneisyys
Innovaatiokyky
Työmarkkinoiden toimivuus
Alueellinen kilpailukyky

Ilmastoviisas ja monimuotoinen maakunta
•
•
•
•

Suomen ensimmäinen hiilineutraali maakunta
Kestävä ja turvallinen Uusimaa
Elämyksiä ja huolenpitoa luonnosta
Helposti liikkeelle, varmasti perille

Mitattavat ilmiöt
•
•
•
•

Kasvihuonekaasupäästöt
Joukkoliikenteen mahdollistava asukastiheys
Luonnon ydinalueet
Pinta- ja pohjavesien tila

Järvenpään kaupungin lausunto
Uusimaa 2.0. –ohjelmassa on nostettu esiin kattavasti tärkeitä tavoitteita
maakunnan kehittämisen, asukkaiden hyvinvoinnin ja maakunnan
kilpailukyvyn turvaamiseksi.
Järvenpään kaupunki on tunnistanut omassa strategiatyössään samat
tarpeet sekä globaalit ja paikalliset ilmiöt, jotka merkittävällä tavalla
vaikuttavat tulevaisuuden elinvoimaan ja menestymiseen. Nämä trendit,
kuten älykkään teknologian lisääntyminen, ilmastonmuutos, väestöllinen ja
alueellinen erilaistuminen sekä monikulttuuristuminen haastavat maakuntien
ja kaupunkien toimintaa ja toimintatapoja. Lisäksi vielä kesken oleva
maakuntauudistus vaikuttaa kuntien tehtäviin monella eri tavalla.
Uusimaa 2.0 –ohjelma perustuu viidelle eri kasvumalli skenaariolle. Järvenpään
kaupunki katsoo, että Uudenmaan tasolla kasvun tulisi suuntautua olemassa
olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai sen välittömään yhteyteen hyvien
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joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Järvenpään kaupunki on kasvanut
kestävästi ja tulee kasvamaan resurssiviisaasti myös tulevaisuudessa.
Kasvun yhtenä edellytyksenä on valtion panostukset maakuntatason
infran parantamiseen. Uudenmaan liiton tulisikin kaikissa yhteyksissä
nostaa pääradan lisäraideinvestoinnit ja Keski-Uudenmaan poikittaisen
logistiikkayhteyden investoinnit maakuntatason kärki-investoinneiksi, joiden
toteutumista tulee kaikissa tilanteissa edistää.
Hyvinvoiva ja osaava ihminen painopiste painottaa alueen kykyä selvitä nopeasti
muuttavassa toimintaympäristössä. Olennaista on varmistaa laadukkaan
koulutuksen saaminen ja itsensä kehittämisen mahdollisuudet kaikilla alueilla
ja eri elämäntilanteissa. Yksi suurimpia haasteita laadukkaan koulutuspolun
varmistamiseen on huoli koulutilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä.
Uudenmaan kunnilla on merkittävä julkisten rakennusten korjausvelka.
joka pahimmillaan voi johtaa alueiden eriarvoistumiseen ja segregaatioon.
Korjausvelan hallintaa olisi syytä painottaa vahvemmin.
Menestyvän ja vastuullinen bisneksen edellytyksenä on yhteistyö ja verkostot.
Järvenpään kasvava ja vetovoimainen kaupunki, joka on ensiluokkainen
sijoittautumispaikka niin kasvavalle pk-yrityssektorille, kuin merkittäville
kansainvälisille yrityksille. Uudenmaan liiton tulisi olla aktiivisesti osana
kuntien sijoittautumis- ja markkinointitoimintaa ja kaikissa tilanteissa pyrkiä
houkuttelemaan alueelle uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Järvenpään kaupunki
haluaa näkyä kaikilla merkittävillä maakunnallisilla foorumeilla erinomaisena
paikkana yrittää ja onnistua.
Kestävä ja resurssiviisas toiminta on Järvenpään tapa toimia. Järvenpää on
jo yksi Uudenmaan vähähiilisimmistä kunnista. Järvenpäässä on panostettu
kestäviin energiaratkaisuihin ja julkisen rakentamisen energiatehokkuudessa
Järvenpää ja edelläkävijä maanlaajuisesti. Julkinen liikenne on yksi
tehokkaimmista tavoista pienenää liikenteen ympäristövaikutuksia ja
edellytys ilmastoviisaalle ja monimuotoiselle maakunnalle. Järvenpäälle
olennaisen tärkeää on, että Uudenmaan liitto kaikissa tilanteissa edistää
pääradan lähiliikenteen kehittämistä. Lähijunaliikenteen toimintavarmuuden
parantaminen ja joukkoliikennepalvelun laadun parantaminen mm.
lisäämällä junavuoroja on koko maakunnan etu, ja se tulisi näkyä vahvasti
Uusimaa-ohjelmassa. Joukkoliikenteen lisäksi tulisi painottaa alueen
polkupyöräverkostojen kehittämistä ja parantaa Uudenmaan aluekeskusten
keskinäistä saavutettavuutta polkupyörällä.
Käsittely:
Ulla-Mari Karhu poistui kokoustilasta ennen asiasta päättämistä.
Käsittelyn kuluessa Tiia Lintula teki Riikka Reinan kannattamana
muutosehdotuksen Järvenpään kaupungin lausuntoon. Muutosehdotuksen
mukaan lausunnon loppupuolelle ennen viimeistä kappaletta lisätään seuraava
teksti:
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"Uudenmaan kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Hanko, Hyvinkää,
Inkoo, Lohja, Raasepori ja Siuntio ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteen
2035 tai aiemmin.
Huomioiden, että väestöllisesti suurin osa Uudenmaan kunnista on
asettanut hiilineutraaliudelle aiemman tavoitteen, Uusimaa-ohjelma 2.0:n
jatkovalmistelussa olisi syytä harkita, syntyisikö kuntien tavoitteiden pohjalta
Uudellemaalle tiukempi hiilineutraaliustavoite kuin 2050."

Katja Repo esitti muutosehdotuksen, jonka mukaan lausuntoon, sen
kolmanneksi viimeiseen kappaleseen lisätään seuraava lause:
"Lisäksi pidämme tärkeänä, että tulevan maakunnan palveluiden ja
toiminnan toteuttamisessa huomioidaan niiden saavutettavuus, jotta kaikki
asukkaat pystyvät toimimaan aktiivisina asukkaina"

Käsittelyn jäljkeen puheenjohtajan totesi,
•
•

että kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi Katja Revon esityksen
koska kaupunginhallitus ei ollut yksimielinen Tiia Lintulan
kannatetusta ehdotuksesta niin asiasta on äänestettävä

Äänestystavaksi hyväksyttiin sähköinen äänestys.
Ehdotus
Esittelijä: Erkki Kukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa Uusimaa-ohjelma 2.0:sta perusteluosassa
esitetyn lausunnon.

Äänestykset
JAA = esittelijä EI = Tiia Lintulan muutosehdotus
Jaa
Mikko Taavitsainen
Petri Graeffe
Suvi Pohjonen
Ei
Katja Repo
Helinä Perttu
Tiia Lintula
Jarno Hautamäki
Riikka Reina
Mikko Päivinen
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Tyhjä
Henry Berg
Päätös
Kaupunginhallitus päätti Järvenpään kaupungin lausuntona Uusimaa- ohjelma
2.0.sta hyväksyä edellä selosteessa esitetyn Järvenpään kaupungin lausunnon
seuraavilla lisäyksillä
•

äänestyksen jälkeen äänin 6 (kuusi) Ei- ääntä, 3 (kolme) Jaa- ääntä,
tyhjä 1 (yksi), täydentää lausuntoa seuraavasti:
"Uudenmaan kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Hanko,
Hyvinkää, Inkoo, Lohja, Raasepori ja Siuntio ovat asettaneet
hiilineutraaliustavoitteen 2035 tai aiemmin.
Huomioiden, että väestöllisesti suurin osa Uudenmaan
kunnista on asettanut hiilineutraaliudelle aiemman tavoitteen,
Uusimaa-ohjelma 2.0:n jatkovalmistelussa olisi syytä harkita,
syntyisikö kuntien tavoitteiden pohjalta Uudellemaalle tiukempi
hiilineutraaliustavoite kuin 2050."

•

yksimielisesti lisätä lausunnon viimeiseen kappaleeseen seuraavan
lauseen
"Lisäksi pidämme tärkeänä, että tulevan maakunnan
palveluiden ja toiminnan toteuttamisessa huomioidaan niiden
saavutettavuus, jotta kaikki asukkaat pystyvät toimimaan
aktiivisina asukkaina"
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§ 133
Kaupunginjohtajan palvelussuhteen luonne
Käsittely:
Ennen ylimääräisen asian käsittelyä Helinä Perttu, Ulla-Mari Karhu, Antti Peltola
ja Erkki Kukkonen poistuivat kokoustilasta esteellisinä.
Asian käsittelyssä puheenjohtajana toimi Mikko Taavitsainen (20.55-)
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia ottaa käsiteltäväksi. Päätettiin
yksimielisesti ottaa ylimääräinen asia kiireellisenä hallituksen käsittelyyn
pykälänä 133.
Kaupunginhallitus päätti käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen
pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä, johtuen asian kiireellisyydestä.
KH:n aiemmassa päätöksessä on huomattu virhe, joka tulee korjata (HallintoL
8 luku 50 §). Kuntalain kommentaarissa § 41 "Kunnanjohtaja" todetaan mm.,
että kunnanjohtaja voidaan valita toistaiseksi tai valtuuston päättämäksi
määräajaksi

Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää
•
•

poistaa aiemman (30.10.2017 § 112) päätöksensä virheellisenä
hallintolain 8 luvun 50 §:n perusteella.
esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää kaupunginjohtajan
virkasuhteen olevan määräaikainen ja määrittää kaupunginjohtajan
virkasuhteen pituudeksi kahdeksan vuotta.

Päätös
Hyväksyttiin.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
06.11.2017

12/2017

22 (24)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus
§129, §130, §132
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai
kaupungin kirjaamossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi
yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse
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täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen
os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.
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Muutoksenhakukielto
§128, §131
Muutoksenhakukielto
Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/
täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)

24 (24)

