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§ 128
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 28.5.2019 alkaen.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely
Päätettiin käsitellä §135 ja §136 ensimmäisinä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 129
Kaupunginvaltuuston 20.5.2019 päätösten tarkastaminen ja täytäntöönpano
Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon
kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa
mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin.
Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.
Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset ja valvonta kohdistuu
mahdollisiin menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Sen
sijaan hallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että se
on epätarkoituksenmukainen. Jos hallitus katsoo, että päätös on lainvastainen, sillä on
velvollisuus olla panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä
valtuuston käsiteltäväksi.
Kaupunginvaltuuston kokouksen 20.5.2019 pöytäkirja on luettavissa Internet-sivuilla
osoitteessa www.jarvenpaa.fi > Päätöksenteko > Esityslistat ja pöytäkirjat.
Hallintopalveluiden arvion mukaan valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä ja ne voidaan siten panna täytäntöön.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston 20.5.2019 tekemät
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja että päätökset voidaan
panna täytäntöön.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus, § 119,07.05.2018
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 25,07.05.2019
Kaupunginhallitus, § 130, 27.05.2019
§ 130
Valtuustoaloite / Koulurauha-asiamiehen nimittäminen / Arto Luukkanen ja kuusi
valtuutettua
JARDno-2018-1760
Kaupunginhallitus, 07.05.2018, § 119
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.4.2018 § 46 Arto Luukkanen (PS) esitteli
valtuustoaloitteen "Kulurauha-asiamiehen nimittäminen". Aloite merkittiin tiedoksi ja
lähetettiin valmisteltavaksi kaupunginhallitukselle. Aloite liitettiin pöytäkirjan liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä valtuustoaloitteen "Koulurauha-asiamiehen
nimittäminen" tiedoksi ja lähettää sen edelleen valmisteltavaksi Lasten ja nuorten
palvelualueelle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 07.05.2019, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Arja Korhonen
arja.korhonen@jarvenpaa.fi
opetusjohtaja

Arto Luukkanen (PS) on jättänyt valtuustoaloitteen (23.4.2018 § 46) "Koulurauha-
asiamiehen nimittäminen". Valtuustoaloite on lähetetty edelleen valmisteltavaksi
Lasten ja nuorten palvelualueelle. Valtuustoaloitteessa todetaan, että
koulukiusaaminen on vakava ongelma monissa kouluissa ja oppilaitoksissa
Järvenpäässä. Aloitteessa esitetään, että Järvenpään kaupunki nimeäisi koulurauha-
asiamiehen, joka palvelisi koko kaupungin koululaitosta. Koulurauha- asiamies olisi
koko sivistystoimen yhteinen, eikä hän olisi sidoksissa yksittäiseen kouluun tai
oppilaitokseen ja niiden henkilökuntaan.
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Kaupunginvaltuusto on käsitellyt keskeneräisiä valtuustoaloitteita 2.4.2019 ja
päätöksen mukaisesti koulurauha- asiamiehen aloite tuodaan opetus- ja
kasvatuslautakunnan käsittelyyn kesään mennessä.

Vastauksena valtuustoaloitteeseen palvelualue esittää seuraavaa:

Järvenpään opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella jokaisessa koulussa
varmistetaan kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen sekä yhteisen kiusaamisen
puuttumisen mallin mukaisesti että oppilashuoltosuunnitelmaan kuvatulla tavalla.
Koulujen oppilashuoltosuunnitelmissa kuvataan lisäksi toimintamalli oppilaiden
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Näiden suunnitelmien
tavoitteena on varmistaa, että lasten ja nuorten turvallisuus ja hyvinvointi toteutuvat
koulupäivien aikana.
Järvenpään kouluissa on käytössä työkaluja ja toimintatapoja sekä kiusaamisen
ennaltaehkäisemiseksi, että siihen puuttumiseksi. Olemme parhaillaan kehittämässä K-
0 mallia, yhteistyössä Aseman lasten kanssa, jotta myös vakavimmat
koulukiusaamistapaukset saadaan ratkaistua ja jokaiselle osapuolelle saadaan
tarvittava tuki ja jälkiseuranta. Tähän hankkeeseen olemme palkanneet työntekijän
joka sekä koordinoi että konsultoi kiusaamiseen liittyvien tilanteiden selvittämiseksi
kouluja ja muita tahoja.
Oppilaiden osallisuus on järvenpääläisissä kouluissa keskeisessä asemassa koulujen
toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Osallisuus omien asioiden ja mm.
kiusaamiseen liittyvien ilmiöiden keskusteluun toteutuu kouluissa päivittäisen
kasvatustyön lisäksi mm. oppilaskunta toiminnan sekä jokaisen koulun yhteisöllisen
oppilashuoltoryhmän toiminnan ja oppilas/huoltajakyselyiden kautta.
Lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttaa aikuisen antamana malli sekä joka päiväisten
asioiden hoitamisessa että sosiaalisessa mediassa. Myös kouluissa panostetaan
oikeanlaiseen käyttäytymiseen sekä arjessa että somessa ja toivomme kaikkien
järvenpääläisten antavan hyvän mallin toimimiseen molemmissa.
Lukuvuonna 2018 - 2019 kiusaamisen vastaiseen toimintaan kiinnitetään huomiota
myös seuraavin toimenpitein:
1.
2.
3.
4.

kiusaamisen puuttumisen malli, sisältäen seurannan
K-0
kouluhyvinvointi ja osallisuus koulujen toiminnassa
lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn
panostaminen. Tämä panostus toteutetaan mm. positiivisen pedagogiikan,
oppilashuollon kehittämistyön, oppimisen tuen kehittämistyön, restoratiivisen
työskentelyotteen ja versosovittelun kautta sekä harrastusten, koulukerhojen,
iltapäivätoiminnan ja nuorisotyön kautta.
5. koulukiusaaminen nostetaan säännöllisesti (perus)opetuksen rehtorikokousten,
opettajankokousten ja oppilashuollon kokousten asialistoille, myös toiselle
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asteelle. Tämä tähtää herkistämään henkilöstön tietoisuutta oman toiminnan
vaikutuksista koulukiusaamiseen, lasten ja nuorten kohtaamiseen sekä
syrjäytymiseen liittyen.
6. tapaukset ja seuranta tilastoidaan
7. kouluterveys- ja hyvinvointikyselyiden tuloksista johdetaan tavoitteellista
yhteistyötä eri tahojen kanssa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja
kiusaamistapauksiin puuttumiseksi.
Syksyn 2018 käsitellyt tapaukset:
kaikissa kouluissa yhteensä 59 selvittelytapausta (sisältää myös Verso- ja
restokäsittelyitä),
kaikista tapauksista 3 mukana poliisi ja 1 perhetyö.
loppuun saatettuja (myös seurannan osalta) 50 tapausta, seurannassa 5 ja
selvittely kesken 4 tapauksessa.
Koulurauha- asiamiehen toimenkuva ei sovi perusopetuslain mukaiseen
opetustoimintaan eikä oppilashuoltotoimintaan. Näkemyksemme mukaan K-O
toiminta, kiusaamisen puuttumisen malli sekä koulujen toimenpiteet ovat oikeat
välineet tähän erittäin tärkeään ja vaativaan asiaan vastaamiseen.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto päättää
1. hyväksyä edellä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena Arto
Luukkasen (PS) jättämään aloitteeseen koskien koulurauha- asiamiehen
palkkaamista.
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi
Käsittely:

Arto Luukkanen esitti, että lautakunta päättää, ettei lautakunta hyväksy edellä
selosteessa olevaa palvelualueen vastausta valtuustoaloitteeseen koskien
koulurauha- asiamiehen palkkaamista vaan asia tulee valmistella uudestaan.
Asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että Arto Luukkasen esitys raukesi
kannatuksen puuttuessa, joten esittelijän esitys tuli lautakunnan päätökseksi.
Arto Luukkanen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen päätökseen.
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Päätös
Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto päättää
1. hyväksyä edellä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena Arto
Luukkasen (PS) jättämään aloitteeseen koskien koulurauha- asiamiehen
palkkaamista.
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi
Eriävä mielipide:
Kirjattiin lautakunnan jäsen Arto Luukkasen eriävä mielipide päätökseen.

Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 130
Valmistelija / lisätiedot:
Arja Korhonen
Liitteet

1 Valtuustoaloite_Arto Luukkanen ym.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
1. hyväksyä edellä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena Arto
Luukkasen (PS) jättämään valtuustoaloitteeseen koskien koulurauha-
asiamiehen palkkaamista
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV
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Kaupunginhallitus, § 321,17.12.2018
Hyvinvointilautakunta, § 25,09.05.2019
Kaupunginhallitus, § 131, 27.05.2019
§ 131
Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmän aloite kulttuuriavustusten kriteereihin
JARDno-2018-4225
Kaupunginhallitus, 17.12.2018, § 321
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Heini Liimatainen ja 29 muuta valtuutettua tekivät kaupunginvaltuuston kokouksessa
10.12.2018 hallintosäännön 67 §:n mukaisen valtuustoaloitteen kulttuuriavustusten
kriitereihin.
AP
Ehdotus
Esittelijä: Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja
Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen palvelualueelle valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

Hyvinvointilautakunta, 09.05.2019, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Sami Ylisaari
sami.ylisaari@jarvenpaa.fi
kulttuurijohtaja

Järvenpään Vasemmiston valtuustoryhmän Heini Liimatainen ja 29 valtuutettua ovat
jättääneet aloitteen 10.12.2018 liittyen kulttuuriavustusten
kriteerehihin. Valtuustoaloitteessa todetaan taiteen ja kulttuuritoiminnan lisäävän
ihmisen hyvinvointia ja koettua terveyttä. Lisäksi aloiteessa todetaan taiteen lisäävän
ihmisen luovuutta, positiivisuutta ja aktiivisuutta sekä vahvistaa osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä. Aloiteessa pidetään tärkeänä varmistaa, että lapsemme ja nuoremme
oppivat aktiivisiksi kulttuurin kuluttajiksi jo pienestä pitäen. Aloitteessa esitetään, että
kynnystä taiteeseen ja muuhun kulttuurin tutustumiseen madallettaisiin
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kartoittamalla alle 18- vuotiaiden kulttuuri- ja museokohteiden pääsymaksullisuutta.
Samoin edellytetään kulttuuriavustusten saajien vastinetta, jossa avustuksia vastaan
tulee hakijan tarjota maksuton tutustuminen toimintaan.

Vastauksena aloitteeseen palvelualue esittää seuraavaa:

Museon kohteet ovat maksuttomia alle 16-vuotiailta. Kulttuuritoiminnan omiin
tuotantoihin on lastenlippu alle 16-vuotiaille, siitä ylöspäin opiskelijalippu. Lippujen
hinnat vaihtelevat tapahtumakohtaisesti, mutta esim. tänä vuonna
pienimuotoisempiin / genreltään marginaalisempiin tapahtumiin lippukategoriat ovat
18,50 € (peruslippu) / 15,50 € (opiskelijat, eläkeläiset; alennus peruslipusta 16 %) / 8,50
€ (lapset; alennus peruslipusta 54 %).
Lasten- ja opiskelijalippuja myydään vähän ellei tapahtuma ole erityisesti heille
suunnattu. Ala- ja yläkoululaisille on myös runsaasti maksutonta kulttuuritarjontaa
koulupäivien aikana Kulttuuripolun ja Kolmisointu- tapahtumien puitteissa. Lisäksi
maksuttomia lastentapahtumia järjestetään mm. kirjastolla, perhekeskuksissa,
kulttuuripalveluiden lastenfestivaalilla jne., osa näistä siis kulttuuripalveluiden
tuottamia.
Kulttuuriavustuksia saavat yhteisöt tarjoavat jo nyt lapsille ja nuorille maksutonta
ohjelmaa oman toimintansa ohessa. Puistoblues toteuttaa kakarabluesia, joka on ollut
ilmainen alle 13- vuotiaille, Värinää- festivaali on lähtökohtaisesti maksuton ja
Järvenpään teatterin ydintoimintaa ovat nuorille suunnatut teatterikerhot.
Kohdeavustukset ja niiden saajat ovat toimijoina usein niin pieniä, että heiltä ei voi
tämän kaltaista vastinetta edellyttää.
18- vuotiaiden maksuttomuudella ei ole suurta vaikutusta kulttuuri- ja
tapahtumapalveluiden talouteen. On kuitenkin huomattava, että Järvenpää-talon
ohjelmatoimistojen tuottama sisältö ei ole maksutonta eikä sitä voida
ohjelmatoimistoilta edellyttää. Tästä johtuen kuntalaisten saattaa olla vaikea
hahmottaa mitkä sisällöt ovat maksuttomia ja mitkä eivät. Ohjelmatoimistojen
puolelta kunnan voidaan katsoa toimivan markkinahäirikkönä ja lopputuloksena
Järvenpäähän tuodaan vähemmän kaupallista lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa.
Joulukuussa maksujen ja taksojen hyväksymisen yhteydessä tullaan huomioimaan
museon osalta taksat vuodesta 2020 alkaen maksuttomiksi alle 18- vuotiailta.
Kulttuuritoimen (konsertti ja esitystoiminnan) osalta ei muutoksia nykyisiin taksoihin
tässä vaiheessa tehdä. Museopalveluiden tuottojen väheneminen näiltä osin
huomioitava budjetissa.

Ehdotus
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Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää
esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää
hyväksyä edellä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena
valtuustoaloitteeseen
todeta aloitteen loppuun käsitellyksi
mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksen valtuustoaloitteeseen hyväksyä
museon osalta taksojen muuttamisen maksuttomaksi alle 18- vuotiailta vuoden
2020 alusta lähtien

Päätös
Hyväksyttiin

Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 131
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
Liitteet

1 Valtuustoaloite kulttuuriavustusten kriteereihin / Heini Liimatainen ja 29 valtuutettua
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
1. hyväksyä edellä selosteessa olevan palvelualueen vastauksen vastauksena
valtuustoaloitteeseen
2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV
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§ 132
Strategisten päämäärien hyväksyminen
JARDno-2019-766
Liitteet

1 LIITE 1 päivitetyt tulevaisuuskuvat
2 LIITE2_strategiset päämäärät ja niiden tiivistelmät KH20190527
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
Hyväksyttiin.
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Henkilöstöasiainjaosto, § 24,05.03.2019
Henkilöstöasiainjaosto, § 27,26.03.2019
Henkilöstöasiainjaosto, § 36,30.04.2019
Henkilöstöasiainjaosto, § 39,09.05.2019
Henkilöstöasiainjaosto, § 42,13.05.2019
Kaupunginhallitus, § 133, 27.05.2019
§ 133
Hallintojohtajan rekrytointi
JARDno-2019-727
Henkilöstöasiainjaosto, 05.03.2019, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Järvenpään kaupungin nykyinen talous- ja hallintojohtaja on valittu Akaan
kaupunginjohtajaksi. Akaan kaupunginvaltuuston tekemä päätös kaupunginjohtajan
valinnasta saa lainvoiman 8.3.2019. Talous- ja hallintojohtajan virka tulee uudelleen
haettavaksi, mikäli Järvenpään kaupungin nykyinen talous- ja hallintojohtaja
irtisanoutuu virastaan.
Järvenpään kaupunki on päättänyt yhdistää talousjohtajan virkaan hallintojohtajan
viran tehtävät kokouksessaan 15.12.2014 § 40. Kyseisen päätöksen yhteydessä on
todettu, että hallintojohtajan viran lakkauttaminen tuodaan päätöksentekoon
myöhemmin. Näin ei ole toimittu ja hallintojohtajan virkaa ei siten ole lakkautettu ja
sitä ei tarvitse perustaa uudelleen.
Hallintojohtajan virka on johtavassa asemassa olevan viranhaltijan virka, jota koskee
Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräykset. Valinnasta päättää kaupunginhallitus
henkilöstöasiainjaoston valmistelusta, hallintosäännön 2 luku 14 §. Samaan
määräykseen perustuen hallintojohtajan viran kelpoisuudesta ja palvelussuhteen
ehdoista päättää henkilöstöasiainjaosto rekrytoinnin käynnistyessä.
Hallintojohtajan viran kelpoisuusehdoksi esitetään oikeustieteen maisterin tutkintoa
ja tehtävässä menestyminen edellyttää vankkaa kokemusta kunnallisen hallinnon
johtamisesta mielellään isossa kuntaorganisaatiossa.
Hallintojohtajan osaamisprofiili tuodaan kokoukseen.

Ehdotus
Esittelijä: Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli nykyinen
talous- ja hallintojohtaja irtisanoutuu virastaan
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1. kaupunginhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi kevään 2019
aikana siten, että haku käynnistyy mahdollisimman pian
2. kaupunginhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on
oikeustieteen maisterin tutkinto
3. kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan osaamisprofiilin
4. kaupunginhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kokonaispalkan
kustannusvaikutukset ovat n. 90 000 euroa vuodessa.
5. päätös astuu voimaan heti.
Käsittely
Yksimielisesti palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että pykälä tuodaan
henkilöstöasiainjaostoon, kun valtuusto on päättänyt 25.3.2019 hallintosäännön
muuttamisesta.
Päätös
Yksimielisesti palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että pykälä tuodaan
henkilöstöasiainjaostoon, kun valtuusto on päättänyt 25.3.2019 hallintosäännön
muuttamisesta.

Henkilöstöasiainjaosto, 26.03.2019, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Järvenpään kaupungin nykyinen talous- ja hallintojohtaja on valittu Akaan
kaupunginjohtajaksi. Akaan kaupunginvaltuuston tekemä päätös kaupunginjohtajan
valinnasta saa lainvoiman 8.3.2019 ja Peltola on jättänyt eropyyntönsä 11.3.2019.
Kaupunginvaltuusto päättää kokouksessaan 25.3.2019 kaupunginhallituksen
esityksestä, että hallintosääntöä muutetaan siten, että talous- ja hallintojohtajan virka
erotetaan talousjohtajan ja hallintojohtajan viroiksi ja tämän aiheuttamat muutokset
on muotoiltu muutettavaan hallintosääntöön.
Järvenpään kaupunki on päättänyt yhdistää talousjohtajan virkaan hallintojohtajan
viran tehtävät kokouksessaan 15.12.2014 § 40. Kyseisen päätöksen yhteydessä on
todettu, että hallintojohtajan viran lakkauttaminen tuodaan päätöksentekoon
myöhemmin. Näin ei ole toimittu ja hallintojohtajan virkaa ei siten ole lakkautettu ja
sitä ei tarvitse perustaa uudelleen.
Hallintojohtajan virka on johtavassa asemassa olevan viranhaltijan virka, jota koskee
Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräykset. Valinnasta päättää kaupunginhallitus
henkilöstöasiainjaoston valmistelusta, hallintosäännön 2 luku 14 §. Samaan
määräykseen perustuen hallintojohtajan viran kelpoisuudesta ja palvelussuhteen
ehdoista päättää henkilöstöasiainjaosto rekrytoinnin käynnistyessä.
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Hallintojohtajan viran kelpoisuusehdot ja muut edellytykset viranhoitamiseksei
menestyksellisesti esitetään osaamisprofiilissa ja hakuilmoituksessa, jotka ovat
liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
1. kaupunginhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi kevään 2019
aikana siten, että haku käynnistyy mahdollisimman pian.
2. kaupunginhallitus päättää hallintojohtajan viran hakuilmoituksen.
3. kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan osaamisprofiilin
4. kaupunginhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kokonaispalkan
kustannusvaikutukset ovat n. 90 000 euroa vuodessa.
5. päätös astuu voimaan heti.
Käsittely
Esittelijä totesi, että asiat eivät kuulu kaupunginhallituksen päätettäviksi. vaan
henkilöstöasiainjaosto päättää näistä ja muutti ehdotustaan. Muuttu nut ehdotus
kuului:
"Henkilöstöasiainjaosto päättää
1. julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi siten, että hakuaika on 28.3.-23.4.2019.
2. hallintojohtajan viran hakuilmoituksen sisällön liitteen mukaisesti.
3. hyväksyä hallintojohtajan osaamisprofiilin liitteen mukaisesti.
4. päätös astuu voimaan heti."
Käsittelyn kuluessa henkilöstöasiainjaosto päätti tehdä muutoksia osaamisprofiiliin ja
hakuilmoitukseen.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päätti yksimielisesti, että pykälän liitteeksi lisätään
kokouksessa muokatut osaamisprofiili ja hakuilmoitus.

Henkilöstöasiainjaosto, 30.04.2019, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
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Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 26.3.2019 käynnistänyt hallintojohtajan
rekrytoinnin. Viran hakuaika oli 28.3.-23.4.2019. Hakuajan päättymiseen 23.4. klo
15.00 mennessä hallintojohtajan virkaa haki 11 henkilöä.
Henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin
Laura-järjestelmään. Henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessaan haastateltavaksi
kutsuttavat. Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi 13.5.2019.
Henkilöstöasiainjaosto päättää haastatteluun valittavat ja haastateltaville
lähetettävistä ennakkotehtävistä kokouksessa.
Esittelijä muutti päästösehdotustaan käsittelyn aikana. Uusi päätöehdotus kuuluu
"Henkilöstöasiainjaosto
1. valitsee hakijoista ne, joille lähetetään ennakkotehtävät,
2. valitsee 9.5. kokouksessaan ennakkotehtävien perusteella haastatteluihin
kutsuttavat,
3. päättää ennakkotehtävistä. "
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto
1. valitsee hakijoista ne, joille lähetetään ennakkotehtävät,
2. valitsee 9.5. kokouksessaan ennakkotehtävien perusteella haastatteluihin
kutsuttavat,
3. päättää ennakkotehtävistä.
Päätös
Henkilöstöasiainjaosto
1. valitsi seuraavat hakijat aakkosjärjestyksessä, joille lähetetään ennakkotehtävät,
Heikkilä Aleksi
Laukkanen Iiris
Luukkonen Jarkko
Mikkola-Riekkinen Leena
Peltonen Antti
Virtanen Tarja
2. valitsee 9.5. kokouksessaan ennakkotehtävien perusteella haastatteluihin
kutsuttavat,
3. päätti ennakkotehtävistä.

Henkilöstöasiainjaosto, 09.05.2019, § 39
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Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto päätti 30.4.2019 kokouksessaan lähettää seitsemälle
hallintojohtajan virkaa hakeneelle ennakkotehtävät. Ennakkotehtävien palautuksen
määräaika on 8.5.2019 klo 8.00. Henkilöstöasiainjaosto käsittelee määräaikaan
mennessä tulleet hakijoiden lähettämät ennakkotehtävät ja valitsee niiden perusteella
ne hakijat, jotka henkilöstöasiainjaosto haastattelee 13.5.2019.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto valitsee ennakkotehtäviin tutustuttuaan seitsemästä
hallintojohtajan virkaa hakeneista ne hakijat, jotka kutsuu haastatteluun 13.5.2019.

Päätös
Henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua 13.5.2019 pidettävään haastatteluun seuraavat
hakijat aakkosjärjestyksessä
Iiris Laukkanen
Leena Mikkola-Riekkinen
Tarja Virtanen

Henkilöstöasiainjaosto, 13.05.2019, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt 9.5.2019 kokouksessaan hallintojohtajan viran
hakijoiden ennakkotehtävät ja on valinnut niiden perusteella haastatteluun kolme
hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto haastattelee hallintojohtajan viran haastatteluihin
valitut henkilöt ja päättää rekrytointiprosessin jatkotoimenpiteet.
Hallintojohtajan palkka määrittyy Järvenpään kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja
avainaluejohtajien osalta Hay -vaativuusjärjestelmän mukaisesti. Hallintojohtajan viran
kokonaispalkka määritetään henkilöstöasiainjaoston kokouksessa. Esittelijä tuo
esityksen kokoukseen.
Henkilöstöasiainjaosto päättää hallintojohtajan viran rekrytoinnin jatkotoimenpiteistä.
Suunnitelman mukaisesti seuraavassa vaiheessa toteutetaan henkilöarvioinnit.
Ehdotus
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Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto päättää
1. haastatella hallintojohtajan viran haastatteluihin valitut henkilöt ja valita
haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginhallituksen haastateltavaksi
aakkosjärjestyksessä Iiris Laukkasen ja Leena Mikkola-Riekkisen,
2. määrittää hallintojohtajan kokonaispalkan seuraavassa kokouksessaan 20.5.2019
3. hallintojohtajan rekrytoinnin seuraavina jatkotoimenpiteinä
- lähettää Laukkasen ja Mikkola-Riekkisen henkilöarviointeihin viikolla 20,
- kutsua Laukkasen ja Mikkola-Riekkisen kaupunginhallituksen kärkihakijoiden
haastatteluun maanantaina 20.5.2019.
Käsittely
Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään. Muutettu esitys kuuluu
"Henkilöstöasiainjaosto päättää
1. haastatella hallintojohtajan viran haastatteluihin valitut henkilöt ja valita
haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginhallituksen haastateltavaksi
aakkosjärjestyksessä Iiris Laukkasen ja Leena Mikkola-Riekkisen,
2. määrittää hallintojohtajan kokonaispalkan seuraavassa kokouksessaan 20.5.2019
3. hallintojohtajan rekrytoinnin seuraavina jatkotoimenpiteinä
- lähettää Laukkasen ja Mikkola-Riekkisen henkilöarviointeihin viikolla 20,
- kutsua Laukkasen ja Mikkola-Riekkisen kaupunginhallituksen kärkihakijoiden
haastatteluun maanantaina 20.5.2019."
Päätös
Hyväksyttiin muuttuneen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 133
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Hallintojohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 28.3.-23.4.2019 välisen ajan.
Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 11 henkilöä.
Henkilöstöasiainjasto päätti 30.4.2019 kokouksessaan §36 lähettää ennakkotehtävän
seitsemälle hakijalle. Ennakkotehtävien perusteella henkilöstöasiainjaosto valitsi
9.5.2019 kokouksessaan §39 haastatteluihin kolme hakijaa, joiden haastattelut
pidettiin 13.5.2019. Henkilöstöasiainjaosto päätti 13.5.2019
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kokouksessaan §42 lähettää henkilöarviointiin oikeustieteen kandidaatti Iiris
Laukkasen ja oikeustieteen kandidaatti Leena Mikkola Riekkisen.
Hallintojohtajan rekrytointi on edennyt kaupunginhallituksen
päätöksentekoon kokouksessa 27.5.2019. Henkilöstöasiainjaosto on kuullut
henkilöarvioinnin tulokset ja tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen valittavasta
henkilöstä kokouksessaan 20.5.2019 § 46.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. valita hallintojohtajaksi oikeustieteen kandidaatti Iiris Laukkasen ja varalle
oikeustieteen kandidaatti Leena Mikkola-Riekkisen
2. viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan
3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
4. että hallintojohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
5. hallintojohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n
työaikaluvun § 21 määräyksiä
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
henkilöstöasiainjaosto, valittava henkilö, varalle valittava henkilö,
kaupunginjohtoryhmä, palvelussuhdepäällikkö, resina,
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§ 134
Sähköisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018
JARDno-2019-1769
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018. KH 27.5.2019
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.
Tiedoksi
Asianosaiset, KV
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Kaupunginhallitus, § 52,11.03.2019
Kaupunginhallitus, § 65,18.03.2019
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 30,07.05.2019
Kaupunginhallitus, § 135, 27.05.2019
§ 135
Harjulan uusi koulu ja päiväkoti -hanke ja talousarvion 2019 muuttaminen
JARDno-2019-777
Kaupunginhallitus, 11.03.2019, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Harjulan uusi koulu- ja päiväkotihanke
Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelman ja investointiohjelman mukaisesti
(KV 10.12.2018 § 103) kaupunki valmistelee Harjulan uuden koulun ja päiväkodin
rakentamista. Palveluverkkosuunnitelmassa esitetyn mukaisesti Harjulaan on
tarkoitus rakentaa 3-sarjainen alakoulu sekä Loutin 5-ryhmäisen päiväkodin korvaava
päiväkoti. Alakouluinvestoinnille on varattu 16 milj. euron määräraha. Päiväkodin
rakentamiselle ei ole osoitettu määrärahaa, koska historialliseen rakennukseen
tehtävän peruskorjauksen kustannuksista ei ollut tuolloin käytössä arviota.
Investointisumma on tarkoitus täsmentää investointipäätöksen yhteydessä. Päiväkoti
esitetään sijoitettavan Harjulan koulun vanhimpaan rakennukseen, joka saneerataan
ja suojellaan hankkeen yhteydessä asemakaavalla. Hankkeen aikana toteutetaan
kunnallistekniikan kunnossapidollinen tarkastelu ja tarvittavat korjaustoimenpiteet
ennen koulun käyttöönottoa vuonna 2021.
Hankkeen yhteydessä palveluverkkosuunnitelman mukaisesti linjataan myös
Vihtakadun yksikön toiminnan jatkosta. Investointihankkeessa esitetään Harjulaan
toteutettavan n. 3-sarjainen perusopetukselle ja esiopetukselle mitoitettu alakoulu,
jonka toteutuslaajuuteen vaikuttaa Vihtakadun koulun yksikön toiminnan jatkuminen.
Uuden koulun on tarkoitus korvata nykyinen 2-sarjaisen Harjulan alakoulun ja vastata
koko Harjulan koulun alueen väestökehitykseen. Esitys perustuu siihen, että Harjulan
koulun alueen lapset siirtyvät asteittain Harjulan uuteen kouluun.
Vihtakadun kiinteistössä opetus- ja varhaiskasvatuskäyttöä voidaan jatkaa lähivuosina
myöhemmin sovittavassa laajuudessa, kuitenkin siten, että kiinteistöön ei kohdisteta
merkittäviä toiminnallisia investointeja. Myöhemmin, arviolta 20-luvun puolessa
välissä, arvioidaan Vihtakadun yksikön kiinteistön jatkokäytön mahdollisuuksia
kiinteistön kunnon ja alueen väestökehityksen mukaisesti. Kiinteistöllä ei tällä hetkellä
ole akuutteja sisäilmahaasteita, mutta se saavuttaa peruskorjausiän 20-luvun
loppupuolella.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.05.2019

15/2019

26 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Esitetyn Harjulan uuden koulun tilat (472 lasta) tulevat olemaan valmistumisesta
alkaen tehokkaassa käytössä siten, että perus- ja esiopetuksen lisäksi tiloja käyttää
varhaiskasvatus. Investointihankkeen mitoituksen lähtökohtana on se, että kohteen
koko kapasiteetti on täydessä käytössä koko elinkaaren aikana ja käyttäjäjakauma
reagoi dynaamisesti muuttuvan kysynnän mukaan.
Hankkeen valmisteluvaiheessa on tutkittu useita eri toteutusvaihtoehtoja, joista
laaditaan ennakkovaikutusten arviointi. Tausta-aineistossa on analysoitu eri
vaihtoehtoja kustannustason ja käyttötarkoituksen pohjalta.
Investointihanke perustuu Harjulan nykyisen koulun osalta siihen, että kiinteistö on
saavuttanut elinkaarensa pään, kohteessa on merkittäviä sisäilmaongelmia ja kaikissa
tilanteissa jouduttaisiin tekemään isoja investointeja. Kaupunki on arvioinut, että
turvallisempi ja riskittömämpi lopputulos saavutetaan, kun vanha koulu puretaan ja
rakennetaan uusi.
Vastaavasti Loutin päiväkodista on päätetty luopua sisäilmaongelmien takia
mahdollisimman nopealla aikataululla. Loutin päiväkodin tontin jalostamisesta syntyy
kaupungille arviolta 900 000 € tontinmyyntitulot, josta tulee vähentää jalostamisen
kustannukset.
Uusi koulu suunnitellaan pysyväksi ja on tarkoitus toteuttaa paikallaan rakentaen.
Kohteeseen toteutetaan uuden opetusohjelman mukaiset joustavat sekä muuttuvat
opimisympäristöt. Toiminnan lähtökohtana on tilojen monikäyttöisyys ja korkea
käyttöastetavoite. Koulu ja päiväkoti integroidaan saumattomasti yhteen.
Uudisrakennuksessa mm. hallinto, liikuntatilat ja ruokala on mitoitettu palvelemaan
molempia toimintoja. Koulun toteuttamiseksi on tutkittu myös moduulivaihtoehtoa,
jota ei kuitenkaan esitetä, koska kouluratkaisusta on tarkoitus tulla pysyvä ja aikataulu
mahdollistaa paikallaan rakentamisen. Hanke esitetään toteuttavaksi
yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.
Kustannusarvio
Koulun tämän hetken kustannusarvio on 16,5 milj. €. Koulun mitoitus on 4267 hum2.
Rakennuskustannus on 3864 €/hum2 ja tilatehokkuus 9,04 hum2/oppilaspaikka.
Päiväkodille jyvitettävä osuus kouluhankkeen kuluista on n. 900 000 € ja neliöistä n.

233 hum2. Jyvityksen jälkeen koulun laskennallinen tilatehokkuus on 8,5 hum2/oppilas
paikka. Päiväkotihankkeen kustannusosuus osoitetaan kouluhankkeen budjettiin,
koska rakentaminen toteutetaan koulurakentamisen yhteydessä. Kouluhankkeen
kustannusarvio sisältää purkamisen kustannuksen 350 000 € ja pihaurakan
kustannuksen 350 000 €. Mikäli kohde halutaan toteuttaa erityisesti painottaen
kestävän kehityksen tavoitteita (matala hiilijälki, resurssitehokkuus), tarvitaan
hankkeen investointiin arviolta 10-15% lisämääräraha.
Päiväkotihankkeen tämän hetken kustannusarvio on n. 5 milj. euroa, josta
korjausrakentamisen osuus on 3 milj. euroa ja muutostyön osuus 2 milj. euroa.

Päiväkodin mitoitus on 906 hum2. Rakennuskustannus on arviolta 5518 €/hum2 ja
tilatehokkuus 9,4 hum2/hoitopaikka. Päiväkodille jyvitettävien kouluhankkeen
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neliöiden jälkeen tilatehokkuus on arviolta 11,9 hum2/hoitopaikka. Koska kyseessä on
suojeltavaan rakennukseen tehtävä perusparannushanke, ei Mestaritoiminta Oy voi
antaa tarkempaa kustannusarviota tässä vaiheessa. Hanke tullaan toteuttamaan
tiukan kustannusraamin sisällä ja tavoitteena on alittaa alustavat kustannusarviot.
Päiväkodin toteuttamista moduulirakenteisena on myös tutkittu. Tässä vaihtoehdossa
5 ryhmäisen päiväkodin investointikustannus olisi arviolta noin 4 milj. euroa.
Moduulirakennuksen elinkaarikustannus on kuitenkin korkeampi kuin paikallaan
rakennettaessa, eikä pysyvään käyttötarkoituksen kohteeseen ole järkevää toteuttaa
moduulirakentamista
Vanhan koulurakennuksen osalta on tutkittu myös mahdollisuutta muuttaa rakennus
asuntokäyttöön. Asuntokäyttöön muutettaessa kohteeseen saneerattavien asuntojen
hintataso tulisi Mestaritoiminnan arvion mukaan olemaan 9000 €/hum2 luokkaa. Tätä
hintatasoa ei voida pitää Järvenpäässä realistisena, eikä kohteen muuttaminen
asunnoiksi ole kaupallisesti mahdollista.
Aikataulu
Alkuperäisen aikataulun mukaan suunnittelijan ja urakoitsijan hankinta oli tarkoitus
käynnistää vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, jolloin kohteen käyttöönoton
tavoiteaikataulu oli elokuu 2021. Hankkeen valmistelun aikana kustannusarvio on
tarkentunut ja ylittää investointisuunnitelmaan sisältyvän 16 milj. euron tason.
Kustannusylitys selittyy päiväkodin kanssa yhteisesti toteutettavista tiloista osana
hanketta. Päiväkodista ole vielä tehty investointipäätöstä. Näistä syistä hankkeista
tullaan valmistelemaan tarkennetut investointipäätösesitykset kaupunginhallitukselle
ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Tämän hetkisen arvion mukaan tullaan
investointiohjelmaan tarvitsemaan Harjulan koulun uudisrakennuksen lisää 0,5 milj.
euroa eli yhteensä 16,5 milj. euroa ja Harjulan kivikoulun perusparannukseen ja
päiväkodiksi muuttamisen 5 milj. euroa.
Tämän hetken aikataulussa, mikäli hankinnan käynnistämiselle saadaan lupa
kaupunginhallitukselta, voidaan hankinta julkaista arviolta huhtikuun 2019 aikana.
Lopullinen investointiesitys on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn
huhtikuussa 2019 ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi keväällä. Tämä
mahdollistaisi suunnittelun käynnistämisen syksyllä 2019 ja kohteen käyttöönoton
vielä syyslukukauden 2021 aikana. Harjulan koulu toimii väistötiloissa 2019 syksystä
alkaen. Väistöjärjestelyissä koulun toimintaa voidaan jatkaa tavoiteaikataulusta
poiketen uuden koulun valmistumiseen asti.
MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut Harjulan uuden
koulun ja päiväkodin hankkeen tavoitteet, lähtökohdat ja hankkeen koon
lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle
2.
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2. valtuuttaa Mestaritoiminta jatkamaan hankkeen valmistelua ja käynnistämään
suunnittelijan ja urakoitsijan hankinnan. Lopullisen hankintapäätöksen
tekeminen ja hankintasopimuksen allekirjoitus ovat ehdollisia kunnes
hankkeella on lainvoimainen investointipäätös.
Käsittely
Ennen asian käsittelyä Tarja Edry poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28.1 §
3 kohdan mukainen intressijäävi, ratkaisusta on odotettavissa hänelle tai hänen
läheiselleen erityistä hyötyä tai vahinkoa). Edryn sijaan paikalla oli Riikka Reina. Asiaa
olivat esittelemässä palvelualuejohtaja Marju Taurula ja Antti Nikkanen
Mestaritoiminnalta.
Käsittelyn aikana tuli ilmi Tuomas Raejärven intressijääviys ja hän poistui kokoustilasta
kesken asian käsittelyn klo 17:17.
Käsittelyn kuluessa esittelijä ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 18.03.2019, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut Harjulan uuden
koulun ja päiväkodin hankkeen tavoitteet, lähtökohdat ja hankkeen koon
lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle
2. valtuuttaa Mestaritoiminta jatkamaan hankkeen valmistelua ja käynnistämään
suunnittelijan ja urakoitsijan hankinnan. Lopullisen hankintapäätöksen
tekeminen ja hankintasopimuksen allekirjoitus ovat ehdollisia kunnes
hankkeella on lainvoimainen investointipäätös.
Käsittely
Antti Nikkanen esitteli lisäselvityksiä. Käsittelyn kuluessa esittelijä päätti muuttaa
ehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuuluu:
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut Harjulan uuden
koulun ja päiväkodin hankkeen tavoitteet, lähtökohdat ja hankkeen koon
lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle.
a) Hankkeen suunnittelun lähtökohdaksi otetaan tehokkaasti mitoitettu 3-
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sarjainen alakoulu, johon voidaan joustavasti sijoittaa varhaiskasvatusta.
b) Valmistelua jatketaan siten, että kestävän kehityksen tavoitteiden kulut
hankkeessa tulevat näkyviin erillisenä investointipäätöksen pohjaksi.
2. valtuuttaa Mestaritoiminta jatkamaan hankkeen valmistelua ja käynnistämään
suunnittelijan ja urakoitsijan hankinnan. Lopullisen hankintapäätöksen
tekeminen ja hankintasopimuksen allekirjoitus ovat ehdollisia kunnes
hankkeella on lainvoimainen investointipäätös.
3. Vihtakadun rakennuksen käyttö ratkaistaan varsinaisen investointipäätöksen
yhteydessä huhti-toukokuussa.
Päätös
Hyväksyttin yksimielisesti esittelijän muutosehdotusten mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 07.05.2019, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Järvenpään kaupungin palveluverkkosuunnitelman ja investointiohjelman mukaisesti
(KV 10.12.2018 § 103) kaupunki valmistelee Harjulan uuden koulun ja päiväkodin
rakentamista. Palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Harjulaan on tarkoitus rakentaa
3-sarjainen alakoulu sekä sijoittaa koulun alueelle Loutin 5-ryhmäisen päiväkodin
korvaava päiväkoti. Kouluinvestoinnille on varattu kaupungin hyväksytyssä
investointiohjelmassa 16 milj. euron määräraha. Päiväkodin rakentamiselle ei ole
osoitettu määrärahaa, koska historialliseen rakennukseen tehtävän peruskorjauksen
kustannuksista ei ollut tuolloin käytössä arviota. Päiväkoti esitetään sijoitettavan
Harjulan koulun vanhimpaan rakennukseen, joka saneerataan ja suojellaan hankkeen
yhteydessä asemakaavalla. Hankkeen aikana toteutetaan kunnallistekniikan
kunnossapidollinen tarkastelu ja tarvittavat korjaustoimenpiteet ennen koulun
käyttöönottoa vuonna 2021.
Hankkeen yhteydessä palveluverkkosuunnitelman mukaisesti linjataan myös
Vihtakadun yksikön toiminnan jatkosta. Harjulan uuden koulun on tarkoitus korvata
nykyinen 2-sarjainen Harjulan alakoulu sekä Vihtakadun 1-sarjainen yksikkö ja vastata
koko Harjulan koulun alueen väestökehitykseen. Esitys perustuu siihen, että Harjulan
koulun alueen lapset siirtyvät asteittain Harjulan uuteen kouluun. Vihtakadun
kiinteistöön voi jäädä ns. pienten lasten koulu eli ko. alueen esi- ja alkuopetuksen (1.
-2.) luokat sekä varhaiskasvatuksen ryhmiä v.2025 saakka, kuitenkin siten, ettei
kiinteistöön kohdisteta merkittäviä toiminnallisia investointeja. Vihtakadun kiinteistön
jatkokäytön mahdollisuuksia arvioidaan 20-luvun puolessa välissä kiinteistön kunnon
ja alueen väestökehityksen mukaisesti.
Esitetyn Harjulan uuden koulun tilat (474 lasta) ovat valmistumisesta alkaen
tehokkaassa käytössä siten, että perus- ja esiopetuksen lisäksi tiloja käyttää
varhaiskasvatus. Investointihankkeen mitoituksen lähtökohtana on se, että kohteen
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koko kapasiteetti on täydessä käytössä koko elinkaaren aikana ja käyttäjäryhmät
(perusopetus ja varhaiskasvatus) muuttuvat kysynnän mukaan. Koulun ja päiväkodin
toiminnasta on laadittu erillinen pedagoginen visio käyttäjien kanssa. Pedagoginen
visio toimii koko hankkeen toiminnallisena tavoitteena ja on keskeinen dokumentti
mm. hankinnoissa ja suunnittelun ohjauksessa. Hankkeen suunnittelu tehdään
käyttäjälähtöisesti painottaen erityisesti rakentajan, suunnittelijan, rakennuttajan ja
käyttäjän yhteistoimintaa. Pedagoginen visio on luonteeltaan kehittyvä ja päivittyvä
dokumentti, joka tarkentuu hankkeen suunnittelun edetessä. Pedagogista visiota on
esitelty liitemateriaalissa.
Hankkeen valmisteluvaiheessa on tutkittu useita eri toteutusvaihtoehtoja ja
osallistettu kevättalven aikana eri osapulia. Vaihtoehdoista on laadittu vaikutusten
ennakkoarviointi. Tausta-aineistossa on esitelty osallistamisen tuloksia sekä analysoitu
eri vaihtoehtoja kustannustason ja käyttötarkoituksen pohjalta.
Investointihanke perustuu Harjulan nykyisen koulun osalta siihen, että kiinteistö on
saavuttanut elinkaarensa pään, kohteessa on merkittäviä sisäilmaongelmia ja kaikissa
tilanteissa jouduttaisiin tekemään isoja investointeja. Kaupunki on arvioinut, että
turvallisempi ja riskittömämpi lopputulos saavutetaan, kun vanha koulu puretaan ja
rakennetaan uusi.
Myös Loutin päiväkodista on päätetty luopua sisäilmaongelmien takia
mahdollisimman nopealla aikataululla. Loutin päiväkodin tontin jalostamisesta syntyy
kaupungille arviolta 900 000 € tontinmyyntitulot, josta tulee vähentää jalostamisen
kustannukset. Vihtakadun yksikössä ei tällä hetkellä ole akuutteja sisäilmahaasteita,
mutta se saavuttaa peruskorjausiän 20-luvun loppupuolella.
Uusi koulu suunnitellaan pysyväksi ja on tarkoitus toteuttaa paikallaan rakentaen.
Kohteeseen toteutetaan uuden opetusohjelman mukaiset joustavat sekä muuttuvat
opimisympäristöt. Toiminnan lähtökohtana on tilojen monikäyttöisyys ja korkea
käyttöastetavoite. Koulu ja päiväkoti integroidaan saumattomasti yhteen.
Uudisrakennuksessa mm. hallinto, liikuntatilat ja ruokala on mitoitettu palvelemaan
molempia toimintoja. Koulun ja päiväkodin toteuttamiseksi on tutkittu myös
moduulivaihtoehtoa, jota ei kuitenkaan esitetä, koska ratkaisusta on tarkoitus tulla
pysyvä ja aikataulu mahdollistaa paikallaan rakentamisen. Hanke esitetään
toteuttavaksi yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Kustannusarvio
Koko koulu- ja päiväkotihankkeen kustannusarvio on yhteensä 21,2 milj. euroa.
Koulun tämän hetken kustannusarvio on noin 16,5 milj. €. Koulun mitoitus on noin

4150-4270 hum2 ja tilatehokkuus noin 9,0 hum2/oppilaspaikka. Päiväkodille jyvitettävä
osuus kouluhankkeen kuluista on n. 900 000 €. Päiväkotihankkeen tämän hetken
kustannusarvio on n. 4,7 milj. euroa. Päiväkodin mitoitus on noin 900 hum2 ja
tilatehokkuus noin 9,4 hum2/hoitopaikka. Koska kyseessä on suojeltavaan
rakennukseen tehtävä perusparannushanke, on hankkeelle tavanomaista
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rakennushanketta korkeampi riskivaraus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio sisältää
vanhojen rakennusten purkamisen kustannuksen 350 000 € sekä pihaurakan ja
hulevesirakentamisen kustannuksen 400 000 €. Hankkeen tarkempi kustannuserittely
(salassa pidettävä, julkisuuslaki 6 luku 24 §) sekä arvio monitoimitalokohteiden
kustannuksista ovat liitteenä.
Kohteeseen on laadittu investointivaiheen energiaoptimointi ja elinkaarilaskenta
NollaE:n toimesta. Esitetyn investointibudjetin määrärahojen puitteissa
Mestaritoiminnan omalla konseptilla sekä soveltamalla innovatiivisia ratkaisuja
voidaan kohteen energiatehokkuus saada korkealle tasolle. Energiaoptimointi
toteutetaan hankkeessa kokonaisoptimoiden huomioiden rakennustekniset riskit sekä
kohteen turvallisuus ja terveellisyys. Rakennusmateriaalina on lähtökohtaisesti betoni.
Puurakentamisella voitaisiin kohteen hiilijälkeä pienentää vielä huomattavasti.
Energiaoptimointiselvitys on liitteenä.
Vanhan koulurakennuksen osalta on tutkittu myös mahdollisuutta muuttaa rakennus
asuntokäyttöön. Asuntokäyttöön muutettaessa kohteeseen saneerattavien asuntojen
hintataso tulisi Mestaritoiminnan arvion mukaan olemaan 7500-8000 €/hum2
luokkaa. Tätä hintatasoa ei voida pitää Järvenpäässä realistisena, eikä kohteen
muuttaminen asunnoiksi ole kaupallisesti mahdollista.

Aikataulu
Hankkeen hankintojen valmistelu on jo käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksen
mukaisesti (18.3.2019 § 65) Tämän hetken aikataulussa suunnittelijahankinta
julkaistaan huhti - toukokuun vaihteessa. Tämä mahdollistaisi suunnittelun
käynnistämisen syksyllä 2019 investointipäätöksen voimaantulon jälkeen ja kohteen
käyttöönoton vielä syyslukukauden 2021 aikana. Harjulan koulu toimii väistötiloissa
2019 syksystä alkaen. Väistöjärjestelyissä koulun toimintaa voidaan jatkaa
tavoiteaikataulusta poiketen uuden koulun valmistumiseen asti.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää
merkitä Harjulan uuden koulun ja päiväkodin hankevalmistelun tilanteen tiedoksi
hyväksyä osaltaan edellä esitetyt sekä tausta- aineistossa tarkennetut hankkeen
tavoitteet, pedagogiset ydinajatukset ja hankkeen koon sekä kustannusarvion
lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle
esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää hyväksyä Harjulan uuden koulun
ja päiväkodin tarkennetun hankesuunnitelman ja sen 21,2 miljoona euron
kustannusarvion
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esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää esittää kaupunginvaltuustolle
Harjulan koulun ja päiväkodin hankkeiden yhdistämistä investointiohjelmassa
sekä lisäämään määrärahavarausta 5,2 miljoonaa euroa siten, että hankkeen
kokonaisvaraus on 21,2 miljoonaa euroa. Määrärahasta esitettään
kohdistettavan 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019 ja loput puoliksi vuosille 2020
- 2021.
päättää sijoittaa Harjulan koulun Vihtakadun yksikön opetustoiminnan uuteen
Harjulan kouluun sen valmistuttua asteittain siten, että Vihtakadun yksikköön
jää varhaiskasvatuksen lisäksi alueen esi- ja alkuopetusryhmät vuoteen 2025
saakka alueen oppilasmäärän toteutuvan kehityksen mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin

Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 135
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 Liite Harjula Kustannustasoselvitys 190417
2 Liite Harjulan Uuden koulun ja päiväkodin pedagoginen visio
3 Liite Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti_Esittely
4 Liite nollaE energiaoptimointiraportti Harjulan koulu 20 vuotta
5 Liite, Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen, Harjulan koulu ja pk

Oheismateriaali
1 Erillinen materiaali_Harjulan koulu ja päiväkoti_Osallisuustilannekatsaus
2 Erillinen materiaali_Harjulan uusi koulu_vaikutusten ennakkoarviointi
Lautakunnan ehdotuksen edellyttämät muutokset vuoden 2019 talousarvioon on
esitetty liitteessä.

MT, KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää
1. esittää kaupunginvaltuustolle Harjulan koulun ja päiväkodin hankkeiden
yhdistämistä investointiohjelmassa sekä lisäämään määrärahavarausta 5,2
miljoonaa euroa siten, että hankkeen kokonaisvaraus on 21,2 miljoonaa euroa.
Määrärahasta esitetään kohdistettavan 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019 ja
loput puoliksi vuosille 2020 - 2021.
2. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvioon
liitteessä esitetyt muutokset.
3. vahvistaa opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen sijoittaa Harjulan koulun
Vihtakadun yksikön opetustoiminnan uuteen Harjulan kouluun sen valmistuttua
asteittain siten, että Vihtakadun yksikköön jää varhaiskasvatuksen lisäksi alueen
esi- ja alkuopetusryhmät vuoteen 2025 saakka alueen oppilasmäärän toteutuvan
kehityksen mukaisesti. Päätös ohjaa jatkossa alueella tapahtuvaa maankäytön
kehittämistä ja pedagogisia ratkaisuja.
Käsittely
Ennen asian käsittelyä Tarja Edry poistui kokoustilasta esteellisenä (hallintolain 28.1 §
3 kohdan mukainen intressijäävi, ratkaisusta on odotettavissa hänelle tai hänen
läheiselleen erityistä hyötyä tai vahinkoa).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asianosaiset, KV
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Hyvinvointilautakunta, § 27,09.05.2019
Kaupunginhallitus, § 136, 27.05.2019
§ 136
Kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrausperiaatteet ja hakuprosessi
JARDno-2019-1387
Hyvinvointilautakunta, 09.05.2019, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki omistaa yli neljäkymmentä kiinteistöä ja muuta tilaa, jotka on
vuokrattu pääosin yhdistysten ja järjestöjen käyttöön. Tiloja tarjoamalla kaupunki
tukee asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöjen aktiivisuutta. Tiloja ei kuitenkaan ole
riittänyt kaikille halukkaille. Myös nykyiset vuokralaiset ovat keskenään eri asemassa,
koska vuokrausperusteet ja -sopimukset ovat erilaisia.
Tehdyn selvitystyön tavoitteena on ollut laatia kaupungin ulosvuokrattaville tiloille
tasapuoliset ja läpinäkyvät vuokrausperusteet sekä avoin hakuprosessi. Pyrkimyksenä
on, että jatkossa yhä useampi toimija pääsee hyödyntämään kaupungin tiloja, kun
niiden käyttöä tehostetaan ja hakuprosessista tulee avoin.
Vuokrausperiaatteita, hakuprosessia ja toimivia käytänteitä on työstetty useilla
foorumeilla: kaupunginhallituksen iltakoulussa, sivistyksen- ja vapaa-ajan lautakunnan
iltakoulussa, talousjaostossa, kiinteistöallianssin johtoryhmässä sekä kahdessa
nykyisille vuokralaisille ja kuntalaisille suunnatussa työpajassa 19. ja 26.11.2018.
Selvitystyö on tuottanut ehdotukset tilavuokrien yleisistä hinnoitteluperusteista,
periaatteista ja kriteereistä, joilla kaupunki vuokraa tiloja eri toimijoille,
vuokrasubvention huomioisesta avustuksina sekä tilojen avoimesta hakuprosessista.
Mikäli hyvinvointilautakunta ja kaupunginhallitus hyväksyvät vuokratilojen
vuokrausperiaatteet, tulee muutos huomioida vuoden 2020
talousarviovalmistelussa ja palvelulalueen käyttötaloudessa.

Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää
1.
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1. hyväksyä kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet
1.8.2019 lukien liitteen mukaisesti.
2. hyväksyä vuokratilan huomioimisen tila-avustuksina toiminta- ja
kohdeavustusten yhteydessä vuodesta 2020 alkaen.
3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja
tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksyttyjä hinnoitteluperusteita
vastaaviksi.
4. hyväksyä vuokratilan myöntämisen arviointikriteerit, hakuprosessin ja aikataulun
liitteen mukaisesti.
5. valtuuttaa viranhaltijat irtisanomaan toistaiseksi voimassa olevat
vuokrasopimukset päättymään 31.8.2020 siten, että
näin vapautuvat tilat ovat avoimesti haettavissa keväällä 2020 ja vuokrattavissa
määräaikaisesti kuudeksi vuodeksi.
vuokrakohteet huomioidaan vuoden 2020 talousarviovalmistelussa omana
kehyksenään ja palvelulalueen käyttötaloudessa

Päätös
Hyväksyttiin

Kaupunginhallitus, 27.05.2019, § 136
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Lausvaara
Liitteet

1 Vuokraamisen arviointikriteerit, hakuprosessi ja aikataulu
2 Tilavuokrien yleiset hinnoitteluperusteet
MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet
1.8.2019 lukien liitteen mukaisesti.
2. hyväksyä vuokratilan huomioimisen tila-avustuksina toiminta- ja
kohdeavustusten yhteydessä vuodesta 2020 alkaen.
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3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja
tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksyttyjä hinnoitteluperusteita
vastaaviksi.
4. hyväksyä vuokratilan myöntämisen arviointikriteerit, hakuprosessin ja aikataulun
liitteen mukaisesti.
5. valtuuttaa viranhaltijat irtisanomaan toistaiseksi voimassa olevat
vuokrasopimukset päättymään 31.8.2020 siten, että
näin vapautuvat tilat ovat avoimesti haettavissa keväällä 2020 ja vuokrattavissa
määräaikaisesti kuudeksi vuodeksi.
vuokrakohteet huomioidaan vuoden 2020 talousarviovalmistelussa omana
kehyksenään ja palvelulalueen käyttötaloudessa
Päätös
Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä
varten.
Tiedoksi
Asianosaiset
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§ 137
Vahingonkorvauksesta ja ennallistamisesta päättäminen kiinteistön kauppaan liittyen
JARDno-2019-1176
Valmistelija / lisätiedot:
Juhana Hiironen
Liitteet

1 Liite A: aiheutunut vahinko ja vaatimukset
Kaupunki möi rakentamattoman rakennuspaikan toukokuussa 2018 Ostajille. Noin 2
viikkoa kaupanteon jälkeen, kun tontilla aloitettiin rakennustöiden valmistelevat
vaiheet, havaittiin, että tontin lävitse kulkee sähkö-, vesi- ym. johtoja. Ostajat
ilmoittivat asiasta viivytyksettä kaupungille. Kun asiaa tutkittiin, selvisi, että mm.
naapurissa 1900-luvun alkupuoliskolla rakennetun rakennuksen talotekniikkaa oli
sijoitettu myydyn rakennuspaikan alueelle. Rakennuspaikka oli myyty Ostajille
rakennusvalmiina, eikä tietoa johdoista tai muista tontilla olevista näkymättömistä
rakennelmista ollut sen enempää Ostajalla kuin Kaupungillakaan.
Ostaja on reklamoinut virheestä ja esittänyt Kaupungille
vahingonkorvausvaatimuksensa (ks. Liite A: aiheutunut vahinko ja vaatimukset).
Kaupunki on neuvotellut Ostajan kanssa sekä konsultoinut Kuntaliiton asianajajaa.
Käytyjen neuvottelun pohjalta esitetään, että Kaupunki siirtää johdot
kustannuksellaan ja ennallistaa kohteen. Lisäksi esitetään, että vahingonkorvauksena
aiheutuneista vahingoista ja haitoista Ostajalle maksetaan korvauksena 15.200 euroa.
Kaupungille on toimitettu selvitys ylimääräisistä kustannuksista, minkä lisäksi
kustannukset on yhteisissä neuvotteluissa käyty lävitse ja oikeaksi todettu. Lisäksi on
yhteisesti todettu, että kokonaisuudessaan korvaus on kohtuullinen aiheutuneeseen
vahinkoon ja haittaan nähden.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaan, silloin kun vahingonkorvaus
ylittää 15 000,00 euroa, toimivalta vahingonkorvausta koskevassa asiassa on
kaupunginhallituksella.
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki
1. vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat kohteen ennallistamisesta ja
saattamisesta rakentamisvalmiiksi
2. maksaa Ostajalle vahingonkorvauksena aiheutuneista vahingoista 15.200 euroa.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Tiedoksi
Kaupunkikehitysjohtaja, Kaupungingeodeetti, Maankäyttöinsinööri, Maankäyttösihteeri
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§ 138
Puitesopimus kortteliin 147, Tupalantie 7a
JARDno-2019-1563
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kariniemi
Liitteet

1 Puitesopimus 1-147-27 Tupalantie 7a
2 Asemakaava 1-147-27 Tupalantie 7a
Vuoden 2019 kaavoituskatsauksessa on esitetty keskustan kehittämisen
näkökohdasta tuleviksi kehittämiskohteiksi mm. osoitteessa Tupalantie 7a
sijaitseva kiinteistö. Kohteen asemakaavamuutokseen on tarkoituksenmukaista kytkeä
myös viereisten tonttien asemakaavan ajanmukaistaminen, mikä on myös edellytys
kaavamuutoksen käynnistymiselle.
Kiinteistö Oy Tupajumin omistajien kanssa on neuvoteltu puitesopimuksen
laatimisesta koskien yhtiön omistamaa tonttia 186-1-147-27, joka sijaitsee
asemakaavan mukaisella liike- ja toimistorakennusten korttelialueella (K-3). Tontin

pinta-ala on 1179 m2 ja rakennusoikeus 840 k-m2. Tontille on rakennettu 1980-luvulla
kaksikerroksinen liikerakennus.
Puitesopimuksessa on konsulttikaavoitussopimukseen liittyvät ehdot, joissa on sovittu
maanomistajan vastaamista ja kustannuksellaan teettämistä kaavoitukseen liittyvistä
tehtävistä sekä kaupungin vastuulle jäävistä tehtävistä. Konsultin kaavoitustyötä ohjaa
kaupungin asemakaava-arkkitehti ja kaavamuutos käy läpi normaalit kaupungin
nähtävilläolo- ja hyväksymisprosessit. Muutoin puitesopimuksen runko noudattaa
kaupungin sopimuslinjaa ja on yleispiirteinen, koska kaupungin tekemät
kaavoitukseen ja kaavoituksen toteuttamiseen liittyvät sopimukset eivät saa syrjäyttää
kaavoitukselle asetettuja tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Kaavan sisällöstä ei siis voi
sopia etukäteen.
Asemakaavamuutoksen julkisen nähtävillä olon jälkeen kaupunki ja maanomistaja
tulevat laatimaan maankäyttösopimuksen koskien em. asemakaavamuutosta,
kiinteistönluovutuksia, kunnallistekniikan rakentamista ja asemakaavamuutoksen
toteuttamista.
Keskeisintä on tässä vaiheessa sopia periaatteesta, että mikäli asemakaavan
muutoksesta tulee koitumaan maanomistajalle hyötyä, perii kaupunki siitä puolet
maankäyttösopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. Maankäyttösopimuksen
hyväksyminen käsitellään kaupunginhallituksessa asemakaavamuutoksen
hyväksymisen yhteydessä.
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja
Kiinteistö Oy Tupajumin välisen tonttia 186-1-147-27 koskevan puitesopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asianosaiset, asemakaava-arkkitehti, maankäyttösihteeri
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§ 139
Lausunto Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta
JARDno-2019-1577
Valmistelija / lisätiedot:
Sampo Perttula
Liitteet

1 Tuusulan yleiskaava kartta_ehdotus.pdf
2 Tuusulan kaavaehdotuksen selostus.pdf
3 Tuusula kaavamääräykset_ehdotus.pdf
4 Järvenpään kaupungin lausunto Tuusulan yleiskaavaehdotuksesta
Valmistelijat: Sampo Perttula Ja Hannelu Selin
Tuusulan kunnanhallitus on 25.2.2019 § 61 päättänyt asettaa Tuusulan yleiskaava
2040 ehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tarvittavat
lausunnot. Ehdotus on ollut nähtävillä 28.3.–17.5.2019. Lausunnot on pyydetty
toimittamaan viimeistään 31.5.2019.
Tuusulan Yleiskaava 2040 on koko kuntaa koskeva yleispiirteinen maankäytön
suunnitelma. Kaavakartalla on osoitettu taajamien osalta asutuksen, palveluiden ja
työpaikka-alueiden laajenemisen suunnat, liikenneverkko sekä yleispiirteinen
viherverkosto. Koko kunnan laajuudelta esitetään muun muassa kaupalliset ratkaisut
sekä arvokkaat luontokohteet.
Järvenpää on lausunut kaavan aiemmissa vaiheissa rakennemallista ja luonnoksesta.
Kaavaratkaisua on tämän jälkeen tarkennettu erityisesti luontoarvojen osalta.
Järvenpään kaupungin kannalta olennaiset asiat koskevat kunnan rajapintoja ja
seudullisellakin tasolla merkittävää Ristikydön alueen suunnitelua.
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin lausuntona antaa Tuusulan kunnalle
liitteen mukaisen lausunnon Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tuusulan kunta, Kaupunkikehitysjohtaja, Kaavoitusjohtaja, Liikenneinsinööri,
Yleiskaava-asiantuntija
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§ 140
Talouden ja toiminnan seuranta: Johdon raportti 1/2019
JARDno-2019-1764
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Keusote osavuosikatsaus 1-4/2019
2 Johdon raportti 1
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 10.12.2018 §
104. Talousarvion toteumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain.
Vuoden 2019 ensimmäinen osavuosikatsaus, Johdon raportti 1, on laadittu ajalta 1.1.
-30.4.2019. Johdon raportissa esitetään talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutuma raportointijaksolla sekä annetaan tilinpäätösennuste.
Käyttötalous
Toimintakatteen alijäämän arvioidaan ylittävän talousarvion noin 3,1 Me johtuen
Kaupunkikehityksen talvikunnossapidon kustannusten ylityksestä,
ja käyttöomaisuuden nettomyyntitavoitteen (maa-alueet, rakennukset, osakkeet)
alittumisesta. Alhotien kaavavalituksesta johtuen maan
nettomyyntivoittojen arvioidaan jäävän 3 Me talousarviosta.
Verorahoitus
Verotuloennuste on heikentynyt oleellisesti talousarvion laadinta-ajankohdasta.
Ennustetta on täsmennetty päivitetyn väestöennusteen ja Kuntaliiton huhtikuussa
2019 julkistaman veroennustekehikon pohjalta, jossa oleellisin muutos kohdistui
veronmaksajien madaltuneisiin tuloihin. Verotulojen ennustetaan jäävän 2,63 Me
talousarviosta.
Vuodelle 2019 annettujen valtionosuuspäätöksen mukaisesti kaupungin
valtionosuudet tulevat vuonna 2019 alittamaan talousarvion 0,32 Me.
Rahoitusmenot ja-tulot
Kaupungin lainakantaa on vuoden 2019 aikana muutettu lyhytaikaisista lainoista
pitkäaikaiseksi pankkilainaksi ja 5-vuotiseksi joukkovelkakirjalainaksi. Muutos
vähentää lyhytaikaisesta lainasta saatujen korkotuottojen määrää. Nykyisen
korkotason vallitessa korkomenot jäävät kuitenkin maltillisiksi ja alittanevat
talousarvion. Ennusteessa rahoitusmenojen ja tulojen on oletettu toteutuvan
kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.
Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan edellä mainituista johtuen noin 6,1 Me
talousarviota huonompana ollen 13,0 Me.
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Poistot ja arvonalentumiset
Kuluvan vuoden aikana on suunniteltu purettavan useita kaupungin
omistamia rakennuksia ja rakennelmia. Purettavien kohteiden jäljellä olevat tasearvot
tulee kirjata alas tilikauden aikana, mikä tarkoittaa noin 2,4 Me kuluerää normaalien
sumu-poistojen lisäksi. Talousarvioon poistoihin varattu summa ei kata alaskirjauksia ,
joten poistot ja arvonalentumiset tullee ylittymään noin 2,4 Me:lla.
Satunnaiset erät
Vuonna 2018 toteutettu Jatsin osakkeiden merkintä aterialiiketoiminnan
apporttisiirtona jäi kirjaamatta vuonna 2018, mistä johtuen kirjaus on näkyy vuoden
2019 tuloksessa 137te:n suuruisena satunnaisena tuottona.
Tilikauden yli/alijäämä
Edellä mainituista seikoista johtuen tilikauden yli/alijäämä toteutunee noin 8,4 Me
arviota heikompana ollen 8,3 Me alijäämäinen, ellei vuoden aikana pystytä löytämään
taloutta tasapainottavia tekijöitä.
Investoinnit
JYKin hankkeen siirtyminen vaikuttaa oleellisesti talonrakennnuksen
talousarviovuoden investointien toteutumiseen. Myös
muiden talonrakennushankkeiden toteutusaikataulussa on muutoksia. Kuluvan
vuoden talonrakennusinvestoinnit jäänevät lähes 14 Me:a muutettua talousarviota
matalammiksi. Muilta osin investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion
mukaisina.
Lainamäärä
Kaupungilla oli lainaa huhtikuun lopussa yhteensä 151 Me. Lainasta oli
pitkäaikaista 60 Me ja kuntatodistuksia yhteensä 91 Me. Tilinpäätösennusteen
mukaan lainamäärä vuoden lopussa on noin 183,6 Me.

Talousarviomuutokset
Käyttötalouden, maanmyyntien ja investointien toteuma-arviot tarkentuvat kesän
aikana, mistä johtuen talousarviomuutoksia ei esitetä tehtäväksi huhtikuun
toteumatilanteen perusteella. Talousarviomuutokset tuodaan kaupunginhallituksen ja
-valtuuston käsittelyyn tarkentunein luvuin kesän jälkeen, jolloin käytössä on myös
luotettavampi arvio Järvenpään Keusoten toteumista ja mahdollisista
muutostarpeista. Keusoten kaupungille antama osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta
on esitetty pykälän erillisenä liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan johdon raportin
ajalta 1.1.-30.4.2019.
2.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.05.2019

15/2019

44 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

2. merkitsee tiedoksi Keusoten Järvenpäätä koskevan osavuosikatsauksen ajalta
1.1.-30.4.2019
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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§ 141
Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman toteuma 4/2019
JARDno-2019-1789
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Konpa käyttösuunnitelman toteuma 4/2019
Kaupunginhallitus hyväksyi konsernipalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle
2019 kokouksessaan 4.2.2019 § 21. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan
kolmannesvuosittain johdon raportoinnin aikataulussa.
Liitteenä on konsernipalveluiden käyttösuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisvertailu vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta, 1.1.-30.4.2019.

KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Konsernipalvelujen käyttösuunnitelman
tavoitteiden toteumat ajalta 1.1.-30.4.2019 liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Konsernipalvelujen johtoryhmä

Järvenpää
Kaupunginhallitus
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27.05.2019

15/2019

46 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 142
Edustajien nimeäminen Kiertokapulan yhtiökokouksiin
JARDno-2019-1465
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
Liitteet

1 Kiertokapula Oy yhtiökokousesityslista 2019
2 Tilinpäätös ja Toimintakertomus 2018
3 Yhteenveto 2018 tilintarkastuksesta Kiertokapula Oy
4 Liite 1 Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus 8.4.2019
5 Liite 2 Yhtiöjärjestyksen muutos muutokset näkyvissä 8.4.2019
Kiertokapula Oy:n varsinnainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.5.2019 klo. 10.00
alkaen Scandic Aulangolla Hämeenlinnassa.
Esityslistalla on mm. yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja hallituksen jäsenten valinta.
Yhtiöjärjestyksen muutoksella lakkautetaan yhtiön hallintoneuvosto ja
hallintoneuvoston tehtäviä siirretään hallitukselle. Yhtiöjärjestyksen muutoksen takia
hallituksen jäsenten lukumäärä nousee nykyisestä kahdeksasta jäsenestä
kolmeentoista (13).
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on yhtiökokouksen päätöksen jälkeen
kaksi vuotta. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy nyt pidettävään
yhtiökokoukseen, jossa siis valitaan yhtiön uusi hallitus yhteensä kolmetoista (13)
jäsentä.
Järvenpään kaupungin edustaja yhtiön hallituksessa on ollut Tiia Lintula (Vihreät).
Vanhalla hallituksella ei ole ollut henkilökohtaisia varajäseniä. Uudessa hallituksessa
on myös henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen paikkamäärät päätetään
piirikohtaisesti Hämeenlinnassa ja kunnat nimeävät valittavat jäsenet piirin
hyväksymän paikkajaon mukaisesti. Kiertokapulan keskiviikkona 22.5.2019 pidetyssä
hallituksen kokouksessa on tiedotettu (valmistelija saanut tiedon Keravan edustajalta),
että Järvenpään edustaja tulee kokoomuksesta ja jäseneksi on ehdolla Tero Rantanen
ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Saarinen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. nimetä kaupungin edustajaksi Kiertokapula Oy:n yhtiökokoukseen
kaupunkitekniikan johtaja Kaarina Laineen ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa
kaupunginjohtajan nimeämän edustajan
2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi
jäseneksi Tero Rantasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Saarisen.
3. todeta, että yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle voidaan hyväksyä
4.

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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4. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi muutoin ottaa huomioon
kaupunginhallituksen päättämät esitykset

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asianosaiset, Kiertokapula Oy

47 (62)

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.05.2019

15/2019

48 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 143
Ero luottamustehtävästä / tarkastuslautakunnasta / Heikkilä Pekka
JARDno-2019-1779
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
Tarkastuslautakunnan jäsen Pekka Heikkilä on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan
jäsenyydestä hänen tultua valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi 1.6.2019 lukien.
Pekka Heikkilän henkilökohtainen varajäsen tarkastuslautakunnassa on Pentti
Suhonen.
Kuntalaki 70 §
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Kuntalaki 75 §
Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi on samassa
yhteydessä tarkoituksenmukaista valita myös henkilökohtainen varajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntää Pekka Heikkilälle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
2. valita Pekka Heikkilälle sijaan varsinaisen jäsenen tarkastuslautakuntaan sen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Järvenpää
Kaupunginhallitus
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Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV

15/2019

49 (62)

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.05.2019

15/2019

50 (62)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

§ 144
Ero luottamustehtävästä / Graeffe Hanna
JARDno-2019-1653
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
Opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsen ja lautakunnan varapuheenjohtaja Hanna
Graeffe pyytää eroa opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenyydestä, koska
kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.5.2019 valinnut hänet kaupunginhallituksen
jäseneksi.
Hanna Graeffen henkilökohtainen varajäsen opetus- ja kasvatuislautakunnassa on
Riikka Juuma.
Kuntalaki 70 §
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi on samassa
yhteydessä tarkoituksenmukaista valita myös henkilökohtainen varajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntää Hanna Graeffelle eron opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenyydestä
2. valita Hanna Graeffen sijaan varsinaisen jäsenen opetus- ja
kasvatuslautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
3. valita opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenistä lautakunnan
varapuheenjohtajan.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.05.2019

15/2019
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§ 145
Ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Kuusikallio Katri
JARDno-2019-1651
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
Tarkastuslautakunnan varajäsen Katri Kuusikallio on pyytänyt eroa
tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä hänen tultua valituksi kaupunginhallituksen
varajäseneksi 1.6.2019 lukien.
Katri Kuusikallio on varsinainen jäsen Tuula Piensohon henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalaki 70 §
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Kuntalaki 75 §
Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai
apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntää Katri Kuusikalliolle eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
2. valita varsinainen jäsen Tuula Piensohon henkilökohtaiasen varajäsenen
tarkastuslautakuntaan Katri Kuusikallion sijaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
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KV
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§ 146
Ero luottamustehtävästä / Van Schevikhoven Willem
JARDno-2019-1781
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
Mestaritoiminta Oy hallituksen puheenjohtaja Willem van Schevikhoven pyytää eroa
Mestaritoiminta Oyn hallituksen puheenjohtajuudesta, koska kaupunginvaltuusto on
kokouksessaan 20.5.2019 valinnut hänet kaupunginhallituksen jäseneksi.
Mestaritoiminta Oy:n hallituksen kokoonpano
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen vraajäsen

Willem van Scheviokhoven

Petri Graeffe

Lasse Puttonen vpj

Seppo Vuoristo

Jarkko Wallenius
Tuomo Virtanen

Kari Ponto
Pekka Lindroos

Tea Rantanen

Anni Fast

Lea Lehtola

Birgitta Björkstedt'

Riikka Juuma

Riitta Keinänen- Korpela

Kuntalaki 70 §
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.

Kuntalaki 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;

Järvenpää
Kaupunginhallitus
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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

Mestaritoiminta Oy on kaupungin konserniyhteisö, johon edustajat on valinnut
kaupunginhallitus.
Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi on samassa
yhteydessä tarkoituksenmukaista valita myös henkilökohtainen varajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää Willem van Schevikhovenille eron Mestaritoiminta Oy:n hallituksen
jäsenyydestä
2. valita Willem van Schevikhovenin sijaan jäsenen Mestaritoiminta Oy:n
hallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
3. esittää Mestaritoiminta Oy:lle jäsenistä nimettävän hallituksen puheenjohtajan.
Käsittely
Käsittelyn aikana Kaarina Wilskman esitti, että nimetään Jukka Huikko Mestaritoiminta
Oy:n hallitukseen sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja esitettäväksi hallituksen
puheenjohtajaksi Willem van Schevikhovenin sijaan.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Asianosaiset

Järvenpää
Kaupunginhallitus
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§ 147
Ero luottamustehtävästä / Vesterinen Mikko
JARDno-2019-1656
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
Kaupunkikehityslautakunnan jäsen Mikko Vesterinen pyytää eroa
kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä, koska kaupunginvaltuusto on
kokouksessaan 20.5.2019 valinnut hänet kaupunginhallituksen jäseneksi.
Mikko Vesterisen henkilökohtainen varajäsen kaupunkikehityslautakunnassa on
Tuomas Käyhkö.
Kuntalaki 70 §
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.
Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi on samassa
yhteydessä tarkoituksenmukaista valita myös henkilökohtainen varajäsen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntää Mikko Vesteriselle eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä
2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunkikehityslautakuntaan sen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.05.2019
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§ 148
Ero luottamustehtävästä / kaupunginvaltuusto / Rantanen Tero
JARDno-2019-1793
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
Kaupunginvaltuutettu Tero Rantanen (KOK) on kaupunginvaltuustolle 22.5.2019
päivätyllä kirjeellään pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
Järvenpään kaupungin kaupunginvaltuustossa.
Toimittamansa kirjeen mukaan Kuntalain 70 §:n mukaisena pätevänä syynä Tero
Rantanen ilmoittaa ansiotyöstä johtuvan ajanpuutteen.
Eropyyntöään Tero Rantanen on avannut kaupunginvaltuustolle
osoittamassaan kirjeessä.
Kirje liitteenä.

Kuntalaki 70 §
Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen
vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen
suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.
Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin
valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys
seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja
varavaltuutetulle.

Kuntalain 70 §:n mukaan, sen jälkeen kun henkilö on valittu luottamustoimeen, hän
voi siis erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu
sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Pätevä syy voi periaatteessa
olla kuntalain kommentaarin mukaan mikä tahansa luottamustehtävän hoitamista
vaikeuttava seikka.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntää kaupunginvaltuutettu Tero Rantaselle (KOK) hänen pyytämänsä eron
Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä
2.

Järvenpää
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2. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella
kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Petri Ovaskan Järvenpään
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin kokoomuksen
valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Willem van
Schevikhoven.

Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
KV

Järvenpää
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja
27.05.2019
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§ 149
Ero luottamustehtävistä / Niina Pyykkö
JARDno-2019-1787
Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Hippi
SDP:n varavaltuutettu Niina Pyykkö (SDP) hakee eroa paikkakunnalta poismuuton
takia seuraavista tehtävistä:
2. varavaltuutettu,
Keudan yhtymävaltuuston jäsen
Pyykön henkilökohtainen varajäsen Lauri Uljas
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäsen
Pyykön varajäsen Helena Jaakkola
Kuntalain 71 §:n 1- kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää
vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Päätös luottamustoimen päättymisestä sekä jäsenen valinta Keudan
yhtymävaltuustoon kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Uudenmaan
virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan jäsenen valinta kuuluu taas
kaupunginhallituksen toimivaltaan.
Henkilövalintoja tehtäessä, mikäli varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi, on
tarkoituksenmukaista samassa yhteydessä valita myös varajäsen.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. esittää, että kaupunginvaltuusto päättä todeta Niina Pyykön
menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään
kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja että viimeksi
toimitettujen kuntavaalien tuloksen perusteella SDP:n 2. varavaltuutetuksi siirtyy
Timo Ijäs
2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita Niina Pyykön sijaan varsinaisen
jäsenen Keudan yhtymävaltuustoon yhtymävaltuuston jäljellä olevaksi
toimikaudeksi
3. valita Niinan Pyykön sijaan jäsenen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen
valtuuskuntaan.
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Päätös
Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. Kohta 3 päätettiin siirtää seuraan kokoukseen.

Tiedoksi
KV
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Muutoksenhakukielto
§128, §130, §131, §132, §134, §139, §140, §143, §144, §145, §147, §148, §149
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
§133, §135, §136, §137, §138, §141, §142, §146
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhall
itukselle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivänä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Kaupunginhallitus
Osoite: Hallintokatu 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.
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Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
-
-
-

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

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

