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§ 259
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 29.10.2019 alkaen.

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

Käsittely
Päätettiin käsitellä § 262 heti §:n 259 jälkeen.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 112 §:n mukaisesti asiat voidaan siirtää
jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille
lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen
päätöksentekotavasta.
Jatkokokouksesta on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa
28.10.2019. Kokouksesta on lähetetty tieto hallituksen jäsenille 28.10.2019.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§ 260
Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 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 21.10.2019 pöytäkirja on luettavissa
29.10.2019 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 21.10.2019 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
Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.
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§ 261
Ilmoitusasiat
Kaupunginhallitukselle tiedoksi:
1. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi toiminnan
tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen
uudistamisen valtionavustuksista 27.11.2019 mennessä.
2. Ohjauskirje Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnille / Ehkäisevä
päihdetyö
3. Lausuntopyyntö Hallituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon
pysäköintisäännöt) 3.12.2019 mennessä.
4. Lausuntopyyntö / Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta 29.11.2019 mennessä.
5. Sosiaali- ja terveysministeriön äitienpäiväkunniamerkkiesityksiä koskevat ohjeet.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.
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§ 262
Perhelän tontin 186-1-131-8 myynnistä ja toteuttamisesta päättäminen
JARDno-2019-3186
Valmistelija / lisätiedot:
Martina Jerima
martina.jerima@jarvenpaa.fi
hankekehityspäällikkö
Liitteet

1 Arviokirja a markkina-arvo Perhelä-kortteli (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 20)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Arviokirja b markkina-arvo Perhelä-kortteli (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 20)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Toteuttamissopimuksen liite 1 toteutussuunnitelma
4 Toteuttamissopimuksen liite 2 kauppakirjaluonnos
5 Toteuttamissopimus Järvenpään kaupunki ja YIT Suomi Oy
Aikaisemmat päätökset
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.1.2019 § 14, että KOY Järvenpään
Liiketalon, tontin 186-001-0131-0008 kehittämistä jatketaan YIT Suomi Oy:n kanssa ja
hyväksyi tätä koskevan aiesopimuksen liitteineen. Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan 7.10.2019 § 250, että kaupunki tulee vuokraamaan toimitilat Perhelän
korttelista 15 vuodeksi sillä ehdolla, että YIT Suomi Oy allekirjoittaa Järvenpään
kaupungin ja YIT Suomi Oy:n välisen toteuttamissopimuksen ja sen liitteenä olevan
yhtiökauppakirjan luonnoksen.
Yhteissuunnitteluvaihe YIT Suomi Oy:n ja kaupungin kesken (1/2019-10/2019)
Yhteissuunnitteluvaiheen aikana Järvenpään kaupunki ja YIT Suomi Oy ovat yhdessä
kehittäneet hankkeen konseptisuunnitelmaa, toteuttamissopimusta sekä sen liitteeksi
tulevaa yhtiökauppakirjan luonnosta. Toteuttamissopimus liitteineen on pykälän
liitteenä. Ulkopuolinen konsultti (Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy) on
tarkastanut sopimuskokonaisuuden ja ulkopuolista konsulttia (Frontia
Asianajotoimisto Oy) on konsultoitu myös hankintalainsäädännön osalta.
Toteuttamissopimuksessa sovitaan erityisesti seuraavista asioista:
hankkeen rakentamisen ja toteuttamisen pääperiaatteet, aikataulutus ja
vaiheistus
asemakaavoitus ja rakennuslupakäsittely sekä näiden tavoiteaikataulut
kauppahinta ja kauppojen aikataulu
suunnitteluvarausmaksu ja sopimussakko
Kauppahinta
KOY Järvenpään Liiketalon omistaman tontin markkina-arvoksi on
arvioitu 10.000.000,00 euroa.
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Hintatason markkinaehtoisuus ja valtiontukisäädösten noudattaminen on varmistettu
kahden ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan lausunnolla (GEM Property Oy ja FinCap
Kiinteistövarainhoito Oy). Ulkopuoliset arvioijat ovat arvioineet käyvän hintatason
Järvenpäässä ja arvioineet Perhelän korttelin markkina-arvion vastaavan
toteuttamissopimuksessa esitettyä kauppahintaa. Ulkopuolisten arvioijien lausunnot
liitteenä (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom kohta 20).
Kaupan toteutumattomuus
Toteuttamissopimukseen sisällytetään suunnitteluvarausmaksu ja sopimussakko,
jotka tulevat maksettavaksi, mikäli YIT Suomi Oy ei tee lopullista kauppaa tai täytä
rakentamisvelvoitettaan sen jälkeen, kun uuden konseptin mukainen asemakaava on
tullut lainvoimaiseksi ja siinä aikataulussa, kun sopimuksessa on sovittu.
Kunnallistekniikka
Perhelän korttelin ympäristössä olevien katu- ja infrarakenteiden osalta kaupunki on
laatinut hyväksytyt katusuunnitelmat. Mahdollisten kiinteistön rakenteiden
sijoittamisesta katualueelle neuvotellaan erikseen. Kaupunki rakentaa korttelia
ympäröivät katualueet.
Hankkeen seuraavat vaiheet
Edellytys toteuttamissopimuksen allekirjoittamiselle on, että YIT Suomi Oy:n
toimivaltainen toimielin hyväksyy Perhelä-hankkeen. Hanke jatkuu kaavoituksen
käynnistymisellä vuoden 2020 alkupuolella. Tavoitteena on, että kohdetta koskeva
rakennuslupakäsittely on vireillä vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakentaminen voi
alkaa, kun asemakaava on saanut lainvoiman ja hankkeella on hyväksytyt
rakennusluvat. Tavoite on, että rakentaminen alkaa vuoden 2021 aikana, ja joka
tapauksessa mahdollisimman nopeasti asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen.

OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:
1. hyväksyy, että tontti 186-1-131-8 luovutetaan YIT:lle tai heidän määräämälleen
taholle toteuttamissopimuksen ja sen liitteenä olevan
yhtiökauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin
2. valtuuttaa toteuttamissopimuksen allekirjoittajan tekemään teknisiä ja
tarkentavia muutoksia toteuttamissopimukseen ja sen liitteenä olevaan
yhtiökauppakirjaluonnokseen, kuitenkin siten, ettei kauppakirjaluonnoksen
keskeisiä sopimuskohtia ja periaatteita muuteta
Käsittely
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Käsittelyn aikana läsnä olivat kaupunkikehitysjohtaja, elinvoimajohtaja, vt
talousjohtaja ja vt viestintäjohtaja.
Yksikönjohtaja Sami Viitanen, YIT, ja hankekehityspäällikkö Martina Jerima selostivat
hanketta ja vs kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen selosti pysäköintiratkaisua.
Tomi Passi ja Ulla-Maija Karhu poistuivat esteellisinä, yleislausekejäävi (hallintolaki
28.1. § 7 k).
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kaupunkikehitysjohtaja, kaavoitusjohtaja (vs.), elinvoimajohtaja,
kaupunkitekniikanjohtaja, YIT Suomi Oy
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§ 263
Investointiohjelma 2020-2029
JARDno-2019-3218
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
Liitteet

1 Investointiohjelma 2020-2029
Investointiohjelma 2020-2029
Nyt päätöksentekoon tuleva 10 vuoden investointiohjelma on merkittävä strategisen
tason linjaus tulevista investointitarpeista. Investointiohjelma on laadittu tilanteessa,
jossa kaupungin talouden kantokyky on heikentynyt, joten hankkeita ja niiden
toteutusaikatauluja on arvioitu entistä tarkemmin. Tästä huolimatta
investointiohjelma on varsin mittava. Vuosittaiset nettoinvestoinnit vaihtelevat 40-74
miljoonan euron välillä. 10-vuotiskauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 550
miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudelle investoinneista ajoittuu 237 miljoonaa
eli 43% kaikista investoinneista.
Investointiohjelmasta on karsittu hankkeet, joiden toteuttaminen ei ole välttämätöntä.
Talonrakennuksen osalta ohjelmaa laadittaessa on linjattu, että
korjausinvestoinnit suunnataan kaupungin oman palvelutoiminnan käytössä oleviin
tiloihin. Ulosvuokrattuihin tiloihin ei investoida, vaan kohteista pyritään luopumaan.
Mikäli luopuminen ei ole mahdollista, neuvotellaan kohteiden vuokraehdot uusiksi
siten, että vuokratuotoilla pystytään kattamaan investoinneista aiheutuvat
kulut. Investointiohjelmien karsinnat on tehty siten, että toimintaedellytykset säilyvät
eikä investoimatta jättämisellä tai investointien siirtämisellä aiheuteta
lisäkustannuksia tai tulomenetyksiä tuleville vuosille. Korjausvelan kurissa pitävistä
investoinneista ei ole karsittu. Ohjelmaan on sisällytetty myös uusia avauksia, joilla
parannetaan kaupungin palvelujen tuottavuutta ja tehostetaan tilankäyttöä ja
pienennetään toiminnasta aiheutuvia käyttökuluja jatkossa.
Investointiesitykset tarkentuvat seuraavalla ohjelmakierroksella, kun hyvinvoinnin
palvelualueen palveluverkkoselvitys saadaan laadittua ja opetuksen ja kasvatuksen
palvelualueen palveluverkkoselvityksen lähtöaineistona toimineet väestöennusteet
päivitetään uusimpien syntyvyyslukujen mukaisiksi keväällä 2020.
Talonrakennus
Uudishankkeet
Talonrakennuksen investointiohjelmaan käytetään ohjelmakaudella 14 -50 miljoonaa
euroa vuodessa ja yhteensä 324 miljoonaa euroa. Investointitarpeet ovat erityisen
suuret alkuvuosina ja ohjelmakauden lopussa. Suurimmat hankkeet kaudella ovat
Harjulan uusi koulu ja päiväkoti, JYK-Juhola kokonaisuus, Mankalan ja Kartanon
yhtenäiskoulujen rakentaminen. Uusinvestointien suunnittelussa lähtökohtana on
tilankäytön tiivistäminen mikä edellyttää vajaakäytössä olevista ja muista
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tarpeettomista tiloista luopumista. JYK-Juholan osalta hankkeen lopullinen
toteutuspäätös tehdään lähikuukausina.
Investointiohjelma on rakennettu vastaamaan kaupungin kasvuun ja siinä on myös
huomioitu keskeiset koulujen ja päivähoidon palveluverkkoon liittyvät investoinnit.
Vuosien 2023-2029 investointisuunnitelmat tarkentuvat seuraavalla
investointiohjelman päivityskierroksella, jolloin käytössä on matalamman syntyvyyden
huomioivat päivitetyt väestöennusteet ja hyvinvoinnin palveluverkkoselvitys.
Allianssin investoinnit
Kaupungin rakennuskantaan, korjausvelan hallintaan kohdistuvat investoinnit, kuten
myös tilojen muutoksiin liittyvät investoinnit hoidetaan kiinteistöallianssin kautta.
Peruskorjaus-, sisäilmaparannus ja muutosinvestointien lähtökohtana on nykyisen
palveluverkon ylläpito ja säilyttäminen varautuen samalla osittain tiedossa olevaan
väestönkasvuun. Peruskorjauksia toteuttamalla hallitaan kaupungin kiinteistöjen
korjausvelkaa ja ylläpidetään palvelukiinteistöt toimintakuntoisia. Mikäli
peruskorjaukset viivästyvät merkittävästi esitetystä ajankohdasta, heikkenee
kiinteistöjen kunto entisestään ja korjauskustannusten todennäköistä nousua.
Pahimmassa tapauksessa huonokuntoinen kiinteistö aiheuttaa vaaran käyttäjille ja
ympäristölle. Peruskorjaus- ja muutosinvestointeihin on varattu vuosittain 6,4 + 2 milj.
euroa.
Kunnallistekniikan investoinnit
Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on esityksessä jaettu kahteen osaan: infran
ylläpitoinvestointeihin ja uusiin alueisiin. Infran ylläpitoinvestointiesitykseen
sisältyy olevien rakenteiden ylläpito ja perusparannukset ja uusiin alueisiin kaupungin
vetovoiman lisäämiseen kohdistuvien uusien alueiden ja muiden hankkeiden
kunnallistekniikan rakentaminen. Uusien alueiden rakentamisella mahdollistetaan
kaupungin kasvu ja elinvoiman lisääminen ja kohteet linkittyvät maan myyntiin.
Kunnallistekniikan rakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 7 -
15 miljoonaa euroa vuodessa ja yhteensä 115 miljoonaa euroa.
Liikuntapaikkainvestoinnit
Liikuntapaikkarakentaminen sisältää kaikki liikuntapaikkoihin ja -kenttiin sisältyvät
kustannukset ml. rakennelmat ja liikuntahalleja ja -laitoksia kevyemmät
rakennukset. Kokonaisuuteen kohdistuvat investointivaraukset ovat aiemmin
sisältyneet osin kunnallistekniikan ja osin talonrakennuksen hankkeisiin. Suunnitelma
täsmentyy, kun liikuntapaikkaselvitys ja hyvinvoinnin palveluverkkoselvitys
valmistuvat.
Liikuntapaikkarakentamiseen käytetään investointiohjelmakaudella 0,2 - 2,7 miljoonaa
euroa vuodessa ja yhteensä 12,5 miljoonaa euroa.
Järvenpään veden investoinnit
Järvenpään veden hankkeet kytkeytyvät tiivisti kunnallistekniikan ja
liikuntapaikkarakentamisen investointeihin. Järvenpään veden investointeihin on
ohjelmakaudella varattu 5 miljoonaa euroa vuodessa paitsi vuosina 2024 ja 2025,
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jolloin määräraha on korkeampi Haarajoen asemanseudun kunnallistekniikan
rakentamisesta johtuen.
Irtaimisto ja kehitysinvestoinnit
Irtaimistoinvestointeihin sisältyy investoinnit kiinteisiin hyödykkeisiin (esim. kalusto) ja
aineettomiin hyödykkeisiin (esim. järjestelmät). Lähivuosina investointien painopiste
onkin ICT:n teknisen alustan rakentamisessa. Irtaimistomääräraha vaihtelee
lähivuosien 1,3 miljoonan euron ja loppuvuosien arvioidun 700 tuhannen euron välillä
vuosittain.
Kehitysinvestointeihin on varattuna vuosittain 2 miljoonan euron määräraha
tuottavuus- ja vetovoimainvestointeihin. Kehitysinvestointien toteuttamisen
edellytyksenä on kannattavuuslaskelma, jolla osoitetaan selkeästi, että investointi
maksaa itsensä takaisin menosäästöinä tai tulolisäyksinä. Kaupunginjohtaja päättää
yksittäisten kehitysinvestointien käynnistämisestä 100 000 euroon ja sen ylittävistä
hankkeista päättää kaupunginhallitus.
Osakkeet
Osakkeiden osalta investointiohjelma sisältää vain Liiketalon osakkeiden myynnin ja
Terveystalon vuosittain perittävät rahoitusvastikkeet. Mahdolliset osakeomistusten
realisoinnit talouden tasapainottamiseksi eivät näy ohjelmassa. Asunto-osakkeiden
myyntiä ei sisälle investointiohjelmaan, koska ohjelmassa on talousarvioesityksen
mukaisesti oletettu, että kaikki osakkeet myydään Mestariasunnoille vuoden 2019
aikana.
Maanostot ja myynnit
Maanostoihin on varattu vuosittain 1,25 miljoonaa euroa, minkä lisäksi määrärahaan
on sisällytetty arviot purettavien rakennusten kustannuksista. Maanmyyntien arvio
perustuu kaupunkikehityksen selvityksen maanmyyntipotentiaalista, josta vuosittain
on huomioitu 80% toteutuvina myynteinä. Tontin myyntihinnasta keskimäärin 15% on
kirjattu investointiosaan maa-alueiden tasearvoa vastaavasti. 85% maanmyyntituloista
kirjautuu siis maanmyyntivoitoksi kaupungin tulokseen.
Prosessi
Investointiohjelma päivitetään vuosittain. Päivitys alkaa keväällä väestöennusteiden,
markkinatilanteen ja toimintaympäristötietojen tarkastelulla, minkä pohjalta
tarkennetaan palvelutarvearviot ja täsmennetään ohjelmaan investoinnit.
Ohjelmointi ja kustannusten arviointi on sitä tarkempaa, mitä lähempänä vuosi on
nykyhetkeä. Päivitystä silmällä pitäen ohjelma on jaettu ajallisesti kolmeen jaksoon:
toteutus-/rakentamisvaiheeseen, kehitys-/yleissuunnitteluvaiheeseen ja palveluverkko
/-hankesuunnitteluvaiheeseen.
Toteutus-/rakentamisvaihe käsittää ohjelmakauden kolme ensimmäistä vuotta eli tällä
kierroksella vuoden 2020-2022. Tällä kaudella esitetyistä hankkeista on olemassa jo
varsinainen investointipäätös, jonka mukaisesti hankkeita viedään eteenpäin.
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Investointipäätöksessä on määritelty hankkeen kokonaiseurot ja aikataulutettu hanke
vuosille. Investointiohjelmaa päivitettäessä tähän osioon ei kohdistu muita muutoksia
kuin määrärahojen siirto tarvittaessa vuodelta toiselle.
Kuluvan vuoden (tässä 2019) hankkeiden osalta päivitystarve on
samanlainen. Hankkeille on hyväksytty määräraha edellisen talousarviopäätöksen
yhteydessä, joten tarvittaessa siirretään käyttämättä olevaa määrärahaa seuraavalle
vuodelle, jotta hanke saadaan valmiiksi.
Kehitys-/yleissuunnitteluvaihe käsittää ohjelmakauden vuodet 2023-2025. Kehitys-
/yleissuunnitteluvaiheen hankkeista ei vielä ole päätöstä, mutta suunnittelua tehdään
yhdessä käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa (kaupunkitekniikka, kaavoitus,
Mestaritoiminta, Järvenpään Vesi jne.). Kehitys-/yleissuunnitteluvaiheen hankkeet
päivitetään vuosittain investointiohjelman tarkistuksen yhteydessä touko-kesäkuussa.
Tähän ryhmään on mahdollista esittää uusia hankkeita, mikäli ne ovat muuttuneiden
tietojen valossa tarpeen.
Investointiohjelman päivityksen yhteydessä linjataan toteutusvaiheeseen siirtyvät
investoinnit. Tässä yhteydessä arvioidaan aina hankkeen yhteensopivuus muiden
investointi- ja maanmyyntiohjelmien kanssa ja arvioidaan hankkeen tarpeellisuus
palvelutarpeen ja esimerkiksi rakennuksen kunnon näkökulmasta.
Kehitys-/yleissuunnitteluvaiheen investointien määräraha-arviot on tehty
karkeammalla seulalla ja ne perustuvat alustaviin hankesuunnitelmiin ja
yleissuunnitelmiin.
Palveluverkko-/hankesuunnitteluvaihe käsittää 10-vuotisohjelma neljä viimeistä vuotta
eli tässä tapauksessa vuodet 2026-2029. Hankkeiden suunnitelmat ja kustannusten
arviointi on tehty karkealla tasolla. Kustannusarviot perustuvat talonrakennuksessa
alustaviin hankelaajuuksiin ja keskimääräisiin yksikkökustannuksiin ja
kunnallistekniikassa rakenneperusteiseen hankeosalaskentaan, joka
perustuu viitteellisiin suunnitelmiin ja karkeisiin oletuksiin hankeosion määristä.
Palveluverkko-/hankevaiheen hankkeet päivitetään vuosittain investointiohjelman
tarkistuksen yhteydessä touko-kesäkuussa. Palveluverkko-/hankevaiheen vuosille voi
tehdä esityksiä uusista hankkeista em. tarkistuksen yhteydessä. Esitykset hankkeiden
siirtämisestä kehitysvaiheeseen tehdään investointiohjelmaan.
Investointiohjelman toteutumisen seuranta ja päivittäminen
Suunnittelun ja seurannan tarkkuus määräytyy hankkeen vaiheen mukaisesti. Kuluvan
vuoden ja toteutusvaiheen hankkeita seurataan talouden kuukausiseurannan ja
johdon raporttien yhteydessä. Kehitys- ja palveluverkkovaiheen investointeja
tarkastellaan investointiohjelmaa päivitettäessä tarkentuneiden korjaus- ja
palvelutarvearvioiden ja palveluverkkoselvitysten pohjalta. Investointiohjelmaa
päivitettäessä palvelualueet voivat tehdä esityksiä uusista kehitys- ja
palveluverkkovaiheen investoinneista.
Hankkeiden keskeytyessä tai toimintakentän muuttuessa radikaalisti voi hanke palata
toteutusvaiheesta kehitysvaiheeseen tai nousta toteutettavaksi normaalia
päätösaikataulua nopeammin ns. ohituskaistalla.
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Nyt hyväksyttävä investointiohjelma luo puitteet tulevien vuosien investointiohjelmile.
Seuraavan päivityksen lähtökohtana on nyt hyväksyttävä ohjelma, jota on tarkoitus
täsmentää edellä mainituin perustein vuoden kuluttua. Päivityksen painopiste on siis
aina neljän-kymmenen vuoden päässä ohjelman hyväksymisajankohdasta.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä
investointiohjelman vuosille 2020 - 2029.

Käsittely
Asian käsittelyn aikana läsnä vt talousjohtaja, palvelualuejohtaja ja
kaupunkikehitysjohtaja.
Päätös
Päätettiin, että asian käsittelyä jatketaan jatkokokouksessa 1.11.2019.
Tiedoksi
Kaupungin johtoryhmä, KV
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Talousjaosto, § 10,11.04.2019
Talousjaosto, § 13,24.05.2019
Kaupunginhallitus, § 211,26.08.2019
Talousjaosto, § 21,30.08.2019
Kaupunginvaltuusto, § 61,02.09.2019
Henkilöstöasiainjaosto, § 68,03.09.2019
Yhteistyötoimikunta, § 16,18.09.2019
Talousjaosto, § 25,26.09.2019
Kaupunginhallitus, § 264, 28.10.2019
§ 264
Taloussuunnitelma 2020-2023 ja talousarvio 2020
JARDno-2019-1166
Talousjaosto, 11.04.2019, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Talousarvioprosessin uudistus
Vuoden 2018 tilinpäätös on merkittävästi alijäämäinen ja antaa aihetta tarkastella
talousarvioprosessin toimivuutta. Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-
2023 ehdotetaan laadittavaksi siten, että prosessi käynnistetään
laatimalla useampivuotinen talouden kantokykylaskelma, johon tuleva nettomenojen
kasvu sopeutetaan.
Prosessia on kuvattu tarkemmin liitteessä, jossa on esitetty virkatyön aikataulutus
sekä hallituksen ja valtuuston päätöspäivämäärät. Jaostossa on tarkoitus keskustella
ja tarkentaa luottamushenkilökäsittelyn vaiheistusta.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Talousjaosto esittää kaupunginhallitukselle talousarvion laadinta-aikataulun ja
periaatteet liitteen mukaisesti.
Käsittely
Vt. talousjohtaja esitteli talosohjausmallin uudistusta ja talousarvioprosessin
aikataulutusta. Kaupunginjohtaja täsmensi käsittelyn aikana esitystään.
Talousjaosto esittää kaupunginhallitukselle talousarvion laadinta-aikataulun ja
periaatteet liitteen mukaisesti siten, että ennen hallituksen käsittelyä aikataulua
täydennetään luottamushenkilökäsittelyn osalta.
Päätös
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Hyväksyttiin.

Talousjaosto, 24.05.2019, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Talousohjelman 2020-2023 valmisteluaikataulu
Talousjaosto käsitteli 11.4. vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-
2023 laadintaperiaatteiden uudistusta siten, että prosessi käynnistetään
laatimalla useampivuotinen talouden kantokykylaskelma, johon tuleva nettomenojen
kasvu sopeutetaan.
Talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluprosessia on täsmennetty rytmityksen
ja käsittelyaikataulun osalta.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Talousjaosto esittää kaupunginhallitukselle talousarvion laadinta-aikataulun
hyväksymistä liitteen mukaisesti.

Käsittely
Esittelijä muutti kokouksen aikana esitystään:
Talousjaosto lähettää talousarvion aikataulun tarkennettavaksi puheenjohtajien
jaostoon, josta asia etenee kaupunginhallitukseen.

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 26.08.2019, § 211
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite 1 - Talousohjelma 2020-2023 luonnos
2 Liite 2 Talousarviokehykset ja eurotaulukot
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3 Liite 4 Jalostettavien kiinteistöjen lista
4 Liite 5 Investointiohjelmataulut
5 Liite 3 Liikkumavaralistat
Talousohjelma vuosille 2020-2023
Liite 1: Luonnos talousohjelmaksi vuosille 2020-2023
Liite 2: Talousarviokehykset
Liite 3: Luettelo toimenpiteistä, joilla voidaan säästää
Liite 4: Rakennusluettelo käyttökustannuksineen ja investointitarpeineen
Liite 5: Talonrakennusinvestoinnit, infrainvestoinnit ja muut kuin rakennusinvestoinnit
Oheismateriaalit: Taustasyyt talouden tilannekuvalle, talousohjelman ja
investointiohjelman käsittelyprosessin kuvaus, toiminnallisten tavoitteiden luonnokset
Liitteet ja oheismateriaalit toimitetaan erikseen 23.8.2019.
Taustasyyt talousohjelman tarpeelle
Yleinen taloussuhdanne näyttää selkeästi heikentyvän. Tämä tulee lähivuosina
vähentämään kaupungin maanmyyntituloja, joiden varaan budjetin tasapaino on
menneinä vuosina rakennettu. Lisäksi kaupungin rakennuskannan heikko kunto ja
siitä seuraava investointitarve yhdistettynä sisäilmaongelmiin johtaa lähivuosina
poistotason merkittävään nousuun, joka täytyy kattaa vuosikatetta parantamalla.
Vuosikatteen parantaminen puolestaan edellyttää joko nettomenojen pienentämistä
tai verotulojen kasvattamista. Taustasyyt talouden tilanteelle ovat oheismateriaalina.
Nettomenojen hillitseminen
Tilanne vaatii pitkäjänteisiä ja pysyviä toimenpiteitä, joilla menokasvua saadaan
hillittyä. Virkamiesvalmistelussa on listattu ja arvioitu toimenpiteitä, joiden avulla
käyttötaloutta voidaan tasapainottaa. Vuosina 2020-2023 vaikuttavia toimenpiteitä on
listattu yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla. Tämän hetken tiedon mukaan tästä noin
puolet tarvitaan talouden tasapainoon saamiseksi, jollei veroratkaisuja tehdä. Tilanne
edellyttää myös sen, että Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän ja HUS:n
laskutuksessa saavutetaan niiden suhteellista osuutta vastaava menokasvun hillintä.
Jos tätä ei tapahdu, täytyy kaupungin muihin toimintoihin kohdistaa suurempia
säästöjä.
On syytä erikseen painottaa ja korostaa, ettei tarkoitus ole toteuttaa kaikkia liitteessä
olevia säästötoimenpiteitä. Valmistelussa on kuitenkin haluttu tuoda esiin kaikki
tunnistetut vaihtoehdot.
Luettelo alustavasti selvitetyistä säästötoimenpiteistä on liitteenä.
Veroratkaisut
Talousohjelma lähtee valmistelun tässä vaiheessa siitä, että verotusta ei kiristetä pois
lukien rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistövero, jota esitetään
nostettavaksi lakisääteiseen maksimiin sen ohjausvaikutuksen takia.
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Luottamushenkilöiden keskustelua varten oheismateriaaliin on koottu tiedot siitä,
mikä eri veroasteiden vaikutus on kaupungin talouteen. Verotusta tarkasteltaessa on
syytä erikseen painottaa, että verojen kiristäminen ei ratkaise kaupungin
taloustilannetta, jos nettotoimintamenot jatkavat veropohjaa nopeampaa kasvuaan.
Talouskehys, strategia ja toiminnalliset tavoitteet
Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille nelivuotinen kehys, jota
tarkastetaan verotuloissa tapahtuvien muutosten perusteella. Lisäksi kuntavaalien
jälkeen on syytä tarkastaa uuden valtuuston tahtotila talouskehyksen osalta.
Ohjelmaan liittyy keskeisimpänä osana se periaate, että ylitykset täytyy kattaa
seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina.
Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan
lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.
Tarkoituksena on, että nelivuotisen talouskehyksen yhteydessä hyväksytään
toiminnalliset tavoitteet vuosille 2020-2023. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan
päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.
Oheismateriaalina on luonnokset siitä, mitä tavoitteita päämääriin pääsemiseksi on
suunniteltu. Toiminnalliset tavoitteet täsmennetään ja lisätään
talousohjelmaluonnokseen valmistelun edetessä.
Talouskehykset on tässä vaiheessa asetettu sillä periaatteella, että tämän hetkinen
vaje on jaettu sitovuustasoittain käyttömenokehyksiin niiden nykyisessä suhteessa.
Kehysten määrittelyssä on huomioitu uuden Tilaomistus-sitovuustason vaikutus
palvelualueiden lähtötietoihin. Tiloihin liittyvä tehostusvaade on osoitettu
tilaomistuksen sitovuustasolle. Hallinnon yhteiseksi menosäästötavoitteeksi
on päädytty esittämään suurempia 10%:n menosäästöjä vuoden 2022 alkuun
mennessä, mikä tulee vähentämään palveluihin kohdentuvaa säästöpainetta.
Hallinnon säästöjen saavuttaminen vaatii tuottavuusinvestoinneissa onnistumista ja
toimintojen tarkkaa tarkastelua. Varsinainen esitys kehysten välisestä painotuksesta
julkaistaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä.
Rakennuskanta
Osana talousarviovalmistelua on käyty läpi kaupungin rakennusomaisuus.
Tarkoituksena on, että valtuusto päättäisi lokakuun kokouksessaan, mitkä
rakennukset pidetään kaupungin omaisuutena ja mitkä voidaan myydä ja purkaa.
Luettelo jalostettavista kohteista, niihin liittyvistä investointitarpeista ja niiden
aiheuttamista käyttömenoista on liitteenä.
Investoinnit
Talonrakennukseen ja infrainvestointeihin liittyvät alustavat investointiohjelmat
ovat liitteenä. Talonrakennusinvestoinneissa vuosien 2024-2029 investoinnit
perustuvat peruskorjaustarpeisiin ja palvelualueilta nousseisiin esityksiin. Ohjelma
tarkentuu talousohjelmaprosessin edetessä ja ensi vuoden käsittelyssä
hyvinvoinipalvelujen palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Liikuntapaikkoihin,
tuottavuustoimiin sekä veto- ja pitovoimaan esitetään erillisiä investointimäärärahaa,
jonka tarkempi kohdentaminen tapahtuu vuosittain. Ajatuksena on tehdä
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periaatepäätös tasosta, jolla kaupunki investoi. Tuottavuusinvestointien tekemisen
edellytyksenä on kannattavuuslaskelma.
Vaikutukset henkilöstöön
Kaupunki on viime vuosina siirtänyt hyvin merkittävän osan palvelutuotannostaan
alihankkijoille ja Keusotelle. Tämä, eläköitymisvauhti ja muu vaihtuvuus huomioiden
on hyvin todennäköistä, ettei säästöohjelman toteuttaminen vaadi lomautuksia tai
irtisanomisia. Toimenkuviin ja palveluiden järjestämistapoihin kohdistuu merkittävä
muutospaine, jota on syytä käsitellä yhdessä henkilöstön kanssa normaalissa
yhteistoimintamenettelyssä.
Rakenteelliset muutokset
Käyttötalouteen on lisätty kaksi uutta sitovuustasoa: Tilaomistus ja Käyttöomaisuuden
nettomyyntivoitot ja maankäyttökorvaukset. Tilaomistus on erotettu omaksi
kokonaisuudekseen konsernipalveluiden määrärahasta ja Käyttöomaisuuden
nettomyyntivoitot palvelualueille kohdistamattomista eristä seurannan
läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja kulujen hallinnan parantamiseksi. Tilaomistukseen on
keskitetty kaikki tiloihin liittyvät ulkoiset kulut, jotka laskutetaan tilojen käyttäjiltä
sisäisinä tai ulkoisina vuokrina.
Investointiosaan esitetään erillistä investointimäärärahaa
liikuntapaikkarakentamiseen. Samoin tuottavuus- sekä veto- ja
pitovoimainvestointeihin varatulle Kehitysinvestointimäärärahalle esitetään jatkoa.
Prosessin eteneminen
Talousohjelman käsittely on tarkoitus aloittaa valtuuston lähetekeskustelulla, jonka
jälkeen ensimmäinen luonnos etenee eri toimielimiin. Toimielimiä pyydetään
ottamaan kantaa siihen, missä järjestyksessä säästöt kannattaa niiden mielestä
toteuttaa, jotta säästöistä olisi kuntalaisten saamien palveluiden näkökulmasta
mahdollisimman vähän haittaa. Rakennusten osalta toimielimiä pyydetään ottamaan
kantaa siihen, mistä rakennuksista voidaan palvelutuotannon näkökulmasta luopua.
Toimielimillä on myös mahdollisuus esittää muita säästöjä halutessaan. Säästöjen
olennaisuusrajaksi valmistelussa on määritelty 100.000 euroa vuositasolla.
Pienempienkin säästöjen tekeminen on tärkeää, mutta palvelualueet tulevat
tarvitsemaan ne vuotuisten taloudessa tapahtuvien muutosten kattamiseksi.
Priorisointijärjestys auttaa myös siihen, että säästötoimia voidaan perua, jos
veropohja kasvaa ennustettua nopeammin.
Talousjaoston roolina on arvioida, ovatko säästökeinot ja niihin arvioidut säästöt
saavutettavissa. Mestaritoiminnalta pyydetään lausuntoa siitä, että rakennuskantaan
liittyvät tekniset seikat on oikein arvioitu.
Talousohjelman ja investointiohjelman käsittelyprosessi on kuvattu oheismateriaalissa.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
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1. saattaa talousohjelmaluonnoksen (liite 1) tiedoksi valtuustolle lähetekeskustelua
varten
2. esittää kaupunginvaltuustolle, että talousohjelman lähtökohdaksi otetaan
nelivuotinen budjettikehys liitteen 2 mukaisilla sitovuustasoilla. Kunkin kehyksen
suuruus tuodaan päätöksentekoon myöhemmin.
3. pyytää lautakunnilta lausuntoa ja tarvittavat muutosesitykset palvelualuetta
koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksessa (liite 1)
4. pyytää lautakuntia asettamaan liitteessä 3 olevat säästötoimenpiteet
järjestykseen sen mukaan, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa sekä
tarvittaessa täydentämään toimenpiteisiin liittyvät vaikutusarviot
5. pyytää talousjaostoa vahvistamaan ja tarvittaessa muuttamaan liitteen 3
euroarvioita
6. pyytää opetus- ja kasvatuslautakunnalta sekä hyvinvointilautakunnalta
näkemystä liitteenä 4 olevien rakennusten omistuksesta oman toimintansa
kannalta, Mestaritoiminta Oy:ltä rakennusten teknisen kunnon näkökulmasta ja
talousjaostolta kiinteistöihin liittyvän jalostuspotentiaalin näkökulmasta
7. pyytää talousjaostolta realistisen arvion siitä, paljonko maanmyyntituottoihin
voidaan tulosvaikutteisesti budjetoida vuosiksi 2020-2023
8. pyytää lautakunnilta ja talousjaostolta lausunnon alustavista
investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin ja lautakunnilta
esityksen irtaimistomäärärahan hankekohtaisesta kohdentamisesta (liite 5)
9. pyytää YT-toimikunnalta ja henkilöasiainjaostolta näkemystä siitä, millaisia
henkilöstövaikutuksia säästötoimenpiteillä on
10. antaa edellä mainittujen lausuntojen määräajaksi 11.10. ja valtuuttaa
talousjohtajan antamaan tarkentavia ohjeita prosessiin liittyen
Käsittely
Keskustelun kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan kuulumaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
1. Ottaa tämän asian käsiteltäväkseen kiireellisenä
2. Mikäli valtuusto päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, kaupunginhallitus
1. saattaa talousohjelmaluonnoksen (liite 1) tiedoksi valtuustolle lähetekeskustelua
varten
2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että talousohjelman lähtökohdaksi otetaan
nelivuotinen budjettikehys liitteen 2 mukaisilla sitovuustasoilla. Kunkin kehyksen
suuruus tuodaan päätöksentekoon myöhemmin.
Kaupunginhallitus päättää
3. pyytää lautakunnilta lausuntoa ja tarvittavat muutosesitykset palvelualuetta
koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksessa (liite 1)
4. pyytää lautakuntia asettamaan liitteessä 3 olevat säästötoimenpiteet
järjestykseen sen mukaan, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa sekä
tarvittaessa täydentämään toimenpiteisiin liittyvät vaikutusarviot
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5. pyytää talousjaostoa vahvistamaan ja tarvittaessa muuttamaan liitteen 3
euroarvioita
6. pyytää opetus- ja kasvatuslautakunnalta sekä hyvinvointilautakunnalta
näkemystä liitteenä 4 olevien rakennusten omistuksesta oman toimintansa
kannalta, Mestaritoiminta Oy:ltä rakennusten teknisen kunnon näkökulmasta ja
talousjaostolta kiinteistöihin liittyvän jalostuspotentiaalin näkökulmasta
7. pyytää talousjaostolta realistisen arvion siitä, paljonko maanmyyntituottoihin
voidaan tulosvaikutteisesti budjetoida vuosiksi 2020-2023
8. pyytää lautakunnilta ja talousjaostolta lausunnon alustavista
investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin ja lautakunnilta
esityksen irtaimistomäärärahan hankekohtaisesta kohdentamisesta (liite 5)
9. pyytää YT-toimikunnalta ja henkilöasiainjaostolta näkemystä siitä, millaisia
henkilöstövaikutuksia säästötoimenpiteillä on
10. antaa edellä mainittujen lausuntojen määräajaksi 11.10. ja valtuuttaa
talousjohtajan antamaan tarkentavia ohjeita prosessiin liittyen

Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Talousjaosto, 30.08.2019, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite 1 - Talousohjelma 2020-2023 luonnos
2 Liite 2 Talousarviokehykset ja eurotaulukot
3 Liite 4 Jalostettavien kiinteistöjen lista
4 Liite 5 Investointiohjelmataulut
5 Liite 3 Liikkumavaralistat
Kaupunginhallitus lähetti talousohjelmaluonnoksen kaupunginvaltuustoon
lähetekeskusteluun 26.8. §211 ja pyysi samassa yhdeydessä lautakunnilta ja jaostoilta
kannanottoja talousohjelmaluonnokseen ja valmistelumateriaaliin.
Talousjaostoa/-jaostolta pyydettiin 11.10. mennessä
1. vahvistamaan ja tarvittaessa muuttamaan säästötoimenpiteiden euroarvioita
2. näkemystä jalostuslistalle nostettujen rakennusten omistuksesta kiinteistöihin
liittyvän jalostuspotentiaalin näkökulmasta
3. realistinen arvio siitä, paljonko maanmyyntituottoihin voidaan tulosvaikutteisesti
budjetoida vuosiksi 2020-2023
4.
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4. lausuntoa alustavista investointiohjelmista
Talousohjelmamateriaali on jaoston listan liitteenä. Liite 3 lisätään materiaaliin
kaupunginhallituksen pöytäkirjan julkaisun jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Talousjaosto merkitsee tiedoksi 2020-2023 talousohjelman valmistelumateriaalin ja
käy keskustelun tilanteen vaatimista selvityksistä.

Käsittely
Vt. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen esitteli kokouksen alussa pykälään 21 liittyen
maanmyyntinäkymiä ja kiinteistöjen jalostuspotentiaalia ja vt. talousjohtaja
kehyslaskelman perusteita.
Sovittiin, että talouspäälliköt kutsutaan esittelemään liikkumavaratoimenpiteiden
euroarvioita talousjaostolle.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 02.09.2019, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite 1 - Talousohjelma 2020-2023 luonnos
2 Liite 2 Talousarviokehykset ja eurotaulukot
3 Liite 3 Liikkumavaralistat
4 Liite 4 Jalostettavien kiinteistöjen lista
5 Liite 5 Investointiohjelmataulut
Kaupunginhallitus 26.8.2019 § 211
Valmistelija Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
Perustelut
Talousohjelma vuosille 2020-2023
Liite 1: Luonnos talousohjelmaksi vuosille 2020-2023
Liite 2: Talousarviokehykset
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Liite 3: Luettelo toimenpiteistä, joilla voidaan säästää
Liite 4: Rakennusluettelo käyttökustannuksineen ja investointitarpeineen
Liite 5: Talonrakennusinvestoinnit, infrainvestoinnit ja muut kuin rakennusinvestoinnit
Oheismateriaalit: Taustasyyt talouden tilannekuvalle, talousohjelman ja
investointiohjelman käsittelyprosessin kuvaus, toiminnallisten tavoitteiden luonnokset
Liitteet ja oheismateriaalit toimitetaan erikseen 23.8.2019.
Taustasyyt talousohjelman tarpeelle
Yleinen taloussuhdanne näyttää selkeästi heikentyvän. Tämä tulee lähivuosina
vähentämään kaupungin maanmyyntituloja, joiden varaan budjetin tasapaino on
menneinä vuosina rakennettu. Lisäksi kaupungin rakennuskannan heikko kunto ja
siitä seuraava investointitarve yhdistettynä sisäilmaongelmiin johtaa lähivuosina
poistotason merkittävään nousuun, joka täytyy kattaa vuosikatetta parantamalla.
Vuosikatteen parantaminen puolestaan edellyttää joko nettomenojen pienentämistä
tai verotulojen kasvattamista. Taustasyyt talouden tilanteelle ovat oheismateriaalina.
Nettomenojen hillitseminen
Tilanne vaatii pitkäjänteisiä ja pysyviä toimenpiteitä, joilla menokasvua saadaan
hillittyä. Virkamiesvalmistelussa on listattu ja arvioitu toimenpiteitä, joiden avulla
käyttötaloutta voidaan tasapainottaa. Vuosina 2020-2023 vaikuttavia toimenpiteitä on
listattu yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla. Tämän hetken tiedon mukaan tästä noin
puolet tarvitaan talouden tasapainoon saamiseksi, jollei veroratkaisuja tehdä. Tilanne
edellyttää myös sen, että Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän ja HUS:n
laskutuksessa saavutetaan niiden suhteellista osuutta vastaava menokasvun hillintä.
Jos tätä ei tapahdu, täytyy kaupungin muihin toimintoihin kohdistaa suurempia
säästöjä.
On syytä erikseen painottaa ja korostaa, ettei tarkoitus ole toteuttaa kaikkia liitteessä
olevia säästötoimenpiteitä. Valmistelussa on kuitenkin haluttu tuoda esiin kaikki
tunnistetut vaihtoehdot.
Luettelo alustavasti selvitetyistä säästötoimenpiteistä on liitteenä.
Veroratkaisut
Talousohjelma lähtee valmistelun tässä vaiheessa siitä, että verotusta ei kiristetä pois
lukien rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistövero, jota esitetään
nostettavaksi lakisääteiseen maksimiin sen ohjausvaikutuksen takia.
Luottamushenkilöiden keskustelua varten oheismateriaaliin on koottu tiedot siitä,
mikä eri veroasteiden vaikutus on kaupungin talouteen. Verotusta tarkasteltaessa on
syytä erikseen painottaa, että verojen kiristäminen ei ratkaise kaupungin
taloustilannetta, jos nettotoimintamenot jatkavat veropohjaa nopeampaa kasvuaan.
Talouskehys, strategia ja toiminnalliset tavoitteet
Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille nelivuotinen kehys, jota
tarkastetaan verotuloissa tapahtuvien muutosten perusteella. Lisäksi kuntavaalien
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jälkeen on syytä tarkastaa uuden valtuuston tahtotila talouskehyksen osalta.
Ohjelmaan liittyy keskeisimpänä osana se periaate, että ylitykset täytyy kattaa
seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina.
Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan
lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.
Tarkoituksena on, että nelivuotisen talouskehyksen yhteydessä hyväksytään
toiminnalliset tavoitteet vuosille 2020-2023. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan
päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.
Oheismateriaalina on luonnokset siitä, mitä tavoitteita päämääriin pääsemiseksi on
suunniteltu. Toiminnalliset tavoitteet täsmennetään ja lisätään
talousohjelmaluonnokseen valmistelun edetessä.
Talouskehykset on tässä vaiheessa asetettu sillä periaatteella, että tämän hetkinen
vaje on jaettu sitovuustasoittain käyttömenokehyksiin niiden nykyisessä suhteessa.
Kehysten määrittelyssä on huomioitu uuden Tilaomistus-sitovuustason vaikutus
palvelualueiden lähtötietoihin. Tiloihin liittyvä tehostusvaade on osoitettu
tilaomistuksen sitovuustasolle. Hallinnon yhteiseksi menosäästötavoitteeksi
on päädytty esittämään suurempia 10%:n menosäästöjä vuoden 2022 alkuun
mennessä, mikä tulee vähentämään palveluihin kohdentuvaa säästöpainetta.
Hallinnon säästöjen saavuttaminen vaatii tuottavuusinvestoinneissa onnistumista ja
toimintojen tarkkaa tarkastelua. Varsinainen esitys kehysten välisestä painotuksesta
julkaistaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä.
Rakennuskanta
Osana talousarviovalmistelua on käyty läpi kaupungin rakennusomaisuus.
Tarkoituksena on, että valtuusto päättäisi lokakuun kokouksessaan, mitkä
rakennukset pidetään kaupungin omaisuutena ja mitkä voidaan myydä ja purkaa.
Luettelo jalostettavista kohteista, niihin liittyvistä investointitarpeista ja niiden
aiheuttamista käyttömenoista on liitteenä.
Investoinnit
Talonrakennukseen ja infrainvestointeihin liittyvät alustavat investointiohjelmat
ovat liitteenä. Talonrakennusinvestoinneissa vuosien 2024-2029 investoinnit
perustuvat peruskorjaustarpeisiin ja palvelualueilta nousseisiin esityksiin. Ohjelma
tarkentuu talousohjelmaprosessin edetessä ja ensi vuoden käsittelyssä
hyvinvoinipalvelujen palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Liikuntapaikkoihin,
tuottavuustoimiin sekä veto- ja pitovoimaan esitetään erillisiä investointimäärärahaa,
jonka tarkempi kohdentaminen tapahtuu vuosittain. Ajatuksena on tehdä
periaatepäätös tasosta, jolla kaupunki investoi. Tuottavuusinvestointien tekemisen
edellytyksenä on kannattavuuslaskelma.
Vaikutukset henkilöstöön
Kaupunki on viime vuosina siirtänyt hyvin merkittävän osan palvelutuotannostaan
alihankkijoille ja Keusotelle. Tämä, eläköitymisvauhti ja muu vaihtuvuus huomioiden
on hyvin todennäköistä, ettei säästöohjelman toteuttaminen vaadi lomautuksia tai
irtisanomisia. Toimenkuviin ja palveluiden järjestämistapoihin kohdistuu merkittävä
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muutospaine, jota on syytä käsitellä yhdessä henkilöstön kanssa normaalissa
yhteistoimintamenettelyssä.
Rakenteelliset muutokset
Käyttötalouteen on lisätty kaksi uutta sitovuustasoa: Tilaomistus ja Käyttöomaisuuden
nettomyyntivoitot ja maankäyttökorvaukset. Tilaomistus on erotettu omaksi
kokonaisuudekseen konsernipalveluiden määrärahasta ja Käyttöomaisuuden
nettomyyntivoitot palvelualueille kohdistamattomista eristä seurannan
läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja kulujen hallinnan parantamiseksi. Tilaomistukseen on
keskitetty kaikki tiloihin liittyvät ulkoiset kulut, jotka laskutetaan tilojen käyttäjiltä
sisäisinä tai ulkoisina vuokrina.
Investointiosaan esitetään erillistä investointimäärärahaa
liikuntapaikkarakentamiseen. Samoin tuottavuus- sekä veto- ja
pitovoimainvestointeihin varatulle Kehitysinvestointimäärärahalle esitetään jatkoa.
Prosessin eteneminen
Talousohjelman käsittely on tarkoitus aloittaa valtuuston lähetekeskustelulla, jonka
jälkeen ensimmäinen luonnos etenee eri toimielimiin. Toimielimiä pyydetään
ottamaan kantaa siihen, missä järjestyksessä säästöt kannattaa niiden mielestä
toteuttaa, jotta säästöistä olisi kuntalaisten saamien palveluiden näkökulmasta
mahdollisimman vähän haittaa. Rakennusten osalta toimielimiä pyydetään ottamaan
kantaa siihen, mistä rakennuksista voidaan palvelutuotannon näkökulmasta luopua.
Toimielimillä on myös mahdollisuus esittää muita säästöjä halutessaan. Säästöjen
olennaisuusrajaksi valmistelussa on määritelty 100.000 euroa vuositasolla.
Pienempienkin säästöjen tekeminen on tärkeää, mutta palvelualueet tulevat
tarvitsemaan ne vuotuisten taloudessa tapahtuvien muutosten kattamiseksi.
Priorisointijärjestys auttaa myös siihen, että säästötoimia voidaan perua, jos
veropohja kasvaa ennustettua nopeammin.
Talousjaoston roolina on arvioida, ovatko säästökeinot ja niihin arvioidut säästöt
saavutettavissa. Mestaritoiminnalta pyydetään lausuntoa siitä, että rakennuskantaan
liittyvät tekniset seikat on oikein arvioitu.
Talousohjelman ja investointiohjelman käsittelyprosessi on kuvattu oheismateriaalissa.
Ehdotus
Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää
1. saattaa talousohjelmaluonnoksen (liite 1) tiedoksi valtuustolle lähetekeskustelua
varten
2. esittää kaupunginvaltuustolle, että talousohjelman lähtökohdaksi otetaan
nelivuotinen budjettikehys liitteen 2 mukaisilla sitovuustasoilla. Kunkin kehyksen
suuruus tuodaan päätöksentekoon myöhemmin.
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3. pyytää lautakunnilta lausuntoa ja tarvittavat muutosesitykset palvelualuetta
koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksessa (liite 1)
4. pyytää lautakuntia asettamaan liitteessä 3 olevat säästötoimenpiteet
järjestykseen sen mukaan, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa sekä
tarvittaessa täydentämään toimenpiteisiin liittyvät vaikutusarviot
5. pyytää talousjaostoa vahvistamaan ja tarvittaessa muuttamaan liitteen 3
euroarvioita
6. pyytää opetus- ja kasvatuslautakunnalta sekä hyvinvointilautakunnalta
näkemystä liitteenä 4 olevien rakennusten omistuksesta oman toimintansa
kannalta, Mestaritoiminta Oy:ltä rakennusten teknisen kunnon näkökulmasta ja
talousjaostolta kiinteistöihin liittyvän jalostuspotentiaalin näkökulmasta
7. pyytää talousjaostolta realistisen arvion siitä, paljonko maanmyyntituottoihin
voidaan tulosvaikutteisesti budjetoida vuosiksi 2020-2023
8. pyytää lautakunnilta ja talousjaostolta lausunnon alustavista
investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin ja lautakunnilta
esityksen irtaimistomäärärahan hankekohtaisesta kohdentamisesta (liite 5)
9. pyytää YT-toimikunnalta ja henkilöasiainjaostolta näkemystä siitä, millaisia
henkilöstövaikutuksia säästötoimenpiteillä on
10. antaa edellä mainittujen lausuntojen määräajaksi 11.10. ja valtuuttaa
talousjohtajan antamaan tarkentavia ohjeita prosessiin liittyen
Käsittely
Keskustelun kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan kuulumaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
1. Ottaa tämän asian käsiteltäväkseen kiireellisenä
2. Mikäli valtuusto päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, kaupunginhallitus
1. saattaa talousohjelmaluonnoksen (liite 1) tiedoksi valtuustolle lähetekeskustelua
varten
2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että talousohjelman lähtökohdaksi otetaan
nelivuotinen budjettikehys liitteen 2 mukaisilla sitovuustasoilla. Kunkin kehyksen
suuruus tuodaan päätöksentekoon myöhemmin.
Kaupunginhallitus päättää
3. pyytää lautakunnilta lausuntoa ja tarvittavat muutosesitykset palvelualuetta
koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksessa (liite 1)
4. pyytää lautakuntia asettamaan liitteessä 3 olevat säästötoimenpiteet
järjestykseen sen mukaan, mistä toimenpiteistä on vähiten haittaa sekä
tarvittaessa täydentämään toimenpiteisiin liittyvät vaikutusarviot
5. pyytää talousjaostoa vahvistamaan ja tarvittaessa muuttamaan liitteen 3
euroarvioita
6. pyytää opetus- ja kasvatuslautakunnalta sekä hyvinvointilautakunnalta
näkemystä liitteenä 4 olevien rakennusten omistuksesta oman toimintansa
kannalta, Mestaritoiminta Oy:ltä rakennusten teknisen kunnon näkökulmasta ja
talousjaostolta kiinteistöihin liittyvän jalostuspotentiaalin näkökulmasta
7.
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7. pyytää talousjaostolta realistisen arvion siitä, paljonko maanmyyntituottoihin
voidaan tulosvaikutteisesti budjetoida vuosiksi 2020-2023
8. pyytää lautakunnilta ja talousjaostolta lausunnon alustavista
investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin ja lautakunnilta
esityksen irtaimistomäärärahan hankekohtaisesta kohdentamisesta (liite 5)
9. pyytää YT-toimikunnalta ja henkilöasiainjaostolta näkemystä siitä, millaisia
henkilöstövaikutuksia säästötoimenpiteillä on
10. antaa edellä mainittujen lausuntojen määräajaksi 11.10. ja valtuuttaa
talousjohtajan antamaan tarkentavia ohjeita prosessiin liittyen
Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
1. Ottaa tämän asian käsiteltäväkseen kiireellisenä
2. Mikäli valtuusto päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, kaupunginhallitus
1. saattaa talousohjelmaluonnoksen (liite 1) tiedoksi valtuustolle lähetekeskustelua
varten
2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että talousohjelman lähtökohdaksi otetaan
nelivuotinen budjettikehys liitteen 2 mukaisilla sitovuustasoilla. Kunkin kehyksen
suuruus tuodaan päätöksentekoon myöhemmin.
Käsittely
Vt talousjohtaja Kirsi Rinne ja kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen selostivat asiaa.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti
1. ottaa asian kiireellisenä käsittelyyn.
2. merkitä talousohjelmaluonnoksen (liite 1) tiedoksi ja käydä sitä koskevan
lähetekeskustelun.
3. että talousohjelman lähtökohdaksi otetaan nelivuotinen budjettikehys liitteen 2
mukaisilla sitovuustasoilla. Kunkin kehyksen suuruus tuodaan
päätöksentekoon myöhemmin.

Henkilöstöasiainjaosto, 03.09.2019, § 68
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
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Kaupunginhallitus lähetti talousohjelmaluonnoksen kaupunginvaltuustoon
lähetekeskusteluun 26.8.2019 §211 ja pyysi samassa yhdeydessä lautakunnilta ja
jaostoilta kannanottoja talousohjelmaluonnokseen ja valmistelumateriaaliin.
Talousohjelman liitteet on kaupunginhallituksen 26.8.2019 § 211 liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto merkitsee tiedoksi 2020-2023 talousohjelman
valmistelumateriaalin ja käy keskustelun tilanteeseen liittyvistä mahdollisista
henkilöstövaikutuksista.
Päätös
Hyväksyttiin.

Yhteistyötoimikunta, 18.09.2019, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Pääluottamusmiesten kannanotot liikkumavaralistaan
2 Tuloslaskelman tunnusluvut taulukko
3 Työsuojeluvaltuttettujen kannanotto säästötoimenpiteisiin
Taustasyyt talousohjelman tarpeelle
Yleinen taloussuhdanne näyttää selkeästi heikentyvän. Tämä tulee lähivuosina
vähentämään kaupungin maanmyyntituloja, joiden varaan budjetin tasapaino on
menneinä vuosina rakennettu. Lisäksi kaupungin rakennuskannan heikko kunto ja
siitä seuraava investointitarve yhdistettynä sisäilmaongelmiin johtaa lähivuosina
poistotason merkittävään nousuun, joka täytyy kattaa vuosikatetta parantamalla.
Vuosikatteen parantaminen puolestaan edellyttää joko nettomenojen pienentämistä
tai verotulojen kasvattamista. Taustasyyt talouden tilanteelle ovat oheismateriaalina.
Nettomenojen hillitseminen
Tilanne vaatii pitkäjänteisiä ja pysyviä toimenpiteitä, joilla menokasvua saadaan
hillittyä. Virkamiesvalmistelussa on listattu ja arvioitu toimenpiteitä, joiden avulla
käyttötaloutta voidaan tasapainottaa. Vuosina 2020-2023 vaikuttavia toimenpiteitä on
listattu yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla. Tämän hetken tiedon mukaan tästä noin
puolet tarvitaan talouden tasapainoon saamiseksi, jollei veroratkaisuja tehdä. Tilanne
edellyttää myös sen, että Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän ja HUS:n
laskutuksessa saavutetaan niiden suhteellista osuutta vastaava menokasvun hillintä.
Jos tätä ei tapahdu, täytyy kaupungin muihin toimintoihin kohdistaa suurempia
säästöjä.
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On syytä erikseen painottaa ja korostaa, ettei tarkoitus ole toteuttaa kaikkia liitteessä
olevia säästötoimenpiteitä. Valmistelussa on kuitenkin haluttu tuoda esiin kaikki
tunnistetut vaihtoehdot.
Luettelo alustavasti selvitetyistä säästötoimenpiteistä on kaupunginhallituksen
kokouksen 26.8.2019 § 211 liitteenä.
Vaikutukset henkilöstöön
Kaupunki on viime vuosina siirtänyt hyvin merkittävän osan palvelutuotannostaan
alihankkijoille ja Keusotelle. Tämä, eläköitymisvauhti ja muu vaihtuvuus huomioiden
on hyvin todennäköistä, ettei säästöohjelman toteuttaminen vaadi lomautuksia tai
irtisanomisia. Toimenkuviin ja palveluiden järjestämistapoihin kohdistuu merkittävä
muutospaine, jota on syytä käsitellä yhdessä henkilöstön kanssa normaalissa
yhteistoimintamenettelyssä.

Kaupunginhallitus lähetti talousohjelmaluonnoksen kaupunginvaltuustoon
lähetekeskusteluun 26.8.2019 §211 ja pyysi samassa yhdeydessä lautakunnilta ja
jaostoilta kannanottoja talousohjelmaluonnokseen ja valmistelumateriaaliin.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Yhteistyötoimikunta käy keskustelun säästöohjelman ja kirjaa
yhteistyötoimikunnan yhteisen näkemyksen pöytäkirjaan.
Käsittely:
Kaupunginjohtaja esitteli asiaa ja asiaan liittyvä tuloslaskelman tunnusluvut- taulukko
lisättiin liitteksi teknisenä korjauksena. Säästöohjelman henkilöstövaikutuksista
keskusteltiin ja todettiin, ettei työnhyvinvointia saa kuormittaa siten, että se
johtaa sairauspoissaoloihin. Työsuojeluvaltuutetut toivat esiin työkykyjohtamisen,
aktiivisen tuen mallin, työtapaturmien minimoinnin sekä osallisuuden vaikutukset.
Keskusteltiin myös varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta henkilöstöresurssien
allokoinneista suhteesta tilaresursseihin sekä käyttö- ja täyttöasteen tilanteesta.
Varhaiskasvatuksen puolella täyttöasteessa on eroja eri yksikön välillä ja tätä tulee
seurata. On tärkeää, että resursseja mitataan ja käytetään oikein ja henkilökunnan
liikkuvuuden suhteen toivotaan, että se perustuu vapaaehtoisuuteen.
Päätös
Yhteistyötoimikunta kävi keskustelun liikkumavaralistan ja kirjaa
yhteistyötoimikunnan yhteisenä näkemyksenä, että asian valmistelua jatketaan
hyvässä yhteistoiminnan hengessä. Pöytäkirjan liitteiksi lisätään pääluottamusemisten
kannanotot liikkumavaralistaan sekä työsuojeluvaltuutettujen kannanotto
säästötoimenpiteisiin.

Talousjaosto, 26.09.2019, § 25
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Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Talja - Liite 1 Liikkumavaratoimenpiteiden eurot
2 Talja - Liite 2 Jalostettavien kiinteistöjen esittely
3 Talja - Liite 3 Maanmyynnit 2019-2029 tarkentunut arvio
4 Talja - Liite 4 Investointiohjelmaluonnos 09/2019
Tarkentuneet esitykset säästötoimenpiteiden euromääräisistä arvioista, jalostettavien
kiinteistöjen jalostuspotentiaalista, ja talousohjelmakauden maanmyyntivoitoista on
esitetty listan liitteenä.
Investointiohjelmaluonnoksen päivitetty versio on lisätty listan liitteeksi.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Talousjaosto päättää
vahvistaa liitteenä 1 olevat euromääräiset arviot esitetyistä säästötoimenpiteistä
ja antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan
liitteessä 2 esityt arviot jalostuslistalle nostettujen kiinteistöjen
jalostuspotentiaalista
liitteen 3 mukaisen arvion maanmyyntituottoihin tulosvaikutteisesti
budjetoitavista summista vuosille 2020-2023
liitteen 4 alustavista investointiohjelmista.
Käsittely
Kaupunkikehityksen talouspäällikkö Timo Väisänen ja Opetuksen ja kasvatuksen sekä
Hyvinvoinnin palvelualueiden talouspäällikkö Topi Luostarinen esittelivät kokouksessa
palvelualueiden tunnistamien säästötoimenpiteiden euromääräisten arvioiden
lähtökohdat.
Esittelijä täydensi kokouksessa päätösehdotustaan.
Ehdotus
Talousjaosto päättää
vahvistaa liitteenä 1 olevat euromääräiset arviot esitetyistä säästötoimenpiteistä
siten, että seuraavien toimenpiteiden arvio tulee tarkentaa:
Kaupunkikehityksen toimenpiteet 1, 2, 6 ja 7
Opetuksen ja kasvatuksen toimenpiteet 14 ja 15
Hyvinvoinnin toimenpide 3
ja antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan
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liitteessä 2 esitetyt arviot jalostuslistalle nostettujen kiinteistöjen
jalostuspotentiaalista. Listaa tulee selkeyttää ja jatkaa sen kehittämistä.
liitteen 3 mukaisen arvion maanmyyntituottoihin tulosvaikutteisesti
budjetoitavista summista vuosille 2020-2023. Liitteeseen tulee lisätä vuoden
2019 alkuperäisen talousarviotieto toteumaennusteen rinnalle.
liitteen 4 alustavista investointiohjelmista seuraavan:
Investointeja ei voi toteuttaa velkarahoituksella liitteessä 4 esitetyssä
laajuudessa, vaan ohjelmaa tulee karsia. Lisäksi on vakavasti harkittava sellaisten
omaisuuserien myyntiä, joilla ei ole välitöntä roolia kaupungin omassa
palvelutuotannossa.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 264
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
Liitteet

1 Liite 1 - Liikkumavaratoimenpiteet 28.10.
2 Liite 2 - Talousarvio 2020 liitteineen 28.10.
3 Lausunto - Mestaritoiminta
4 KH 28.10.2019 / Lausunto yhteistyötoimikunta 18.9.2019 § 16
5 KH 28.10.2019 / Lausunto talousjaosto 26.9.2019 § 25
6 KH 28.10.2019 / Lausunto kaupunkikehityslautakunta 26.9.2019 § 66
7 KH 28.10.2019 / Lausunto Järvenpään Veden johtokunta 25.9.2019 § 19
8 KH 28.10.2019 / Lausunto hyvinvointilautakunta 10.10.2019 § 59
9 KH 28.10.2019 / Lausunto henkilöstöasiainjaosto 3.9.2019 § 68
Taloussuunnitelmaesityksen pääkohdat ovat seuraavat:
Taloussuunnitelma on laadittu siten, että kaupungin tulos on positiivinen vuonna 2022
ja siitä eteenpäin. Tulos on saavutettu tehostamalla toimintaa ja vähentämällä
palvelutoiminnan nettomenoja sekä investointeja.
Taloussuunnitelma sisältää merkittävän määrän
liikkumavaratoimenpiteitä suunnitelmakaudella ml kaupungin toimintojen
käytössä olevien tilojen ja tilakulujen karsinnan 10%:lla vuoteen 2022 mennessä
ja noin 10% tehostamisen hallinnon kuluista vuoteen 2023 mennessä.
Kaupungin tuloksen maanmyyntiriippuvutta on vähennetty ottamalla
myyntipotentiaalista huomioon maanmyyntivoittoina varovaisuuden periaatetta
noudattaen vain 80%.
Taloussuunnitelma sisältää rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin
korotuksen 6,0% 1.1.2020 alkaen. Taloussuunnitelma ei sisällä
muiden veroperusteiden muuttamista. Veroprosenteista päätetään erikseen
vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.
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Taloussuunnitelmassa on huomioitu kaupunginvaltuuston 21.10.2019 § 69
päätös kaupungin liittymisestä vuoden 2022 alusta alkaen Helsingin seudun
liikenne -kuntayhtymän jäseneksi.
Taloussuunnitelmaan on sisällytetty investointiohjelmien karsiminen, mikä näkyy
käyttötaloudessa pienempinä poistoina. Vuosien 2020-2029
investointiohjelmasta päätetään erikseen talousarviokäsittely yhteydessä.
Ohjelman 4 ensimmäistä vuotta heijastuvat suoraan taloussuunnitelmaan.
Investointitaso on karsinnasta huolimatta taloussuunnitelmakaudella
huomattavan suuri.
Taloussuunnitelmassa on huomioitu Tilaomistuksen eriyttäminen
Konsernipalvelujen sitovuustasosta ja Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja
maankäyttökorvausten uuden sitovuustason perustaminen
Taloussuunnitelma
Kaupungin tulos pysyy toteutettavista tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta
negatiivisena taloussuunnitelmakauden kaksi ensimmäistä vuotta. Tulos painuu 6,8
miljoonaa tappiolliseksi 2020 ja on yhä 2,4 miljoonaa euroa tappiollinen vuonna 2021.
Vuonna 2022 tulos saadaan käännettyä positiiviseksi, kun toteutettavat toimenpiteet
alkavat vaikuttaa täydellä teholla. Kaupungin taseen kertynyt ylijäämä vuoden 2019
lopussa on tilinpäätösennusteen toteutuessa 21,5 miljoonaa euroa, ja se ehtii painua
12 miljoonaan euroon taloussuunnitelmakauden aikana.
Käyttötalous
Viranhaltijat valmistelivat kaikkiin palvelualueisiin ja konsernipalveluihin liittyen
toimenpiteitä, joiden avulla käyttötalouteen saatiin liikkumavaraa. Lautakuntia
pyydettiin myös laittamaan toimenpiteet järjestykseen sen mukaan, kun ne näkivät
niistä olevan vähiten haittaa asukkaille. Kooste liikkumavaratoimenpiteistä ja
lautakuntien esittämästä priorisointijärjestyksestä on liitteenä 1.
Talousarvioesitykseen on sisällytetty kaikki lautakuntien tunnistamat
liikkumavaratoimenpiteet lukuun ottamatta maksullisen pysäköinnin käyttöönottoa
(Kauke 8), resurssiopettajista luopumista (Opka 12) ja alle 18-vuotiaiden
liikuntapaikkamaksujen käyttöönottoa (Hyvo 9). Käyttämättä jätetyt toimenpiteet oli
nostettu esiin myös lautakuntien lausunnoissa. Liikkumavaratoimenpiteissä esitetty
konsernin kaikkia hallintotehtäviä koskeva säästöohjelma on sisällytetty
talousarviossa konsernipalveluihin siltä osin, kun sitä ei oltu esitetty erikseen
palvelualueiden toimenpidelistoilla. Hallinnon säästöt ovat kokonaisuus, joka menee
yli konsernin eri yksiköiden rajojen. Säästöjen toteuttaminen tulee todennäköisesti
edellyttämään useita pieniä määrärahasiirtoja eri kehysten välillä, kun prosesseja
kehitetään. Tämän vuoksi esitetään, että kaupunginjohtajalla on oikeus siirtää näitä
määrärahoja, jotta ohjelma saadaan pantua toimeen. Palvelulisäyksenä on huomioitu
valtuuston päätöksen mukainen liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa. Lisäksi
talousarviossa on huomioitu sopeutustoimenpiteenä kaupungin toimintojen käytössä
olevien tilojen tehostaminen. Kooste jalostettavista kiinteistöistä on pykälän
oheismateriaalina 1.
Taloussuunnitelmassa kaupungin tuloksen riippuvuutta maanmyyntituotoista on
vähennetty oleellisesti. Kaupunkikehityksen arvioimasta myyntipotentiaalista on
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huomioitu laskelmissa varovaisuuden periaatetta noudattaen vain 80%, mikä laskee
vuosittaisten maanmyyntivoittojen määrän 5,0 - 6,5 miljoonaan euroon. Kuluvan
vuoden ennuste on 5,5 miljoonaa euroa, joten tasoa voidaan pitää perusteltuna myös
toteutuneen kehityksen pohjalta.
Tasapainotustoimenpiteiden ansiosta palvelualueiden toimintakatteet kehittyvät
taloussuunnitelmakaudella maltillisesti. Ilman Keusotea toimintakatteen alijäämän
kasvu vaihtelee 1,8 ja - 0,5% välillä. Keusoten ja erityisesti erikoissairaanhoidon
vuoden 2020 8 %:n kustannusnousu lisää toimintakatteiden alijäämää oleellisesti.
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset huomioiden
toimintakatteen alijäämä kasvaa kaudella 3,3% ja -0,1% välillä.
Verorahoitus
Verotuloarvio perustuu voimassa oleviin veroprosentteihin lukuun ottamatta
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia, joka on tonttien rakentumisen
nopeuttamiseksi esitetty nostettavan lakisääteiseen maksimiin eli 6,0 %:iin. Verotulot
kasvavat suunnitelmakaudella kuluvan vuoden 192 miljoonasta eurosta 226
miljoonaan euroon. Kasvua kertyy 6,7-3,0% vuosittain ja vauhti ylittää menojen
kasvuprosentin joka vuosi. Valtionosuuksissa näkyy vuodella 2020 17% kertanousu
kiky-leikkausten puruista, indeksikorotuksista ja veromenetysten kompensaatioista
johtuen. Verorahoituksessa on huomioitu HSL-jäsenyyden tuoma verotulojen nousu,
joka aiheutuu jäsenyyden mukanaan tuomien verovähennysten pienentymisestä.
Vaikutus vuositasolla on 0,3 miljoonaa.
Kooste veroprosentti muutosten taloudellisista vaikutuksista on oheismateriaalina 2.
Investoinnit
Nettoinvestointien määrä vaihtelee taloussuunnitelmavuosina 44,5 ja 73,9 miljoonan
euron välillä. Investointitaso on korkea huolimatta investointiesitykseen tehtyyn
karsintaan ja niiden seurauksena vuosittainen poistotaso kasvaa vuoden 2019
tilanteesta noin 7,5 miljoonalla eurolla muodostaen oleellisen lisähaasteen
tasapainoisen talouden ylläpidolle käytettävissä olevin resurssein. Kouluverkon
uudistaminen ja sisäilmaongelmien aiheuttamat akuutit tilamuutostarpeet selittävät
ohjelmakauden korkeaa investointitasoa.
Investoinneissa varaudutaan paitsi nykyisen omaisuuden arvon ylläpitoon myös
tilojen tehokkaampaan käyttöön tarvittaviin muutosinvestointeihin sekä
uudisinvestointeihin. Taloussuunnitelmaan on myös sisällytetty 2 miljoonan euron
varaus kehitysinvestointeihin, joilla mahdollistetaan panostus pitemmällä aikavälillä
toiminnan tehostamiseen ja rakenteellisten epäkohtien poistamiseen johtaviin
pääomaa vaativiin muutoksiin.
Lainat ja tulorahoitus
Kaupungin tulorahoituksen taso jää suunnitelmakaudella suhteellisen matalaksi,
mutta nousee kuitenkin oleellisesti kuluvan vuoden ennustetusta vajaasta miljoonasta
eurosta. Vuonna 2020 vuosikate on 13,7 miljoonaa euroa ja nousee vuonna 2023 32,4
miljoonaan. Vuosikatteella pystytään kattamaan vajaat 40% koko kauden 236,8
miljoonan euron nettoinvestoinneista. Tästä johtuen lainamäärä kasvaa nopeasti
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vuoden 2019 tilinpäätösennusteen mukaisesta 185 miljoonasta 320 miljoonaan
euroon. Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa samana aikana reilusta 4200 eurosta
6700 euroon per asukas.
Taloussuunnitelma 2020-2023 ja talousarvio 2020 on esitetty listan liitteenä 2.
Yhteistoimintamenettely
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n
mukainen yhteistoimintamenettely on käyty 18.9.2019.
Vastaukset kaupunginhallituksen lausuntopyyntöön
Kaupunginhallitus pyysi kokouksessaan 26.8.2019 § 211 lauta- ja johtokunnilta, talous
ja henkilöstöjaostolta, YT-toimikunnalta ja Mestaritoiminta Oy:lta lausuntoa
talousarvioluonnokseen, liikkumavaratoimenpiteisiin, jalostettaviin kiinteistöihin,
maanmyyntituottoihin, alustaviin investointiohjelmiin ja
irtaimistoinvestointimäärärahojen kohdentamiseen liittyen. Seuraavien
tahojen lausunnot on esitetty pykälän liitteenä:
Talousjaosto
Kaupunkikehityslautakunta
Opetus- ja kasvatuslautakunta
Hyvinvointilautakunta
Järvenpään Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Henkilöstöasiainjaosto
YT-toimikunta
Mestaritoiminta Oy
Liitteet sisältävät lauta- ja johtokuntien talousarvio- ja -
suunnitelmaesitykset sekä esitykset irtaimistomäärärahan
hankekohtaisesta kohdentamisesta vuosina 2020-2023.
Lautakuntien rooli talouden tasapainottamisessa talousarvion hyväksymisen
jälkeen
Talousarviossa esitetään muutosta, joka mahdollistaa kannustavan ja pitkäjänteisen
taloussuunnittelun. Lautakunnat saavat määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna,
mikäli ne alittavat budjettinsa. Toisaalta lautakunnille ei enää myönnetä
lisämäärärahaa elleivät ne ota rahaa tulevien vuosien kehyksistään. Toisin sanoen
kehys on nelivuotinen.
Ei ole tarkoituksenmukaista, että valtuusto päättäisi lautakuntien puolesta, millä
toimenpiteillä ne taloutensa tasapainottavat, vaan liikkumavaralistat on tehty
kuvaamaan, mitä nettomenojen pienentäminen käytännössä tarkoittaa. On
johdonmukaista, että valtuusto antaessaan määrärahat hyväksyy myös ne keinot,
joilla annettuun kehykseen päästään tai toisaalta antaa määrärahat, jos jotakin tiettyä
keinoa ei valtuuston mielestä saa käyttää. Ohjelma on nelivuotinen ja tänä aikana
ilmaantuu niin uusia menopaineita kuin liikkumavarakeinoja, joita tätä talousarviota
laadittaessa ei vielä ole osattu nostaa esiin. Samoin osa keinoista tullee käytännössä
vaikuttamaan paremmin ja osa heikommin kuin tässä vaiheessa talousarvion
laadintaa on ajateltu.
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Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
merkitä tiedoksi lautakuntien antamat lausunnot
Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto
1. hyväksyy talousarvion investointiosan vuosille 2020-2023 aiemmin
hyväksymänsä 10 vuoden investointiohjelman mukaisena
2. hyväksyy, että toimielimet voivat käyttää liitteenä olevat
liikkumavaratoimenpiteet annettuun menokehykseen pääsemiseksi pois lukien
maksullisen pysäköinnin käyttöönotto (Kauke 8)
resurssiopettajista luopuminen (Opka 12)
alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksujen käyttöönottoa (Hyvo 9)
3. hyväksyy liitteenä olevan talousarvion ja talousohjelman muilta osin
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarvittavat
teknisluontoiset korjaukset laskelmiin ja talousarviokirjaan, jos tarvetta
käsittelyssä tehtyjen päätösten jälkeen ilmenee
5. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään hallinnon säästöohjelman
edellyttämistä määrärahasiirroista tarvittaessa
6. valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yksittäisten kehitysinvestointien
käynnistämisestä 100 000 euroon asti ja kaupunginhallituksen sen ylittävistä
hankkeista
7. valtuuttaa talousjohtajan päätöksellään ottamaan pitkäaikaista tai tilapäistä
lainaa rahoitustilanteen edellyttämässä määrin.
8. valtuuttaa talousjohtajan päättämään kaupungin lainakannan hoidon
edellyttämistä toimenpiteistä mukaan lukien johdannaissopimusten tekeminen
ja muut mahdolliset suojaustoimenpiteet
Käsittely
Käsittelyn aikana läsnä vt talousjohtaja, palvelualuejohtaja ja kaupunkikehitysjohtaja.
Päätös
Päätettiin, että asian käsittelyä jatketaan jatkokokouksessa 1.11.2019.

Tiedoksi
KV
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§ 265
Veroperusteiden määrääminen vuodelle 2020
JARDno-2019-3227
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
Taustaa
Kuntalain 66 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä
muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n
mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Jos marraskuun 17. päivä
on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana
ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §).
Näin ollen vuoden 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa
Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun 18. päivänä 2019.
Tuloveroprosentti ilmoitetaan ja vahvistetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan
valtuuston on määrättävä kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruus vuosittain
etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Verolainsäädännön muutokset vuodelle 2020
Voimassa olevan lain mukaan kiinteistöveroprosentit määrätään rajoissa, jotka ovat
seuraavat:
Yleinen kiinteistövero
0,93 - 2,00
Vakituinen asuinrakennus
0,41 - 1,00
Muu asuinrakennus
0,93 - 2,00
Rakentamaton rakennuspaikka
2,00 - 6,00
Yleishyödyllinen yhteisö
0,00 - 2,00
Yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan ja vesialueisiin sekä
sellaiseen rakennukseen ja rakennelmaan, joita varten ei ole määrätty erikseen muuta
veroprosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan silloin, kun
rakennusta katsotaan käytettävän pääasiassa vakituiseen asumiseen eli jos sen
huoneistojen pinta-alasta vähintään puolta käytetään tähän tarkoitukseen. Muiden
asuinrakennusten veroprosenttia sovelletaan rakennuksiin, joiden huoneistojen pinta-
alasta yli puolta käytetään pääasiassa muuhun kuin vakituiseen asumiseen.
Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja
sen maapohjan kiinteistöveroprosentti voidaan kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan
määrätä yleisen veroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva
rakennus on pääasiassa yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin
veroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00 %.
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Kiinteistöverolain 12 a §:n mukaan valtuusto voi määrätä erikseen koko kunnan
aluetta koskevan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin, joka on vähintään
2,00 % ja enintään 6,00 %. Valtuusto on voinut määrätä rakentamattoman
rakennuspaikan veroprosentin ensimmäisen kerran vuodelle 2001. Korotettu
kiinteistövero rakentamatta oleville rakennuskelpoisille tonteille on ollut voimassa
vuodesta 2006 alkaen Helsingin seudulla. Korotettu kiinteistövero koskee Helsinkiä,
Espoota, Vantaata, Kauniaista, Kirkkonummea, Nurmijärveä, Vihtiä, Mäntsälää,
Pornaista, Tuusulaa, Järvenpäätä, Keravaa, Hyvinkäätä ja Sipoota. Korotetulla
kiinteistöverolla tarkoitetaan vähintään yleistä kiinteistöveroa lisättynä kolmella
prosenttiyksiköllä. Vero voi kuitenkin olla enintään 6,00 %.
Kiinteistövero suoritetaan kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön
arvosta. Vuoden 2020 kiinteistövero pannaan maksuun kyseisen vuoden loppuun
mennessä. Kunnille tilitetään kiinteistöveron maksuunpanosuhteiden mukainen
osuus koko maassa kertyneestä kiinteistöverosta.
Oheismateriaalina on yhteenveto Kuuma-kuntien nykyisistä veroprosenteista vuonna
2019.
Verotulojen kehitys Järvenpään kaupungissa
Vuonna 2017 verotuloja kertyi 181,9 me ja niiden kasvu oli 0,2 %. Matalaan kasvuun
vaikutti oleellisesti mm. kilpailukykysopimus. Vuonna 2018 verotuloja kertyi 187,8 (+3,
3 %) ja vuonna 2019 verotuloja arvioidaan kertyvän 192,0 me, jolloin kasvu on 3,2 %.
Vuoden 2019 verokertymään on koko kuntakentällä vaikuttanut tulorekisteri- ja
verokorttiuudistus, jotka on johtaneet viivästyksiin verotulojen
tilityksissä. Järvenpään osuus kunnallisveron kertymävajeesta on noin 5,9 Me.
Suunnitelmakauden 2020–2023 verotuloarviot sisältävät rakentamattoman
rakennuspaikan veroprosentin korottamisen nykyisestä 4,35 %:sta 6,00 %:iin.
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia esitetään korotettavaksi sen
ohjausvaikutuksen vuoksi. Tavoitteena on vauhdittaa hankkeiden käynnistymistä
lisäämällä rakentamatta jättämisen kustannusta. Muutos lisää verotuloja noin 200.000
eurolla vuonna 2020.
Muilta osin taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty veronkorotuksia. Vuoden
2020 talousarvion laadinnassa verotulojen on arvioitu kasvavan 6,7 % ja vuosina 2021-
2023 3 - 3,8%. Verotuloarvio on laadittu kuntaliiton ennustekehikkoa hyödyntäen.
Verotulokehitykseen suunnitelmakaudella vaikuttaa yleinen talouden kehitys,
veroperusteiden muutokset, kuten hyväksyttävät verovähennykset, koko maan
yritysten tuloskehitys, kaupungin väestönkasvu, palkkakehitys ja rakentaminen.
Taloussuunnitelmassa kaupungin tulos jää alijäämäiseksi vuosina 2020 ja 2021.
Loppuvuosien ylijäämä perustuu rakenteellisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla
menopohja saadaan sopeutettua tulotasoon ja menojen kasvu pidettyä verotulojen
kasvua matalammalla tasolla. Mikäli toimenpiteitä ei toteuteta esitetyssä laajuudessa,
talouden tasapaino tulee varmistaa veroja korottamalla, koska kaupungin taseen
ylijäämäpuskuri ei kestä useampia tappiollisia vuosia.
Kunnallisveron veroperusteet vuodelle 2020
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Kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2020 esitetään 19,75 % (19,75 % vuonna 2019).
Kiinteistöveron veroperusteet vuodelle 2020

KR

Yleiseksi kiinteistöveroksi vuodelle 2020 esitetään 1,35 % (1,35 % vuonna 2019)
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2020 esitetään 0,55
% (0,55 % vuonna 2019)
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroksi vuodelle 2020 esitetään 1,15
% (1,15 % vuonna 2019)
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroksi vuodelle 2020 esitetään
6,00 % (4,35 % vuonna 2019)
Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi vuodelle 2020 esitetään 0,50
% (0,50 % vuonna 2019)

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää määrätä
veroperusteet vuodelle 2020 seuraavasti
kunnallisveroprosentti
kiinteistöveroprosentit
yleinen kiinteistövero
vakituinen asuinrakennus
muu asuinrakennus
rakentamaton rakennuspaikka
yleishyödyllinen yhteisö
Päätös
Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.
Tiedoksi
KV, Controller, Kaupungin johtoryhmä
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0,50 %
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§ 266
Edustajan nimeäminen Keski-Uudenmaan Klubitalot ry:n syyskokokseen
JARDno-2019-3242
Valmistelija / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Syyskokous esityslista
Keski-Uudenmaan Klubitalot ry on pyytänyt Järvenpään kaupunkia nimeämään
edustajansa syyskokoukseen. Toiminnanjohtajalta 23.10.2019 saadun tiedon mukaan
hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet eivät ole kuluvana vuonna erovuorossa.
Kokouksessa päätetään lisäksi muun ohella tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen
suuruudesta ja klubitoiminnan siirtymisestä Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:lle
1.1.2020 lukien liikkeenluovutuksella.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja on esittänyt edustajaksi yhdistyksen
kokoukseen Anne Honkasta.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus nimeää Järvenpään kaupungin edustajaksi Keski-Uudenmaan
Klubitalot ry:n syyskokoukseen Anne Honkasen. Kaupunginjohtaja oikeutetaan
nimeämään edustaja kokoukseen, mikäli Honkanen on estynyt osallistumasta.
Kaupunginhallitus antaa kokousedustajalle toimiohjeen pyytää yhdistystä
raportoimaan toiminnan vaikuttavuudesta järvenpääläisten asiakkaiden osalta.
Päätös
Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan Klubitalo ry, valittu
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Hyvinvointilautakunta, § 27,09.05.2019
Kaupunginhallitus, § 136,27.05.2019
Talousjaosto, § 24,26.09.2019
Kaupunginhallitus, § 267, 28.10.2019
§ 267
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
Liitteet

1 Vuokraamisen arviointikriteerit, hakuprosessi ja aikataulu
2 Tilavuokrien yleiset hinnoitteluperusteet

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
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Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää esittää, että 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.
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
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Lausvaara
Liitteet

1 Vuokraamisen arviointikriteerit, hakuprosessi ja aikataulu
2 Tilavuokrien yleiset hinnoitteluperusteet
MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
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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
Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä
varten.

Talousjaosto, 26.09.2019, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Lausvaara
Liitteet

1 Liite Ehdotus vuokrausperiaatteiksi TalJa
2 Liite - yhteenveto avustusten saajista
Valmisteilla olevan kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki tarjoaa asukkaiden,
yritysten ja järjestöjen käyttöön monipuolisia tapahtuma- ja toimintapaikkoja sekä
toiminnan edellytyksiä. Järvenpään kaupunki omistaa neljäkymmentäviisi (45)
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.
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Selvitystyö on tuottanut ehdotukset tilavuokrien yleisistä hinnoitteluperusteista,
periaatteista ja kriteereistä, joilla kaupunki vuokraa tiloja eri toimijoille,
vuokrasubvention huomioisesta avustuksina sekä tilojen avoimesta
hakuprosessista. Hyvinvointilautakunta 9.5.2019 § 27 esittää kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi kaupungin omistamien tilojen vuokrausperiaatteet ja tarvittavien
muutosten huomioimista 2020 talousarviovalmistelussa ja palvelualueen
käyttötaloudessa.
Osana vuoden 2020-2023 talousohjelman laadintaa selvitystä on laajennettu
(liitteenä) koskemaan kaikkia kaupungin myöntämiä avustuksia, jotta
voidaan muodostaa kokonaiskuva yhteisöille myönnettävistä erilaisista tuista ja
avustuksista. Kaupungin taloustilanne edellyttää tilankäytön tehostamista, mihin
liittyen talousohjelmakäsittelyn yhteydessä päätetään myös ns. jalostettavista
kiinteistöistä ja tilaomistuksista luopumisesta. Tiloista luopuminen vaikuttaa
välittömästi asukkaille, yrityksille ja järjestöille luovutettavissa olevien tilojen määrään
ja edellyttää tilojen luovuttamisen periaatteiden ja hakuprosessin
uudelleenmäärittelyä, jotta tiloja voidaan edelleen tarjota strategian mukaisesti
halukkaiden käyttöön.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Talousjaosto esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi
1. kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet ja niiden
soveltamislinjaukset 1.1.2020 lukien liitteen mukaisesti
2. vuokratilan huomioimisen ns. tila-avustuksina v. 2020, jotka ilmoitetaan
toiminta- ja kohdeavustusten yhteydessä
3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja
tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksyttyjä hinnoitteluperusteita
vastaaviksi
4. vuokratilan myöntämisen yleiset arviointikriteerit ja hakuprosessin
Käsittely
Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara vastasi kokouksessa asiasta
nousseisiin kysymyksiin.
Keskustelun kuluessa esittelijä täsmensi liitettä 1 siten, että
vuokrien yleisissä hinnoitteluperusteissa
o korissa A voidaan huomioida markkinavuokrataso ja mikäli se on kustannuksia
alempi, tulee käynnistää toimenpiteet rakennuksesta luopumiseksi kaupungin
maapoliittiset intressit huomioiden
o korien B ja C vuokraperusteisiin lisätään pääomakulut.
Esittelijä täsmensi päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:
Talousjaosto esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus hyväksyy täsmennetyn liitteen 1 mukaisesti
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1. kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet ja niiden
soveltamislinjaukset 1.1.2020 lukien liitteen mukaisesti
2. vuokratilan huomioimisen ns. tila-avustuksina v. 2020, jotka ilmoitetaan toiminta- ja
kohdeavustusten yhteydessä
3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja
tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksyttyjä hinnoitteluperusteita vastaaviksi
4. vuokratilan myöntämisen yleiset arviointikriteerit ja hakuprosessin, ja
että kaupunginhallitus päättää tila-avustuksista lisäksi seuraavaa:
5. Vuoden 2020 tila-avustuksen budjetti määritellään nykyisen suuruisena
tilakohtaisesti. Tilasubventiot puolitetaan vuoden 2021 alusta siten, että tiloissa
toimiville osoitetaan tarvittaessa vaihtoehtoinen, edullisempi tila. Määrärahamuutos
sisällytetään hyvinvoinnin palvelualueen talousarviokehykseen sisäisenä eränä.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän täsmennetyn esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 267
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Lausvaara
Liitteet

1 Liite Ehdotus vuokrausperiaatteiksi KH 2019
Talousjaosto 26.9.2019 § 24
Kuvaus
Valmisteilla olevan kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki tarjoaa asukkaiden,
yritysten ja järjestöjen käyttöön monipuolisia tapahtuma- ja toimintapaikkoja sekä
toiminnan edellytyksiä. Järvenpään kaupunki omistaa neljäkymmentäviisi (45)
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.
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Selvitystyö on tuottanut ehdotukset tilavuokrien yleisistä hinnoitteluperusteista,
periaatteista ja kriteereistä, joilla kaupunki vuokraa tiloja eri toimijoille,
vuokrasubvention huomioisesta avustuksina sekä tilojen avoimesta
hakuprosessista. Hyvinvointilautakunta 9.5.2019 § 27 esittää kaupunginhallitukselle
hyväksyttäväksi kaupungin omistamien tilojen vuokrausperiaatteet ja tarvittavien
muutosten huomioimista 2020 talousarviovalmistelussa ja palvelualueen
käyttötaloudessa.
Osana vuoden 2020-2023 talousohjelman laadintaa selvitystä on laajennettu
(liitteenä) koskemaan kaikkia kaupungin myöntämiä avustuksia, jotta
voidaan muodostaa kokonaiskuva yhteisöille myönnettävistä erilaisista tuista ja
avustuksista. Kaupungin taloustilanne edellyttää tilankäytön tehostamista, mihin
liittyen talousohjelmakäsittelyn yhteydessä päätetään myös ns. jalostettavista
kiinteistöistä ja tilaomistuksista luopumisesta. Tiloista luopuminen vaikuttaa
välittömästi asukkaille, yrityksille ja järjestöille luovutettavissa olevien tilojen määrään
ja edellyttää tilojen luovuttamisen periaatteiden ja hakuprosessin
uudelleenmäärittelyä, jotta tiloja voidaan edelleen tarjota strategian mukaisesti
halukkaiden käyttöön.
Ehdotus
Talousjaosto esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi
1. kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet ja niiden
soveltamislinjaukset 1.1.2020 lukien liitteen mukaisesti
2. vuokratilan huomioimisen ns. tila-avustuksina v. 2020, jotka ilmoitetaan
toiminta- ja kohdeavustusten yhteydessä
3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja
tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksyttyjä hinnoitteluperusteita
vastaaviksi
4. vuokratilan myöntämisen yleiset arviointikriteerit ja hakuprosessin
Käsittely
Vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara vastasi kokouksessa asiasta
nousseisiin kysymyksiin.
Keskustelun kuluessa esittelijä täsmensi liitettä 1 siten, että
vuokrien yleisissä hinnoitteluperusteissa
o korissa A voidaan huomioida markkinavuokrataso ja mikäli se on kustannuksia
alempi, tulee käynnistää toimenpiteet rakennuksesta luopumiseksi kaupungin
maapoliittiset intressit huomioiden
o korien B ja C vuokraperusteisiin lisätään pääomakulut.
Esittelijä täsmensi päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:
Talousjaosto esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus hyväksyy täsmennetyn liitteen 1 mukaisesti
1. kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet ja niiden
soveltamislinjaukset 1.1.2020 lukien liitteen mukaisesti
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2. vuokratilan huomioimisen ns. tila-avustuksina v. 2020, jotka ilmoitetaan toiminta- ja
kohdeavustusten yhteydessä
3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja
tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksyttyjä hinnoitteluperusteita vastaaviksi
4. vuokratilan myöntämisen yleiset arviointikriteerit ja hakuprosessin, ja
että kaupunginhallitus päättää tila-avustuksista lisäksi seuraavaa:
5. Vuoden 2020 tila-avustuksen budjetti määritellään nykyisen suuruisena
tilakohtaisesti. Tilasubventiot puolitetaan vuoden 2021 alusta siten, että tiloissa
toimiville osoitetaan tarvittaessa vaihtoehtoinen, edullisempi tila. Määrärahamuutos
sisällytetään hyvinvoinnin palvelualueen talousarviokehykseen sisäisenä eränä.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän täsmennetyn esityksen mukaisesti.

Asian valmistelu on jatkunut ja liitteet on täsmennetty talousjaoston ohjeen
mukaisesti.
/MT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä täsmennetyn liitteen 1 mukaisesti
1. kaupungin omistamien tilojen vuokrien yleiset hinnoitteluperusteet ja
niiden soveltamislinjaukset 1.1.2020 lukien
2. vuokratilan huomioimisen ns. tila-avustuksina v. 2020, jotka ilmoitetaan
toiminta- ja kohdeavustusten yhteydessä
3. valtuuttaa viranhaltijat tarkistamaan voimassaolevat vuokrasopimukset ja
tarvittaessa sopimaan vuokrausehdoista hyväksyttyjä hinnoitteluperusteita
vastaaviksi
4. vuokratilan myöntämisen yleiset arviointikriteerit ja hakuprosessin.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää tila-avustuksista seuraavaa:
5. Vuoden 2020 tila-avustuksen budjetti määritellään nykyisen suuruisena
tilakohtaisesti. Tilasubventiot puolitetaan vuoden 2021 alusta siten, että tiloissa
toimiville osoitetaan tarvittaessa vaihtoehtoinen, edullisempi tila.
Määrärahamuutos sisällytetään hyvinvoinnin palvelualueen
talousarviokehykseen sisäisenä eränä.
Päätös
Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.
Tiedoksi
Palvelualuejohtaja, kaupunkikehitysjohtaja, vt talousjohtaja, kaupungingeodeetti,
nykyiset vuokralaiset
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§ 268
Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan hyväksyminen
JARDno-2019-1331
Valmistelija / lisätiedot:
Eira Linko
Liitteet

1 Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Resurssiviisas Järvenpää asukaskysely 2018
2 Oheismateriaali / Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan skenaario- ja
vaikuttavuusarvioinnit, Benviroc Oy 2019
3 Oheismateriaali / Kooste lausunnoista ja mielipiteistä tiekarttaluonnokseen 6/2019
Järvenpään kaupunki on sitoutunut resurssiviisaustavoitteisiin (hiilineutraalius,
jätteettömyys ja kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä) sekä pyrkii hiilineutraaliksi
vuoteen 2035 mennessä. Näiden kaupunkistrategiassa määriteltyjen tavoitteiden
toteuttamiseksi on laadittu Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta. Tiekartan tarkoituksena
on edistää kaupungin ympäristösitoumusten toimeenpanoa, koota ja linjata
ympäristöasioiden hallintaa, sekä tukea resurssiviisaita toimintatapoja
kaupunkiorganisaatiossa ja sidosryhmien parissa. Tiekartan tavoitteenasettelussa
keskitytään toimiin, joihin kaupunki voi itse vaikuttaa päätöksenteossaan,
suunnittelussaan ja toiminnassaan.
Tiekartalle määritellyt tavoitetilat ohjaavat toimintaa pitkällä aikavälillä tähdäten
vuoteen 2030. Tavoitetilojen lisäksi tiekartta osoittaa konkreettisempia toimenpiteitä
lyhyemmälle aikavälille sekä pitkäjänteisiä toimintatapoja kestävyysnäkökulman
huomioimiseksi kaupungin toiminnassa.
Kaupungin strategiakartalla resurssiviisaustavoitteiden toimeenpano on kytketty
sisäisen näkökulman kohtaan S5: Resurssiviisas toimintatapa. Kortissa on nostettu
keskeisiksi osa-alueiksi energiatehokkuuden jatkuva parantaminen, kiertotalouden
edistäminen, liikennejärjestelmän kehittäminen, eheän yhdyskuntarakenteen
ylläpitäminen sekä sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin kaupungin
hankinnoissa. Strategiakortin mukaan kestävyysnäkökulma on osa kaikkien kaupungin
toimialojen suunnittelua, päätöksentekoa ja käytäntöjä.
Tärkeä osa kaupungin ympäristötyötä on jatkossakin Järkevä-toiminta, jonka keskiössä
ovat järvenpääläiset, sekä alueella toimivat yhdistykset, yritykset ja muut paikalliset
toimijat. Järkevä-toiminnan tavoitteena on jakaa tietoa ympäristöasioissa sekä
kannustaa alueen asukkaita ja toimijoita kehittämään ratkaisuja ja yhteistyömuotoja
resurssiviisauden edistämiseksi.
Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta korvaa Järvenpään kestävän kehityksen Järkevä-
ohjelman sekä Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategian Ympäristö-ohjelman 2014-
2017.
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Valmistelu
Resurssiviisas Järvenpää -tiekartta on laadittu Järvenpään kaupunkikehityksessä.
Valmistelusta on vastannut kaupunkikehityksen ympäristötiimi. Työn ohjausryhmänä
on toiminut EMAL-työryhmä. Toimenpiteitä on työstetty yhteistyössä kaupungin eri
palvelualueiden, yksiköiden ja tytäryhtiöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.
Työ käynnistettiin vuoden 2017 aikana tehtyjen valtuustoaloitteiden myötä, joissa
esitettiin kaupungin kestävän kehityksen Järkevä-ohjelman uudistamista sekä FISU
(Finnish sustainable communities) -verkostoon liittymisen selvittämistä.
Ympäristöohjelmaa on valmisteltu yhtäaikaisesti kaupunkistrategian valmistelun
kanssa. Kesäkuussa 2018 Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti osana kaupungin
visiota, että Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, sekä sitoutuu
resurssiviisaustavoitteisiin. Ympäristöohjelman valmistelua jatkettiin Resurssiviisas
Järvenpää -tiekartan muodossa kyseiset tavoitteet huomioiden.
Valmistelun aikana järjestettiin kaupungin eri palvelualueiden, Mestaritoiminta Oy:n,
Jatsi Oy:n sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen edustajien yhteinen
asiantuntijatyöpaja. Tämän jälkeen tavoitteita on edelleen työstetty yhteistyössä
kyseisten tahojen kanssa. Asukkaat osallistuivat tiekartan valmisteluun mm.
asukaskyselyn kautta. Kyselyssä kerättiin asukkaiden näkemyksiä kaupungin
ympäristötyön tärkeimmistä painopisteistä sekä toimenpide-ehdotuksia tiekartalle.
Tiekarttaluonnos oli nähtävillä 28.3.-12.5.2019. Mielipiteissä ja lausunnoissa nousi
esiin muun muassa pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittäminen, palveluiden
saavutettavuus, kierrätysmahdollisuuksien parantaminen, uusiutuvan energian
käytön edistäminen, viheralueet ja viherrakentaminen sekä ilmanlaatu ja katupöly. Eri
asukasryhmien ja toimijoiden huomioimista toivottiin, samoin tavoitteisiin
sitoutumista kaikessa kaupungin toiminnassa.
Keväällä 2019 teetettiin skenaario- ja vaikuttavuusarviointityö, jossa arvioitiin tiekartan
toimenpiteiden vaikuttavuutta kaupungin päästövähennys- ja
resurssiviisaustavoitteisiin sekä laadittiin kustannustarkasteluja valikoiduista
toimenpidekokonaisuuksista. Raportissa esitettiin myös tarvittavia lisätoimenpiteitä
päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.
Luonnosvaiheen jälkeen tiekarttaa on päivitetty aikajänteeltään kaupunkistrategian
jaksotusta vastaavaksi sekä selkeytetty tavoitteiden ja toimenpiteiden rakennetta.
Toimenpiteitä on päivitetty valmistelun aikana käynnistetyt työt huomioiden sekä
lisäämällä välitavoitteita skenaariotyössä ehdotettujen lisätoimenpiteiden perusteella
energiankäytön vähentämiseen ja kestävään liikkumiseen.
Toimeenpanosuunnitelma
Toteutuksen ensimmäinen vaihe on toteutussuunnitelmien laatiminen palvelualueilla
ja tytäryhtiöissä (Mestaritoiminta Oy ja Jatsi Oy). Toteutussuunnitelmissa tunnistetaan
tiekartan tavoitteista ja toimenpiteistä palvelualueen tai toimialan toimintaan liittyvät
osat ja tarkennetaan toimialan roolia sekä toimenpiteiden toteutusta ja aikataulua.
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Tiekartan liitteen 1 vastuunjakotaulukko on toteutussuunnitelmien tueksi laadittu
alustava ohjeellinen suunnitelma lähivuosien toimenpiteiden toteutusaikataulusta ja
vastuutahoista.
Ensimmäiset toteutussuunnitelmat on tarkoitus laatia vuoden 2020 aikana. Samalla
tiekartta ja toteutussuunnitelmat kytketään talousohjaukseen ja palveluohjauksen
toimintamalliin. Tiekartan tavoitteidenmukaiseen etenemiseen tarvittavat toimet ja
resurssit määritellään vuosittain talousarvion ja kaupungin tavoitteiden valmistelun
yhteydessä. Samalla tarvittaessa tarkistetaan tiekartan ja toteutussuunnitelmien
toimenpiteitä.
Kaupunkikehitys ylläpitää tiekarttaa, ja sitä kehitetään yhteistyössä palvelualueiden,
yksiköiden, tytäryhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Seuranta ja raportointi
Resurssiviisaustyön etenemisestä raportoidaan ensisijaisesti kaupungin valtuustoon ja
lautakuntiin nähden sitovien tavoitteiden seurannan kautta sekä kaupungin
vuosikertomuksessa. Lisäksi kehitetään laajempaa resurssiviisaustyön raportointia.
Tiekartalle on koottu mahdollisia seurantamittareita resurssiviisaustyön ja ympäristön
tilan kehityksen seuraamiseksi. Osa mittareista on jo ennestään käytössä kaupungin
toiminnan raportoinneissa sekä vaikutusten arvioinneissa. Uusista mittareista osa on
otettavissa käyttöön suoraan, ja seurantatietoa on saatavilla jo edellisistä vuosilta tai
seurantatiedon kerääminen voidaan aloittaa. Jotkin mittareista taas vaativat vielä
jatkokehittämistä.
Raportoinnin ja seurannan prosessia kehitetään edelleen kaupunkistrategian
seurantaprosessin kanssa yhteensovittaen.
Vaikutusten arvionti
Järvenpää on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.
Tämä tarkoittaa, että kaupunki vähentää päästöjään vuoteen 2035 mennessä
vähintään 80 % vuoden 1990 päästömäärään nähden, sekä kompensoi loput päästöt
tukemalla muualla tehtäviä päästövähennyksiä tai lisäämällä hiilen sidontaa
kaupungin alueella tai muualla. Tiekartan laatimisen yhteydessä selvitettiin, millaisia
päästövähennyksiä tavoitteen saavuttaminen Järvenpäässä vaatii. Skenaario- ja
vaikuttavuusarviointiselvityksen laati Benviroc Oy, joka laatii myös vuosittain
kuntakohtaisen laskennan päästöjen kehityksestä (CO2-raportti).
Skenaariolaskelman mukaan Järvenpään on mahdollista saavuttaa hiilineutraalius
tavoitteenmukaisesti, mikäli oletukset kansallisista kehitystrendeistä ja toimenpiteistä
pitävät paikkansa, kaikki tiekarttaan kirjatut toimenpiteet toteutuvat täysimääräisesti
ja lisäksi saavutetaan 22 kt CO2-ekv. suuruinen päästövähennys sekä kompensoidaan
jäljelle jääviä päästöjä.
Tulevina vuosina haasteeksi muodostuu, miten päästökehitys pidetään laskevana
samaan aikaan, kun kaupungin asukasmäärä kasvaa merkittävästi. Tavoitteen
saavuttamisessa onkin keskeistä, että ilmastoviisaasta asumisesta, liikkumisesta ja
kuluttamisesta tehdään asukkaille luontevaa ja sujuvaa. Tätä voidaan edesauttaa
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muun muassa kestäviin liikkumisvalintoihin ohjaavalla maankäytön ja liikenteen
suunnittelulla, rakentamisen ja talotekniikan ratkaisuilla sekä
kierrätysmahdollisuuksia parantamalla.
Resurssiviisaus on hiilineutraaliustavoitetta laajempi käsite. Kaupungin toiminnassa se
tarkoittaa pitkäjänteistä toimintakulttuurin muutosta, joka yltää aina kaupungin
työntekijöiden omista toimintatavoista liikennejärjestelmän kehittämiseen tai
jätehuollon palvelutasoon. Kaupunkiorganisaatio voi vaikuttaa suoraan tai välillisesti
vain osaan kaupungin alueella syntyvistä päästöistä, jätteestä ja kulutuksesta.
Kaupungilla voi kuitenkin olla merkittävä rooli asenneympäristön muokkaajana,
mahdollistajana ja esimerkkinä toimijana.
Resurssiviisaat ratkaisut ja toimintatapojen kehittäminen vaativat niin
henkilöresursseja kuin rahallisia investointeja. Toisaalta kaikkiin toimenpiteisiin ei liity
suoria kustannusvaikutuksia kaupunkiorganisaatiolle, ja osa toimenpiteistä voi myös
tuoda säästöjä tai tuottaa rahaa ja luoda taloudellisia mahdollisuuksia, joko suorasti
tai pidemmällä aikajänteellä.
Resurssiviisautta edistävät toimenpiteet ovat keskenään hyvinkin eri tasoisia.
Toimenpiteiden kannattavuutta tulee arvioida tarkastelemalla kustannuksia suhteessa
toimenpiteiden merkittävyyteen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta toiminta
kanavoidaan kustannusvaikuttavuudeltaan kannattavimpiin hankkeisiin. Tiekartalle
kerättyjen toimenpiteiden toteutusvaihtoehtoja, kustannuksia ja kannattavuutta
arvioidaan ennen kaikkea hankekohtaisesti, ja toimenpiteitä tarkennetaan ja
tarkistetaan hankekohtaisiin suunnitelmiin ja vaikutusarviointeihin perustuen.
Valikoitujen keskeisten toimenpiteiden kustannusvaikutuksia on käsitelty tarkemmin
tiekarttaraportin kohdassa 2.4. sekä selvityksessä Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan
skenaario- ja vaikuttavuusarvioinnit (Benviroc Oy 2019).

OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
1. hyväksyy Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan
2. hyväksyy tiekartan toimeenpanosuunnitelman päätöksen perusteluosan mukaisesti
Päätös
Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.
Tiedoksi
kaupunkikehitysjohtaja; vs. kaavoitusjohtaja; erikoissuunnittelija; suunnitteluavustaja;
kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja
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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
Kaupunginvaltuusto, § 44,10.06.2019
Kaupunginhallitus, § 269, 28.10.2019
§ 269
Harjulan uusi koulu ja päiväkoti
JARDno-2019-777
Kaupunginhallitus, 11.03.2019, § 52
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti KH 11.3.2019
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
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ole akuutteja sisäilmahaasteita, mutta se saavuttaa peruskorjausiän 20-luvun
loppupuolella.
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
/oppilaspaikka. 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
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tilatehokkuus 9,4 hum2/hoitopaikka. Päiväkodille jyvitettävien kouluhankkeen

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
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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
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
Liitteet

1 Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti KH 11.3.2019
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:
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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-
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
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 Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti, salassa pidettävä
(Salassa pidettävä)
5 Liite nollaE energiaoptimointiraportti Harjulan koulu 20 vuotta
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.
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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
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
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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
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.
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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
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
Valmistelijat / 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
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4 Liite Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti, salassa pidettävä
(Salassa pidettävä)
5 Liite nollaE energiaoptimointiraportti Harjulan koulu 20 vuotta
6 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
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.

Kaupunginvaltuusto, 10.06.2019, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
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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 Harjulan uusi koulu ja pa#iva#koti, salassa pidettävä
(Salassa pidettävä)
5 Liite nollaE energiaoptimointiraportti Harjulan koulu 20 vuotta
6 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
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja

Kaupunginvaltuusto päättää
1. yhdistää Harjulan koulun ja päiväkodin hankkeet investointiohjelmassa sekä
lisätä määrärahavarausta 5,2 miljoonaa euroa siten, että hankkeen
kokonaisvaraus on 21,2 miljoonaa euroa. Määrärahasta kohdistetaan 1,5
miljoonaa euroa vuodelle 2019 ja loput puoliksi vuosille 2020 - 2021.
2. hyväksyä vuoden 2019 talousarvioon liitteessä esitetyt muutokset.

Käsittely:
Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut
esteellisenä läsnä valtuutettu Tarja Edry (HL 28 § 1 kohta: Asianosaisjääviys).

Tarja Edryn tilalla asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana oli keskustan 4.
varavaltuutettu Ida- Cecilia Strandberg.

Päätös
Hyväksyttiin
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Kaupunginhallitus, 28.10.2019, § 269
Valmistelija / lisätiedot:
Marju Taurula
marju.taurula@jarvenpaa.fi
palvelualuejohtaja
Liitteet

1 KH 28.10. päivitetyt pohjaluonnokset
Perustelut
Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2019 myöntää määrärahat Harjulan uuden koulun ja
päiväkodin toteuttamiseksi. Kohteen suunnittelijat on valittu kesällä ja suunnittelu on
aloitettu syksyllä 2019. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Innovarch Oy. Hanke
etenee aikataulussa ja budjetissa.
Tekninen suunnittelu on aloitettu tontinkäyttösuunnittelun ja rakennuksen
massoittelun päivittämisellä. Tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden, rakennuttajan ja
käyttäjien kanssa on jatkettu rakennuksen toiminnallisen ja pedagogisen vision
työstämistä. Suunnittelun lähtökohdaksi esitettyä tilaratkaisua, jossa päiväkoti on
sijoitettu suojeltavaan koulurakennukseen ja koulu uudisrakennukseen, on tarkasteltu
kriittisesti suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa, ehdotussuunnitteluvaiheessa.
Tilaratkaisua, jossa suojeltavaan vanhaan rakennukseen sijoitetaan koulun toimintoja
ja päiväkoti sijoitetaan uudisrakennukseen, on tutkittu vaihtoehtona alkuperäiselle
tilaratkaisulle.
Hankkeen projektiryhmä (johon kuuluu suunnittelija, rakennuttajan, käyttäjän ja
tilaajan edustus) on arvioinut eri tilaratkaisuja. Arviointi on tehty teknisten edellytysten
ja taloudellisten vaikutusten sekä pedagogisten ja toiminnallisten vaikutusten
perusteella. Vaihtoehtoinen tilaratkaisu, jossa suojeltavaan vanhaan rakennukseen
sijoitetaan koulun toimintoja, vaikuttaa arvioinnin perusteelta paremmalta suhteessa
alkuperäiseen tilaratkaisuun.
Tilaratkaisun hyötynä on mm:
Suojeltavaan rakennuksen teknisesti yksinkertaisemmat ratkaisut. Tällä on
vaikutusta rakennuskustannuksiin sekä elinkaarikestävyyteen.
Suojeltavaan rakennukseen voidaan keskittää taitoaineita, jolloin rakennus on
myös helpompi eriyttää mahdollisimman tehokkaasti ulosvuokrattavaksi ja
monikäytettäväksi tilaksi.
Päiväkodin sijoittaminen keskeisesti osaksi uudisrakennusta mahdollistaa
paremmin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen saumattoman integraation
sekä pedagogiikan huomioimisen tilojen suunnittelussa.
Lopullinen vertailu eri tilaratkaisujen välillä tehdään, kun ehdotussuunnitelmat ovat
valmiit ja tarvittavat kustannus- ja elinkaarilaskennat sekä toiminnalliset arviot on
tehty. Lopullisen päätöksen valittavasta tilaratkaisusta tekee projektin johtoryhmä,
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johon kuuluu käyttäjän ja tilaajan edustajat. Johtoryhmään kuuluvat
palvelualuejohtaja Marju Taurula, perusopetusjohtaja Arja Korhonen sekä
varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä.
Esityksen liitteenä on Harjulan uuden koulun ja päiväkodin tilaohjelma.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää merkitä selostusosassa esitetyn tiedoksi ja oikeuttaa
jatkamaan hankkeen valmistelua.
Päätös
Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen 1.11.2019.
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Muutoksenhakukielto
§262, §263, §264, §265, §268, §269
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
§266, §267
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunginhallitukselle.
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 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
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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.

