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Saapuvilla olleet jäsenet
Marko Koskela, puheenjohtaja
Anne Kujasalo, 1. varapuheenjohtaja
Katri Kuusikallio
Lassi Markkanen
Ossi Vähäsarja
Pasi Koskinen
Pepe Makkonen
Peter Osipow
Sanna-Maria Riikonen
Satu Haaparanta
Päivi Pasanen, varajäsen Pia Valonen
Mika Asikainen, § 25 - 30, saapui 18:35, poistui 20:08
Muut saapuvilla olleet
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Topi Luostarinen, talouspäällikkö
Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Kirsi-Marja Karjalainen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Jonna Ylimyllymaa, nuorisovaltuuston edustaja
Arja Loima, § 28 - 29, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija, saapui 19:06, poistui 19:
47
Poissa

Arja Eriksson
Tuula Siltasari
Oskari Spåra,, nuorisovaltuuston edustaja
Saga Santonen
Helinä Perttu, hallituksen puheenjohtaja
Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Mikko Vesterinen
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§ 25
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 11.9.2020 alkaen.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 26
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Ilmoitusasiat
Sähköisen kokouksen käytännöt
Työ- ja elinkeinoministeriö
20.8.2020 Päätös (VN/11375/2020) erityisavustuksen
myöntämisestä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden
käynnistämiseen ja kehittämiseen (JARDno-2020-2111)
Uudenmaan Ely-keskus
21.8.2020 Kirje, Uudenmaan Ely-keskuksen ja alueen kuntien yhteistyö
(oheismateriaali)

Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely:
Keskustelun kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:
Päätösehdotukseen lisätään: "Lautakunta pyytää tietosuojavastaavaa selvittämään
edellisessä kokouksessa tapahtuneen tietosuojapoikkeaman."
Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
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Puheenjohtajien jaosto, § 7,09.06.2020
Kaupunginhallitus, § 246,17.06.2020
Hyvinvointilautakunta, § 27, 10.09.2020
§ 27
Syksyn 2020 kokouskalenteri/HYVO
JARDno-2020-1548
Puheenjohtajien jaosto, 09.06.2020, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Lotta Kaje
lotta.kaje@jarvenpaa.fi
johdon erityisavustaja
Liitteet

1 Kokouskalenteri syksy 2020
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta
syystä peruuttaa kokouksen.
Liitteenä on luonnos Järvenpään kaupungin toimielinten kokouskalenteriksi
syyskaudelle 2020. Kokouskalenteri on ollut arvioitavana lautakuntien puheenjohtajilla
ja esittelijöillä sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalla.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Puheenjohtajien jaosto päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen
kokouskalenterin ja kehottaa toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta
kokouskalenterista.
Käsittely
Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että jaosto
lähettää kokouskalenterin jatkovalmisteluun seuraavasti:
- Kaupunginhallituksen seminaariin 3.10.2020 kutsutaan kaupunginhallituksen lisäksi
myös lautakuntien ja ryhmien puheenjohtajat
- Kaupunginvaltuusto pitää iltakoulun 27.8.2020
- tarkastellaan uudelleen henkilöstöjaoston kokoontumistarvetta
- lautakuntien syyskuun kokouspäiviä tarkastellaan yhdessä puheenjohtajien kanssa
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- suunnitellaan kaupunginhallitukselle ylimääräinen kokouspäivä valtuuston kokousta
edeltävästi ja
- asia viedään jatkovalmisteltuna kaupunginhallitukseen.
Päätös
Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 246
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Kokouskalenteri syksy 2020 (päivitetty 16.6.2020)
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta
syystä peruuttaa kokouksen.
Puheenjohtajien jaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.6.2020 § 7 ja päättänyt
lähettää kokouskalenterin jatkovalmisteluun ja edelleen kaupunginhallitukselle.
Liitteenä on jatkovalmistelun jälkeen täydennetty ohjeellinen kokouskalenteri.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja
kehottaa toimielimiä osaltaan käsittelemään asian.
Käsittely
Asia käsiteltiin § 244 jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 10.09.2020, § 27
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
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Kokousajankohdat
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä
tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta
syystä peruuttaa kokouksen.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt syksyn 2020 kokouskalenterin osaltaan
kokouksessaan 17.6.2020 § 246 ja kehottanut toimielimiä käsittelemään kalanterin
omalta osaltaan.
Hyvinvointilautakunnan syyskauden 2020 kokoukset ehdotetaan pidettävän
seuraavasti:
ke 19.8.2020
to 10.9.2020
to 1.10.2020
to 5.11.2020
to 3.12.2020
Kokouspaikka ja kokoustapa
Kuntalain (410/2015) 98 §:n mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää
varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa
kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen
päätöksentekomenettely). Sähköinen kokous voidaan järjestää myös siten, että osa
toimielimen jäsenistä on läsnä kokouspaikalla ja osa osallistuu kokoukseen
etäyhteydellä (ns. hybridikokous). Myös tällöin on kuitenkin
huolehdittava yhdenvertaisen näkö- ja puheyhteyden toteutumisesta.
Puheenjohtajien jaosto on kokouksessaan 9.6.2020 § 6 käsitellyt toimielinten
kokouspaikasta ja -tavasta päättämistä. Vaikka valtioneuvoston etätyötä ja julkista
kokoontumista koskevat linjaukset eivät sellaisenaan koske kunnallisten
luottamustoimielinten kokouksia, on jaosto kuitenkin pitänyt luottamustoimielinten
toimintakyvyn varmistamistamista tärkeänä kaupungin toiminnan turvaamisen
näkökulmasta. Yhtä tärkeänä jaosto on pitänyt sen turvaamista, että
myös riskiryhmiin kuuluvilla luottamushenkilöillä on mahdollisuus osallistua
kokouksiin välttäen tarpeetonta altistumista infektioille. Jaoston päätös kuuluu
seuraavasti:
"Puheenjohtajien jaosto päättää suosittaa Järvenpään kaupungin toimielimille
1. että ne kokoontuvat valtioneuvoston etätyösuosituksen ajan ensisijaisesti
kokonaan sähköisesti.
2. että ne kokoontuvat toissijaisesti hybridikokouksin siten, että toimielimen
jäsenet voivat päättää, osallistuvatko he kokoukseen fyysisestä kokoustilasta vai
etäyhteyden kautta sähköisesti.
3. että kaupungin työntekijät ja viranhaltijat osallistuvat mahdollisesti pidettäviin
hybridikokouksiin etäyhteyden kautta sähköisesti.
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4. että toimielimet arvioivat kokouspaikkaa ja -tapaa uudelleen, kun valtioneuvosto
on ottanut etätyösuositukseen kesän jälkeen uudelleen kantaa.
5. että ne tekevät päätöksen kokoustavasta ja -paikasta.
Lisäksi puheenjohtajien jaosto toteaa, että sähköisten ja hybridikokousten osalta
noudatetaan kaupungilla voimassa olevaa ohjeistusta."
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää:
1. kokoontua syyskaudella 2020 edellä esitystekstissä mainituina ajankohtina.
2. että kokoukset alkavat klo 16.30
3. delegoida hallintosäännön 108 §:n mukaisen päätösvallan kokouspaikan, -ajan ja
-tavan päättämisestä lautakunnan puheenjohtajalle
4. että päätösvallan delegointi lautakunnan puheenjohtajalle on
voimassa valtuustokauden loppuun 31.5.2021 saakka.
Käsittely:
Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksensa kohdan 2 kuulumaan
seuraavasti:
"Kokous 1.10.2020 alkaa kello 17.30. Muut kokoukset alkavat kello 16.30."
Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Listatiimi
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Hyvinvointilautakunta, § 16,04.04.2019
Hyvinvointilautakunta, § 28, 10.09.2020
§ 28
Kotouttamisohjelman 2018-2021 toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2020
JARDno-2019-1016
Hyvinvointilautakunta, 04.04.2019, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Lausvaara
Liitteet

1 KV_hyväksytty_ Koto-ohjelma 2018-2021
2 Kotouttamisohjelma_2018_2021_Toimeenpanosuunnitelma_vuodelle_2019_Uusi

Kotouttamisohjelma perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010).
Kotouttamisohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään
kerran neljässä vuodessa. Järvenpään kotouttamisohjelma 2018 - 2021 on hyväksytty
Järvenpään kaupunginvaltuustossa 11.12.2017. Kotoutumispalvelujen
käyttösuunnitelmatavoitteena 2019 on laatia Kotouttamisohjelman toimeenpanosta
tarkennettu suunnitelma vuodelle 2019. Liitteenä olevassa esityksessä kuvataan
kotouttamisohjelman vuoden 2018 tilannetta ja siitä johdettuja tavoitteita ja
toimenpiteitä palveluittain vuodelle 2019.
Järvenpään kotouttamisohjelman vuoden 2019 tarkennetut tavoitteet kohdistuvat
ensisijaisesti kunnan ja KEUSOTE:n rajapintatyöskentelyyn. Molemmissa tehdään
kotouttamistyötä ja palvelut tulee sovittaa yhteen asiakaan edun mukaisesti. ELY:n ja
kunnan väliset sopimukset päivitetään siten, että sopimuksiin kirjataan korvausten
hakemiseen ja maksatukseen liittyvät käytänteet johtuen palvelujen siirtämisestä
kuntayhtymän sote-palveluihin.
Valmistelussa on kiinnitetty huomiota myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan
mietintöön vuoden 2018 lopulta, jossa esitettiin lukuisia uudistuksia kotouttamisen
tehostamiseen: kotoutumisjakson tiivistäminen, kielikoulutuksen uudelleen
järjestäminen sekä järjestöjen ja vapaan sivistystyön osuuden kasvattaminen
kotouttamisessa. Merkittävin uudistus olisi kotouttamispalveluiden kokonaisvastuun
siirtäminen kunnille.
Järvenpään kotouttamisohjelman tarkennetuilla tavoitteilla pyritään edistämään
maahanmuuttajien paikallista kotoutumista, hyvinvointia ja opiskelupolkujen
jatkumoa kohti työllistymistä. Vuoden 2019 aikana kotoutumisaika päättyy 67
henkilöltä. Heistä useimmat ovat vielä ammatillisessa koulutuksessa. Tehostettua
ohjaustyötä jatketaan vielä työmarkkinoille etenemisen tukemiseksi.
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Ehdotus
Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä "Kotouttamisohjelman 2018 - 2021"
tarkennetun toimeenpanosuunnitelman kotoutumista edistävistä toimista vuodelle
2019 liitteen mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin

Hyvinvointilautakunta, 10.09.2020, § 28
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 Kotouttamisohjelma 2018 - 2021 Tarkennetut tavoitteet vuodelle 2020
2 Kotouttamispalvelut selvitys vuodelta 2019
Valmistelijat Arja Loima ja Jari Lausvaara
Kotouttamisohjelma perustuu lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010).
Kotouttamisohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään
kerran neljässä vuodessa. Järvenpään kotouttamisohjelma 2018 - 2021 on hyväksytty
Järvenpään kaupunginvaltuustossa 11.12.2017. Kotoutumispalvelujen
käyttösuunnitelmatavoitteena vuosina 2020 - 2021 on, että maahanmuuttajat voivat
elää ja osallistua kantaväestön kanssa yhdenvertaisina kuntalaisina Järvenpäässä.
Kotouttamisohjelman pohjalta laadittu tarkennettu toimeenpanosuunnitelma
esitetään lautakunnalle vuosittain. Samalla annetaan selvitys edellisen vuoden
vuositavoitteiden toteumasta. Tarkennettu toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2020
ja vuoden 2019 toteuma ovat liitteinä.

Ehdotus
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Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä "Kotouttamisohjelman 2018 - 2021"
tarkennetut tavoitteet kotoutumista edistävistä toimista vuodelle
2020 liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
maahanmuuttotyön erityisasiantuntija
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Tarkastuslautakunta, § 17,05.05.2020
Tarkastuslautakunta, § 21,12.05.2020
Kaupunginvaltuusto, § 35,15.06.2020
Hyvinvointilautakunta, § 29, 10.09.2020
§ 29
Hyvinvointilautakunnan vastineet 2019 arviointikertomukseen
JARDno-2020-1177
Tarkastuslautakunta, 05.05.2020, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Annika Sveholm
annika.sveholm@bdo.fi
tarkastuslautakunnan sihteeri
Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin
tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja
kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta on valmistellut vuioden 2019 arviointikertomusta. Valmistelua on
toteutettu suurelta osin pareina ja ryhminä varsinaisten kokousten ulkopuolella
koronatilanteesta johtuen. Viranhaltijoilta on saatu selvityksiä sähköisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Heini Liimatainen
Tarkastuslautakunta päättää
1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
2. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen
3. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet
arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja
suosituksista kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 12.5.2020

Tarkastuslautakunta, 12.05.2020, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Annika Sveholm
annika.sveholm@bdo.fi
tarkastuslautakunnan sihteeri
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Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin
tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja
kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta on valmistellut vuioden 2019 arviointikertomusta. Valmistelua on
toteutettu suurelta osin pareina ja ryhminä varsinaisten kokousten ulkopuolella
koronatilanteesta johtuen. Viranhaltijoilta on saatu selvityksiä sähköisesti.
Ehdotus
Esittelijä
Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi
Tarkastuslautakunta päättää
1. todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
2. hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 arviointikertomuksen
3. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet
arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja
suosituksista kaupunginvaltuustolle.
Päätös
Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 12.5.2020
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
1.
2.
3.
4.

todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
hyväksyä vuoden 2019 arviointikertomuksen
esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet
arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja
suosituksista

Päätös
Päätettiin esityksen mukaan.

Kaupunginvaltuusto, 15.06.2020, § 35
Valmistelijat / lisätiedot:
Annika Sveholm
annika.sveholm@bdo.fi
tarkastuslautakunnan sihteeri
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Liitteet

1 Oheismateriaali Hyvo 100920/tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019_270520
Tarkastuslautakunta 5.5.2020 § 17 ja 12.5.2020 § 21.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
1. merkitä arviointikertomuksen tiedoksi.
2. pyytää kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä
havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 10.09.2020, § 29
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Lausvaara
jari.lausvaara@jarvenpaa.fi
vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Liitteet

1 Kotouttamispalveluiden lisäselvitys tarkastuslautakunnalle
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä 15.6.2020.
Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa vastineensa
arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin.

Hyvinvoinnin palvelualueelta pyydettiin arviointikertomuksessa lisäselvityksiä
seuraavasti;
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma
Toimintakertomuksessa on ikäihmisistä maininta kohdassa ”uuden organisaation
käyttöönotto” maininnalla: tehtävänä on ikäihmisten hyte, mm. Myllytien
toimintakeskuksen toiminta. Kohdassa ”kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen sekä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen” on kerrottu Myllytien toimintakeskuksen
käynti- ja käyttölukuja.
Toimintakertomuksen ja pöytäkirjojen perusteella ei saa mitään käsitystä, mitä
ikääntyneiden hyväksi olisi tehty.
Tarkastuslautakunnan pyytämä lisäselvitys
Miten Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma on toteutunut Järvenpäässä?
Vastine:
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Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2018-2019 on määritelty keskeiset
ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät tavoitteet ja toimenpiteet. Johdon
raportti 2:n (2019) käsittelyn yhteydessä sovittiin, että ikääntyneiden suunnitelman
väliraportointi tapahtuu erikseen marraskuun lautakunnassa, jolloin keskustellaan
laajemmin ikääntyneiden hyvinvoinnin ajankohtaisista asioista. Tämä
toteutui Hyvinvointilautakunnassa 14.11.2019 § 62 Ikääntyneiden
hyvinvointisuunnitelman toteumat 1.1.-30.8.2019, jonka yhteydessä kuultiin myös
eläkeläisneuvoston ajankohtaiskatsaus ja kirjattiin eläkeläisneuvoston ajatuksia
turvallisuuden kehittämiseksi.
Lisäksi Ikääntyneiden hyvinvointia edistäviä toimia on kuvattu palvelualueen
toimintakertomuksessa 2019: ”Myllytien toimintakeskuksen toiminta yhdessä
järjestöjen ja vertaisryhmien kanssa on ollut vilkasta; erilaisiin ryhmä-, kerho- ja
tapahtumatoimintaan osallistuneita on yhteensä 29.000 ja koko talon käyntimäärä
vuoden aikana on ollut 70.000. Keväällä on aloitettu lähitalotoimintaa
Hyvinvointikampuksen alueen senioritaloissa tavoitteena rakentaa osallisuuden
malleja. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman hyte-toimenpiteinä on jatkettu mm.
asiakasraatitoimintaa. Vanhusasiamiehen toimintaa on jatkettu yhdistettynä osaksi
ikäihmisten hyten muihin tehtäviin.”
Nykyinen Hyvinvointisuunnitelma kokoaa aiemmat erilliset ikäryhmittäin laaditut
hyvinvointisuunnitelmat yhteen ja vuoden 2019 toiminnasta raportoidaan
hyvinvointikatsauksen yhteydessä kaupunginvaltuustolle joulukuussa 2020.

Kotouttamisohjelma
Ohjelma on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 4.4.2019. Tämän jälkeen ei ole
mitään päätöksiä asiasta ja toimintakertomuksessa on muutamassa kohdassa
maininta, että kotouttaminen kuuluu lautakunnan alaisuuteen. Suoritteissakin
mainitaan vain Ohjaamon asiakasmäärät, joka ei kerro mitään kotouttamisasioista.
Tarkastuslautakunnan pyytämä lisäselvitys
Miten kotouttamisohjelma on toiminut Järvenpäässä, kuinka monta henkeä on
ohjelman piirissä ja minkälaisia keinoja on käytössä ja minkälaisia tuloksia toiminnalla
on saatu aikaan?
Vastine:
Kotouttamista tukevia toimia suunnitellaan ja arvioidaan
kotoutumisohjelmakausittain. Nykyinen ohjelma on vuosille 2018-2021 ja hyväksytty
KV 11.12.2017 § 180. Tarkennettuja tavoitteita seurataan vuosittaisina
käyttösuunnitelmatavoitteina ja suoritteina. Kotoutumispalveluiden suoritteet on
kuvattu Hyvinvoinnin palvelualue Käyttösuunnitelmien seuranta 2019/ HYVO HYVLA
27.2.2020 §10. Yhtenä mittarina toimii kotouttamisohjelman vuosittainen tarkennettu
toimintasuunnitelma, joka on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 4.4.2019.
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Kotouttamisohjelman avulla kuvataan ja suunnitellaan kotoutumista tukevaa
toimintaa, joka toteutuu kaupungin ja KEUSOTE:n palveluissa ja laaja-alaisessa
verkostossa. Kotouttamisohjelma toimii siinä tehtävässä hyvin. Jatkossa
maahanmuuttajakuntalaisia huomioiva palvelujen suunnittelu tulee rakentaa
vahvemmin kaupungin muiden ohjelmien ja suunnitelmien sisään.
Kotouttamisohjelman avulla luodaan kokonaisvaltainen suunnitelma eri-ikäisten, eri
taustoilla ja eri kotoutumisen vaiheissa olevien maahanmuuttajien kotoutumiselle. Se
osaltaan vahvistaa eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Ohjelma on
edellytys valtionkorvausten hakemiselle ja saamiselle. Vuoden 2019 aikana Järvenpää
sai valtiolta laskennallisia korvauksia 318 087,03 € ja erityiskorvauksia 868 102,46 €.
Järvenpään Kotouttamisohjelma on tehty perustuen lakiin kotoutumisen
edistämisestä (2010/1386). Sen määritelmän mukaan ohjelma kohdistuu kuntaan
rekisteröityihin maahanmuuttajiin. Kotoutumista tukevaa toimintaa järjestetään
sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää
(30§). Lähtökohtaisesti kaikki peruspalvelut vastaavat siitä, että palvelut ovat myös
vieraskielisten ja kulttuuria tuntemattomien saavutettavissa. Kotouttamisohjelmassa
on kuvattuna kohdennettuja toimenpiteitä. Tuloksia kuvataan palvelutuotannon ja
palveluiden käytön näkökulmasta. Kotoutuminen etenee eri tavoin ja eri
aikaperspektiivillä eri henkilöillä. Järvenpäässä maahanmuuttajataustainen henkilö
saa nopeasti ja joustavasti tukea alkuvaiheen kotoutumiseensa. Ohjelman piirissä
olevista henkilöryhmistä, toimenpiteistä ja tuloksista on tarkempi kuvaus
kotoutumispalveluiden selvityksessä (liite).

Liikunta-avustukset / Tarkastuslautakunnan ehdottama toimintakäytäntö
Onko kaupungin strategian mukaista suosia huippu-urheilua harrasteurheilun
kustannuksella? Lautakunta ehdottaa kilpailutoiminnan ja harrasteurheilutoiminnan
tukemisen periaatteiden
selkiyttämistä valitun strategian mukaiseksi.
Vastine:
Liikuntapalvelut yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että liikunta-
avustusten kohdentamisessa painopisteen olisi hyvä olla enemmän
harrastustoiminnassa. Hyvinvoinnin palvelualue valmistelee toiminta- ja
kohdeavustusprosessien yhtenäistämistä siten, että uudet avustuskriteerit ja -
ohjeet ovat käytössä vuoden 2022 avustuksia haettaessa. Samalla liikuntapalvelut
tekee esityksen uusista liikunta-avustuskriteereistä, joissa painopisteenä on harraste-,
soveltava- ja matalan kynnyksen liikunta.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä selosteessa olevan
vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2019.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
KH
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Kaupunginhallitus, § 242,17.06.2020
Kaupunginhallitus, § 278,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 277,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 286,28.08.2020
Kaupunginhallitus, § 287,28.08.2020
Hyvinvointilautakunta, § 30, 10.09.2020
§ 30
Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen HYVO
JARDno-2020-885
Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 242
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite2 Talousohjelman tarkistusperuste
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.5.2020 § 197 talousohjelman
tarkistamista Koronasta aiheutuvien talousvaikutusten
seurauksena. Kaupunginhallitus päätti tuolloin yksimielisesti, että jo päätetyn
talousohjelman lisäksi haetaan valtuustolle esitettäväksi 12 miljoonan euron
kuluvähennykset vuosille 2020-2023.
Vuoden 2020 osuuden toteuttamisesta tehtiin erillinen henkilöstökustannuksia
alentava päätös (KH 20.5.2020 § 206), jonka summa oli suuruudeltaan 3,3 miljoonaa
euroa. Päätöksessä valtuutettiin kaupunginjohtaja päättämään lomautusten
mahdollisesta perumisesta ja lomautusten keston muutoksista. Kesäkuun alussa
maan hallitus teki 4. lisätalousarvioesityksensä, joka sisälsi kunnille
maksettavia korona-kompensaatiota. Valtionosuuslisäykset lasten, nuorten ja
perheiden palveluihin sekä ikäihmisten palvelujen toimivuuden varmistamiseen
lisäsivät Järvenpäälle maksettavaa valtionosuutta siten, että talousohjelmakaudella
tavoiteltava 12 miljoonan euron summa pieneni 11,773 miljoonaan euroon eli 227te.
Valtionosuudet kohdennettiin kunnille alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrän
suhteessa. Valtionosuuslisäyksen peruste huomioiden helpotus on
kohdennettu laskelmissa vuodelle 2020 varhaiskasvatukseen ja hyte-palveluihin, mikä
mahdollistaa suunniteltujen lomautusten lyhentämisen noin
viikolla. Koulunkäynninohjaajien lomautusta lyhennettiin viikolla jo aiemmin.
Tarkennettu esitys sopeutusten vuosittaisesta kohdentumisesta palvelualueille
/sitovuustasoille on esitetty listan liitteenä 1 ja laskelma poikkeusolojen vaikutuksista
verotuloihin ja valtionosuuksiin on esitetty liitteessä 2.
Kaupunginhallitus päätti 18.5.2020 § 197, että
- jos vuotta 2020 koskevalla ratkaisuilla saavutettavat menovähennykset ovat arvioitua
pienemmät, siirretään vastaava vähennys vuosille 2021-2023. Mikäli ratkaisuilla
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saavutetaan suurempi kuluvähennys, pienenee 2021-2023 kuluvähennystavoite
vastaavasti.
- Vuosille 2021 - 2023 tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin
kolmen miljoonan euron lisämenoleikkaukset, joiden toteuttaminen voi edellyttää
myös henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä.
- Loput tasapainotuksesta toteutetaan poistoja sopeuttamalla, sotemenoja karsimalla
tai verotusratkaisuin.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti talousarvioesitys koskien vuoden 2020
talousarviota ja vuosien 2021-2023 talousohjelmavuosia tuodaan erillisestä
valmistelusta valtuuston käsittelyyn elokuussa. Jotta taloussuunnitelman muutosesitys
olisi perusteltu ja sopeutus toteutettavissa, pyydetään lautakuntia valmistelemaan
esityksensä toimenpiteistä, joilla sopeutus toimeenpannaan. Toimenpiteiden osalta
tulee esittää arviot niiden vaikutuksista kuntalaisten saamiin palveluihin, kuntalaisiin,
asiakkaisiin ja henkilöstöön euromääräisten vaikutusten lisäksi.
Mikäli koronan aiheuttamilla poikkeusoloilla ja tulevilla sopeutustoimenpiteillä
arvioidaan olevan vaikutusta valtuuston hyväksymiin sitoviin tavoitteisiin tai niiden
toteutusaikatauluihin, pyydetään lautakuntia esittämään tarkennukset tarvittavin osin.
Lähtökohtaisesti sitovat tavoitteet on kytketty suoraan strategisiin päämääriin
ja edistämään niiden saavuttamista, joten muutosten tulisi kohdistua ensisijaisesti
tavoiteaikatauluun ja keinoihin, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa.
Kaupunginhallitus tekee esityksensä taloussuunnitelmakautta
koskevasta talousarviomuutoksesta lautakuntien esitykset saatuaan kokouksessaan
24.8.2020. Samassa yhteydessä tehdään myös talousarviomuutosesitykset vuoden
2020 toimintakulujen sopeuttamisesta korjatun yt-päätöksen mukaisesti sekä
muutosesitykset verotuloihin ja valtionosuuksiin viimeisimpien käytettävissä olevien
ennusteiden pohjalta.
Sotemenojen, poistojen tai veroratkaisujen kautta toteutettavista muista tarvittavista
sopeutustoimenpiteistä päätetään syksyllä osana vuosien 2021-2024 talousarvio- ja
taloussuunnitelmakäsittelyä.
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää,
1. tarkentaa toimenpiteillä tavoiteltavaa summaa vuoden 2020 osalta tehtyjen
valtionosuuspäätösten perusteella 277te. Uusi sopeutuksella tavoiteltava summa on
11.773.062 euroa.
2. hyväksyä sopeutuksen vuosittaisen kohdentamisen palvelualueille/sitovuustasoille
liitteen 1 mukaisesti
3. pyytää lauta- ja johtokunnilta 19.8.2020 mennessä esitykset vuosina 2021-2023
toteutettavista toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset
kuluvähennykset on saavutettavissa. Toimenpiteiden osalta tulee esittää
eurojen lisäksi arviot toimenpiteiden vaikutuksista palveluihin, kuntalaisiin ja
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henkilöstöön.
4. pyytää lauta- ja johtokunnilta 19.8.2020 mennessä esitykset sitoviin toiminnallisiin
tavoitteisiin ja tavoiteaikatauluihin.
5. valtuuttaa talousjohtajan ohjeistamaan tarkemmin käytännön valmistelua
Käsittely
Tämä asia käsiteltiin asian § 238 jälkeen.
Willem van Schevikhoven saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.
Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu ja vt. palvelualuejohtajat Mikko Mäkelä ja Jari
Lausvaara selostivat asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 278
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu ICT KJ
2 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu
3 Kauke 13.8.2020 § 23 + liitteet (KH24082020)
4 Opka 18.8.2020 § 17 + liite (KH 24082020)
5 Hyvo 19.8.2020 § 21 + liite (KH 24082020)
6 Jäve 19.8.2020 § 10 + liite (KH 24082020)
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-23 talousarvion ja taloussuunnitelman
kokouksessaan 11.11.2019 § 81.
Valtuusto valtuutti kaupunginjohtajan päättämään hallinnon säästöohjelman
edellyttämistä määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä.
Kaupunginjohtaja hyväksyi päätöksellään 22.06.2020 § 15 määrärahasiirron
Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinninpalvelualueen ja Konsernipalveluiden
välillä. Muutoksen vaikutus määrärahajakoon on esitetty liitteessä 2. Muutos on
huomioitu talousarviotietona palvelualuekohtaisissa laskelmissa jäljempänä.
Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten
yhteenveto on esitetty liitteessä 3 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin
muutoskokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.

Palvelualueiden lisäsopeutus vuosille 2020-2023
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Kaupunginhallitus päätti 17.6.2020 § 242 palvelualueille kohdennettavasta
lisäsopeutustarpeesta vuosille 2020-2023 ja pyysi lauta-/johtokunnilta esitystä
toimenpiteistä, joilla palvelualue-/sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on
saavutettavissa, arviot toimenpiteiden vaikutuksista sekä mahdolliset
esitykset sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja tavoiteaikataulujen tarkennuksiksi.
Lautakunnat ovat käsittelleet asiaa kokouksissaan
13.8.2020 § 23 Kaupunkikehityslautakunta
18.8.2020 § 17 Opetus- ja kasvatuslautakunta
19.8.2020 § 21 Hyvinvointilautakunta
19.8.2020 § 10 Järvenpään veden johtokunta
24.8.2020 § 277 Konsernipalvelujen ja tilaomistuksen esitykset ovat
kaupunginhallituksen käsittelyssä erillisessä pykälässä
Sopeutustavoitteiden osalta Kaupunkikehityksen, Järvenpään veden ja
Konsernipalvelujen esittämien toimenpiteiden
talousvaikutukset vastaavat palvelualueille kohdennettuja summia. Hyvinvoinnin
palvelualueelle ei kohdistunut sopeutustavoitteita vuosille 2021-2023. Opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueen osalta toimenpiteitä tunnistettiin yhteensä 7,97 Me, jolloin
1,45 Me jää myöhemmin kohdennettaviksi sopeutustoimenpiteiksi.
Lautakunnat eivät ole esittäneet muutoksia sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin.
Hyvinvointilautakunnan lausunnon liitteessä tarkennetun tavoitteen kohdalle on
kirjattu tarkennettuja keinoja sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi.
Kaupunkikehityksen ja opetuksen ja kasvatuksen lautakunnat eivät esitä muutoksia.
Hyvinvointilautakunta ja konsernipalvelut esittävät muutoksia sitovien toiminnallisten
tavoitteiden aikatauluihin. Lautakuntien materiaalit ovat pykälän liitteenä.
Kaupunginhallituksen 17.6.2020 hyväksymä sopeutustarve 11,773 Me on esitetty
talousarviomuutosesityksenä kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymän
palvelualue- ja vuosikohtaisen jaon mukaisesti. Kooste vuosittaisista
kuluvähennyksistä on esitetty palvelualueittain liitteessä 1.
Vuodelle 2020 kohdistuvat talousarviomuutosesitykset on esitetty alla:
konsernipalvelut, menosopeutus 251.143 euroa
tilaomistus, menosopeutus 12.000 euroa
opetus- ja kasvatus, menosopeutus 2.094.994 euroa
hyvinvointi, menosopeutus 469.205 euroa
kaupunkikehitys, menosopeutus 246.351 euroa
Järvenpään Vedelle ei kohdistunut sopeutusvaadetta vuodelle 2020.
Vuosien 2021-2023 osalta sopeutustoimenpiteiden ja sopeutuksen ajallisen kohdentamista
sekä sitovien toiminnallisten tavoitteiden sisältömuutoksia ja tavoiteaikatauluja voidaan
vielä tarkistaa osana talousarviokäsittelyä syys-marraskuussa.
Muut käyttötalousmuutokset vuodelle 2020
Torin palveluiden määrärahasiirto
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Kaupungilla on ollut sopimus Sykettä ja sinfoniaa Ry:n kanssa tori- ja
tapahtumapalveluista. 31.12.2019 päättyneitä sopimuksia on jatkettu 30.9.2020 asti ja
palvelu kilpailutetaan uudelleen vuoden 2020 aikana. Budjetissa tori- ja
tapahtumapalveluihin varattu määräraha on osoitettu Hyvinvoinnin palvelualueelle
kulttuuri ja tapahtumapalveluihin. Käytännössä jatkosopimuksen voimassaoloaikana
osa toiminnan järjestämisvastuusta ja -kuluista kohdistuu Kaupunkitekniikalle ja osa
Kulttuuri ja tapahtumapalveluille. Hyvinvoinnin palvelualueelta esitetään siirrettäväksi
Kaupunkikehitykseen Kaupunkitekniikan vastuiden mukainen osuus eli 19.333 euroa.
Muutos koskee vain vuotta 2020. Siirrolla ei ole vaikutusta kaupungin
toimintakatteeseen.
Poistot ja arvonalenemiset
Kaupungintalon purkulupa varmistui vuoden 2020 keväällä. Rakennuksen purku ja
tasearvon alaskirjaus oli suunniteltu vuodelle 2019, eikä talousarviovarausta oltu
tehty enää vuodelle 2020. Talousarvioon esitetään lisättävän purun ja alaskirjauksen
siirtymisestä vuodelle 2020 aiheutuva 0,84 Me lisäpoistokirjaus.
Verorahoitus
Koronaepidemian seurauksena kaupungin verotulot jäävät lähivuosina merkittävästi
hyväksytystä talousohjelmatasosta. Ennustettavuuden ollessa poikkeuksellisen
heikolla tasolla tässä vaiheessa esitetään muutosta vain vuoden 2020 verotuloihin.
Kuntaliiton verotuloennusteet päivitetään kuluvan syksyn aikana vielä useamman
kerran, seuraavan kerran jo elokuun lopussa. Vuosien 2021-2023 verotuloennusteita
täsmennetään talousarvion ja talousohjelman 2021-2023 käsittelyn edetessä.
Vuoden 2020 talousarviomuutoksen perusteena on kuntaliiton kesäkuun
verotuloennuste, joka olettaa, että epidemiassa ei tule syksyllä toista aaltoa, ja tauti
hiipuu vähitellen pois. Bruttokansantuotteen odotetaan supistuvan vuonna 2020 6 %:
lla. Ennuste on keväällä laadittua ennustetta suotuisampi, joten uhkakuvien
toteutuessa on mahdollista, että talousarviota joudutaan muuttamaan uudelleen
myöhemmin syksyllä.
Verotulojen heikentyminen kohdistuu erityisesti kunnallisverotuottoihin. Talousarvion
2020 kunnallisveroja esitetään vähennettävän 11,62 miljoonalla eurolla, yhteisöveroja
0,585 miljoonalla ja kiinteistöveroja 0,466 miljoonalla eurolla
talousarviotasosta. Yhteisöverotulokertymässä on huomioitu väliaikaisesti korotettu
kuntien yhteisövero-osuus, jota ilman Järvenpään yhteisöverotulot jäisivät lähes
miljoona euroa nyt esitettyä matalammiksi. Kiinteistöverotulokertymän madaltuminen
johtuu vuodelle 2020 sovituista verojen maksujärjestelymuutoksista.
Valtio on kuntien tulomenetyksiä ja menolisäyksiä kompensoidakseen hyväksynyt
toimenpidekokonaisuuden, joka lisää kuntien valtionosuuksia ja tasoittaa
yhteisöverotulojen pudotusta. Kaupunginhallitus käsitteli tehdyt peruspalvelujen
valtionosuutta ja koronakompensaatiota
koskevan valtionosuuksien muutospäätöksen sekä veromenetysten
kompensaatiopäätöksen kokouksessaan 16.8.2020. Yhteensä valtionosuuksia
esitetään korotettavaksi 11,0 Me voimassa olevien valtionosuuspäätösten mukaisiksi.
Korotuksista 6,1 miljoonaa euroa on koronakompensaatioita, 4,5 Me verotilitysryhmin
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kompensaatiota, joka peritään kunnilta korkoineen takaisin vuonna 2021. Lisäksi
muutos sisältää 0,3 miljoonaa euroa muita muutoksia valtion peruspalveluiden
valtionosuuksiin ja 0,1 miljoonaa euroa muita talousarvion hyväksymisen jälkeen
tehtyjä valtionosuuksien tarkistuksia.
Investointiosa
Hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkon tekniset selvitykset
Investointi- ja kiinteistöallianssin johtoryhmä on päättänyt, että Hyvinvoinnin
palvelualueen palveluverkkoselvitys tehdään omana työnä. Osana
palveluverkkoselvitystä tehtävät tekniset selvitykset joudutaan kuitenkin ostamaan
ulkopuolisilta arvioitsijoilta, joihin on varattu määräraha osana
talonrakennusinvestointeja. Tilintarkastajan lausunnon mukaan tekniset selvitykset
tulee kirjata käyttötalouteen. Selvityksiin tarvittava määräraha 150.000 euroa
esitetään siirrettäväksi talonrakennuksen allianssi-investoinneista hyvinvoinnin
palvelualueen käyttötalousosaan.
Vanhankylänniemi ja HI5
Kunnallistekniikan infran ylläpidon puistoinvestointeihin on varattu
Vanhankylänniemen peruskorjausta ja Kirsikkapuiston rakentamista varten vuodelle
2020 670.000 euroa. Hankinnan kilpailutuksen jälkeen kaupunginhallitus teki
päätöksen keskeyttää hankinta (KH 20.4.2020 § 147) tarjousten ylittäessä hankkeelle
varatut määrärahat. Hankemäärärahasta arviolta 100.000 euroa tarvitaan
Stålhanentien peruskorjauksiin. Kuluvana vuonna on alkamassa HI5 monitoimihalli -
hanke, jonka ympäristössä kaupunki toteuttaa pysäköintialueen ja hulevesijärjestelyt.
Investointiosan sitovuustasomuutosten yhteydessä vuodella viivästyneelle hankkeelle
ei varattu määräraha uudelle liikuntapaikkarakentamisen sitovuustasolle. Hankkeen
toteuttamiseksi esitetään em. Vanhankylänniemen määrärahasta siirrettäväksi
300.000 liikuntapaikkarakentamiseen. Vanhankylänniemestä käyttämättä jäävä
määräraha 270.000 vähennetään infran ylläpidon investointivarauksesta.
Koy Järvenpään Liiketalon pääomitus
Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalon yhtiökokous pidettiin 11.6.2020, jossa päätettiin
periä 235 000 euron suuruinen vapaan pääoman sijoitus, jolla katetaan vuoden 2020
kiinteistövero (KH 8.6.2020 § 237). Pääomasijoitusta ei ollut varattuna talousarviossa ja
se esitetään lisättäväksi menona osakkeisiin ja osuuksiin KOY Liiketalolle.
Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon (ja jatkossa perustettavien yhtiöiden
yhteenlaskettu arvo) kaupungin taseessa ennen pääomistusta on 9,748 miljoonaa
euroa ja sen jälkeen 9,983 miljoonaa euroa.
Koy Järvenpään Liiketalosta perustettavien yhtiöiden myynti
Vuoden 2020 investoinneissa oli varauduttu Liiketalon osakkeiden myyntiin (9,748 Me)
kuluvana vuonna. Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo on jakautumassa
kaupungin ennakkosuostumuksen mukaisesti (KH 4.5.2020 § 171) seitsemäksi tai
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kahdeksaksi uudeksi yhtiöksi. Perustettavat yhtiöt myydään vaiheittain,
joten talousarviota on syytä muuttaa muuttuneen aikataulun mukaisesti. Myynneistä
siirtyy vuodelle 2021 kolme neljäsosaa (6,5 M€), ja loput (3,5 M€) vuodelle 2023.
Yhteenveto 2020 talousarviomuutoksista
Käyttötalousosaan vuodelle 2020 esitetyt muutokset parantavat heikentyneestä
talousennusteesta huolimatta kaupungin tulosta 0,2 miljoonaa euroa. Parannus
johtuu siitä, että muutosesitykseen ei sisälly Keusoteen kohdistuvia talousarvion
ylityspainetta, eikä koronan vaikutuksia palvelualueiden toimintatuottoihin ja -
kuluihin. Vaikutukset selvitetään johdon raportti 2:n yhteydessä tarkemmin ja tuodaan
sen jälkeen talousarviomuutoskäsittelyyn. Samoin erityisesti talonrakennuksen
investointiosan kohdistuvat muutostarpeet tuodaan käsittellyyn johdon raportti 2:n
yhteydessä ja kun hankkeiden päätöksenteko etenee.
Myyntitulojen siirtymisen vuoksi, kaupunki nostaa muutokset rahoittaakseen vuonna
2021 8,3 miljoonaa euroa lisää lainaa.
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. merkitä tiedoksi lautakuntien lausunnot
2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset
vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
3. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sitovuustasoittain sitoviin
toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.
Käsittely
Tämä asia käsiteltiin § 276 jälkeen.
Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiakohtia § 278 ja § 279.
Päätös
Asian käsittely päätettiin keskeyttää ja siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30

Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 277
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 KH240820 Strategian tavoitteet päivitys konpa-tilaomistus
2 KH 240820 Lisäsopeutus 2020 Konpa ja tilaomistus
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Kaupunginhallitus päätti 17.6.2020 § 242 palvelualueille kohdettavasta
lisäsopeutusvaateesta ja pyysi lautakunnilta esitykset vuosina 2021-2023
toteutettavista toimenpiteistä, joilla sitovuustasokohtaiset kuluvähennykset on
saavutettavissa. Toimenpiteiden osalta tuli esittää eurojen lisäksi
arviot toimenpiteiden vaikutuksista palveluihin, kuntalaisiin ja henkilöstöön.
Lautakunnilta pyydettiin esitys myös sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin
ja tavoiteaikatauluihin.
Konsernipalveluista ja Tilaomistuksesta vastaavana toimielimenä konsernipalvelut on
valmistellut kaupunginhallitukselle esityksen pyydetyistä asioista. Esitys on pykälän
liitteenä.
Konsernipalvelujen sopeutus toteutetaan pääosin jättämällä avoimia tehtäviä
pysyvästi täyttämättä. Vuoden 2020 osalta sopeutusta helpottaa osa-aikaisuudet ja
rekrytointien viiveet henkilöstön vaihtuessa. Sopeutus heijastuu ennen kaikkea
kehittämiseen, joka voi resurssien niukkuuden vuoksi hidastua perustoiminnan
vaatiessa työpanosta tai vaihtoehtoisesti sisäisissä palveluissa palvelutasot voivat
alentua. Olemassa olevan henkilöstön kuormittuminen on riskinä.
Sitovien tavoitteiden sisältöihin ei esitetä muutoksia, mutta aikatauluihin on tehty
tarkennuksia ennen kaikkea koronan aiheuttaman resurssien riittämättömyyden
vuoksi. Sekä konsernipalveluiden että palvelualueiden avainhenkilöiden
työpanokset ovat koronan vuoksi kohdentuneet akuutin poikkeustilanteen hallintaan,
eikä kehittämistyöhön ole pystytty panostamaan vaaditulla tavalla.
KR

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen
sitovuustasoja koskevan esityksen valtuustolle esitettävistä
1. vuosien 2020-2023 sopeutustoimenpiteistä
2. vuosien 2020-2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikataulumuutoksista.
ja liittää tämän asian lausuntonaan kaupunginvaltuustolle asiakohtaan 24.8.2020 §
278

Päätös
Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 286
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Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 KH240820 Strategian tavoitteet päivitys konpa-tilaomistus
2 KH 240820 Lisäsopeutus 2020 Konpa ja tilaomistus
Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 277
Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen
sitovuustasoja koskevan esityksen valtuustolle esitettävistä
1. vuosien 2020-2023 sopeutustoimenpiteistä
2. vuosien 2020-2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikataulumuutoksista.
ja liittää tämän asian lausuntonaan kaupunginvaltuustolle asiakohtaan 24.8.2020 §
278
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 287
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu ICT KJ
2 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu
3 Pöytäkirjan ote Kaupunkikehityslautakunta 13.08.2020 § 23
4 Pöytäkirjan ote Opetus ja kasvatuslautakunta 18.08.2020 § 17
5 Pöytäkirjan ote Järvenpään Vedenjohtokunta 19.08.2020 § 10
6 Pöytäkirjan ote Hyvinvointilautakunta 19.08.2020 § 21
7 Kauke 13.8. Strategian tavoitteet 2020 päivitys
8 Kauke 13.8. Lisäsäästökohteet tasapainottamistoimenpiteet_20_23
9 Opka 18.8. Talousohjelman tarkistus lautakuntadiat OPKA päivitetty 12.8.
10 Jäve 19.8. Liite2 Järvenpään Vesi Lisäsäästökohteet 2021_2030
11 Hyvo 19.8. Toiminnallisten tavoitteiden ja niiden tavoiteaikataulujen päivitys
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Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 278
Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. merkitä tiedoksi lautakuntien lausunnot
2. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset
vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
3. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sitovuustasoittain sitoviin
toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset vuosille 2020-2023.
Käsittely:
Keskustelun kuluessa Mimmi Launiala teki Katja Revon kannattamana seuraavan
muutosehdotuksen:
Esitän, että OPKAn osalta valtuustolle esitettävää säätötavoitetta pienennetään
kolme miljoonaa euroa suunnitelmakaudelle 2020-2023 ja se kohdennetaan
lautakunnan esittämien prioriteettien mukaan.
Säästötavoitteen pienentäminen katetaan taloudentasapainottamisen
keinovalikoimaa käyttämällä ja tarkentuu vuoden 2021 osalta
talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä.
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys ja
äänestysjärjestykseksi seuraava:
JAA: Pohjaehdotus
EI: Launialan muutosehdotus
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen
kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 9 - 2 (äänestysluettelo).
Äänestykset
Jaa: pohjaehdotus Ei: Launialan muutosehdotus
Jaa
Ulla-Mari Karhu
Jarno Hautamäki
Mikko Päivinen
Mikko Taavitsainen
Willem van Schevikhoven
Tomi Passi
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Hanna Graeffe
Helinä Perttu
Pekka Heikkilä
Ei
Katja Repo
Mimmi Launiala
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 10.09.2020, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu
Kaupunginhallitus on jatkokokouksessaan 28.8.2020 § 287 päättänyt esittää
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteessä esitetyt muutokset
vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Kaupunginvaltuusto
kokoontuu 7.9.2020.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2020-2023
talousarvion ja taloussuunnitelman muuttamisesta
2. antaa palvelualueelle tehtävän valmistella vastaavat muutokset avainalueiden
käyttösuunnitelmiin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Palvelualuejohtaja, talouspäällikkö
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§ 31
Hyvinvoinnin palvelualueen alustavat investointiohjelmat 2021-2030
JARDno-2020-1851
Valmistelija / lisätiedot:
Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Liite Hyvo100920/ Lausunto alustavista investointiohjelmista
Valmistelijat: Topi Luostarinen ja Jari Lausvaara
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 243 pyytää lauta- ja johtokunnilta
lausunnon alustavista investointiohjelmista omaa palvelualuettaan koskevilta osin
syyskuun aikana.
Palvelualueita pyydetään lausunnoissaan arvioimaan investointiohjelman vaikutuksia
palveluihin, henkilöstöön, kuntalaisiin, lapsiin, maankäyttöön, kaupungin
elinvoimaisuuteen tms. oman palvelualueen toiminnan ja tavoitteiden näkökulmasta
merkittäviin tekijöihin.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntonaan liitteenä olevan lausunnon
investointiohjelmista.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talouspalvelut
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Muutoksenhakukielto
§25, §26
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
§27, §28, §29, §30, §31
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Hyvinvointilautakunta
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os.
Seutulantie 12, 04401 Järvenpää. Avoinna ma-ke klo 9.00-15.00, to 9.00-16.00 ja pe
8.00-13.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös pyydetään antamaan tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään
kaupungin kirjaamosta.

