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Saapuvilla olleet jäsenet
Eemeli Peltonen, puheenjohtaja
Henry Berg, 1. varapuheenjohtaja, saapui 18:06
Tiia Lintula, 2. varapuheenjohtaja
Antti Heikkilä
Arto Luukkanen
Emmi Mäkinen
Hanna Graeffe, saapui 18:06
Heini Liimatainen
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Jarno Hautamäki
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Kaija Tuuri
Kaisa Saarikorpi
Katja Repo
Kristiina Vainikka
Lassi Markkanen
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Markku Tenhunen
Mika Gilan, saapui 18:03
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Mikko Päivinen
Mikko Taavitsainen
Mimmi Launiala
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Pekka Heikkinen, saapui 18:06
Pepe Makkonen
Peter Hagman
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Petri Graeffe
Petri Ovaska
Rita Kostama
Satu Haaparanta
Satu Tuominen
Seppo Heino, saapui 18:06
Suvi Pohjonen, saapui 18:06
Tarja Edry, saapui 18:07
Tomi Passi
Tuija Kuusisto
Tuomas Raejärvi
Ulla-Mari Karhu
Willem van Schevikhoven
Riikka Juuma
Hilppa Loikkanen, varajäsen Mikko Vesterinen
Riikka Reina, varajäsen Sanna-Maria Riikonen
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Jarkko Wallenius, varajäsen Heli Anttila, saapui 18:07
Timo Ijäs, varajäsen Pekka Luuk, saapui 18:07
Jarmo Mäkinen, varajäsen Pirjo Komulainen, saapui 18:06
Pekka Heikkilä, varajäsen Marko Larjanne, saapui 18:07
Pauliina Naala, varajäsen Katri Kuusikallio
Muut saapuvilla olleet
Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, sihteeri
Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, saapui 18:03
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, saapui 18:06
Tuula Alkula, viestintäassistentti
Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja
Kirsi Rinne, talousjohtaja
Heli Vastamäki, viestintäjohtaja
Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja
Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja
Poissa

Mikko Vesterinen
Katri Kuusikallio
Heli Anttila
Pekka Luuk
Pirjo Komulainen
Marko Larjanne
Sanna-Maria Riikonen

Allekirjoitukset

Eemeli Peltonen
Puheenjohtaja
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§ 44
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 45
Pöytäkirjan tarkastaminen
Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin
tähän tehtävään valittua henkilöä, jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.
Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa, että kaksi
valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi
kuitenkin siten, etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.
Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti
pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 15.9.2020
* alkaen. (*Pöytäkirja on asetettu nähtäville Järvenpään kaupungin tietoverkkoon 16.9..
2020. / RM 16.9.2020).

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Seppo Heino ja
Peter Osipow. Varalle valtuutetut Arto Luukkanen ja Katja Repo.

Käsittely:
Puheenjohtaja ehdotti puheenvuorojen pituuden rajoittamista § 52 ja 53 osalta siten,
että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 min ja yksittäisten puheenvuorojen pituus 3
min.
Puheenjohtajan ehdotti, että § 54 otetaan kokouksen käsiteltäväksi
kiireellisyysperusteella.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta puheenvuorojen pituuden
rajoittaminen § 52 ja 53 osalta siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 min ja
yksittäisten puheenvuorojen pituus 3 min.
Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta § 54 ottaminen kokouksen
käsiteltäväksi kiireellisyysperusteella.
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§ 46
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat
Valtuuston ylimäääräinen kokous torstaina 24.9.2020 klo 18.00.
Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely:
Puheenjohtaja ilmoitti muutoksen valtuustoryhmien järjestäytymisessä: keskustan
valtuustoryhmän puheenjohtajaksi on valittu Tomi Passi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, § 248,17.06.2020
Kaupunginvaltuusto, § 47, 07.09.2020
§ 47
Ero luottamustehtävistä / Laalo Hannu
JARDno-2020-1579
Kaupunginhallitus, 17.06.2020, § 248
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Hannu Laalo on 1.6.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa seuraavista
luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi.
1. Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenyys (Järvenpää Plus)
2. hyvinvointilautakunnan varajäsenyys (Lassi Markkanen)
3. Järvenpään Mestariasunnot Oy hallituksen jäsen
4. Saunakallion ostoskeskus Oy hallituksen jäsen
5. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä / kuntayhtymävaltuuston jäsen
Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos
luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa
luottamustoimen päättyneeksi.
Hannu Laalo on ollut järjestyksessä kahdeksas keskusvaalilautakunnan vahvistama
Järvenpää Plus varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunnan tulee nimetä / vahvistaa
edellisen kunnallisvaalien tuloksen perusteella kahdeksas Järvenpää Plus
varavaltuutettu.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan valtuusto valitsee opetus- ja
kasvatus-, hyvinvointi- ja kaupunkikehityslautakunnan jäsenet. Valtuuston tulee todeta
Laalon menettäneen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin ja
valita hyvinvointilautakuntaan varajäsen hänen tilalleen sen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää eron Hannu Laalolle hänen luottamustehtävistään Saunakallion
ostoskeskus Oy:n ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallituksen jäsenyydestä ja
valita hänen sijaan edustajat niihin, ja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää
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1. myöntää Hannu Laalolle (Järvenpää Plus) hänen pyytämänsä eron Järvenpää
Plussan varavaltuutetun ja Hyvinvointilautakunnan varsinaisen jäsenen Lassi
Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
2. valita Hannu Laalon tilalle Lassi Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen
Hyvinvointilautakuntaan.
3. myöntää Hannu Laalolle eron Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymän
yhtymävaltuuston luottamustehtävästä.
4. valita Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen
Hannu Laalon tilalle.
Käsittely
Kaupunginjohtaja täsmensi päätösehdotuksensa ensimmäisen kohdan kuulumaan
seuraavasti:
"Kaupunginhallitus päättää myöntää Hannu Laalolle eron Saunakallion ostoskeskus
Oy:n hallituksen varajäsenyydestä ja Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallituksen
jäsenyydestä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen valita hänen sijaansa uudet
edustajat."
Katja Repo ehdotti, että Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen varajäseneksi
nimetään suostumuksensa mukaisesti Seppo Vuoristo ja Mestariasunnot Oy:n
hallituksen jäseneksi Jussi Ylinen.
Asian käsittelyä jatkettiin § 251 jälkeen. Katja Repo ehdotti, että Laalon sijaan
Kivipuiston vahustenkotisäätiön hallituksen varajäseneksi ehdotetaan Pepe Makkosta.
Päätös
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää eron Hannu Laalolle hänen luottamustehtävistään Saunakallion
ostoskeskus Oy:n hallituksen varajäsenen tehtävästä ja Järvenpään
Mestariasunnot Oy:n hallituksen jäsenyydestä ja antaa yhtiökokousedustajalle
toimiohjeen nimetä Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen varajäseneksi
Seppo Vuoriston ja Mestariasunnot Oy:n hallituksen jäseneksi Jussi Ylisen.
2. esittää Hannu Laalolle eron myöntämistä Kivipuiston vanhustenkotisäätiön
hallituksen varajäsenen tehtävästä ja esittää tehtävään Pepe Makkosta.
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää
1. myöntää Hannu Laalolle (Järvenpää Plus) hänen pyytämänsä eron Järvenpää
Plussan varavaltuutetun ja Hyvinvointilautakunnan varsinaisen jäsenen Lassi
Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
2. valita Hannu Laalon tilalle Lassi Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen
Hyvinvointilautakuntaan.
3. myöntää Hannu Laalolle eron Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymän
yhtymävaltuuston luottamustehtävästä.
4. valita Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen
Hannu Laalon tilalle.
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Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 47
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Kaupunginhallitus 17.6.2020 § 248

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntää Hannu Laalolle (Järvenpää Plus) hänen pyytämänsä eron Järvenpää
Plussan varavaltuutetun ja Hyvinvointilautakunnan varsinaisen jäsenen Lassi
Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
2. valita Hannu Laalon tilalle Lassi Markkasen henkilökohtaisen varajäsenen
Hyvinvointilautakuntaan.
3. myöntää Hannu Laalolle eron Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymän
yhtymävaltuuston luottamustehtävästä.
4. valita Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen
Hannu Laalon tilalle.
Käsittely:
Valtuutettu Pepe Makkonen ehdotti, Asko Laaksoa Lassi Markkasen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi hyvinvointilautakuntaan ja Jyri Halmetta Tuusulan seudun veden
yhtymävaltuustoon.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Valittiin Asko Laakso Lassi Markkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
hyvinvointilautakuntaan ja Jyri Halme Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän
yhtymävaltuuston jäseneksi.
Tiedoksi
Eronnut, valittu, HYVO ltk, Tuusulan Seudun vesilaitoskuntayhtymä, Järvenpään
listatiimi
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Kaupunginhallitus, § 263,10.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 48, 07.09.2020
§ 48
Ero luottamustehtävistä / Vesterinen Mikko
JARDno-2020-1718
Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 263
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Mikko Vesterinen on 24.6.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään
kaupungin luottamustehtävistä 1.7.2020 alkaen paikkakunnalta poismuuton takia.
Vesterinen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:
1. kaupunginvaltuuston jäsen,
2. kaupunginhallituksen jäsen,
3. talousjaoston varajäsen (varsinainen jäsen Hanna Graeffe)
4. henkilöstöasianjaoston varajäsen (varsinainen jäsen Hanna Graeffe)
5. keusoten tarkastuslautakunnan varajäsen.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kuntalain 71 §:n 1-
kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta
kyseinen kunta on. Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö
menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
päättyneeksi.
LK
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. myöntää Mikko Vesteriselle eron talousjaoston varajäsenyydestä.
2. valita Mikko Vesterisen sijaan varajäsenen talousjaostoon sen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
3. myöntää Mikko Vesteriselle eron henkilöstöasiainjaoston varajäsenyydestä.
4. valita Mikko Vesterisen sijaan varajäsenen henkilöstöasianjaostoon sen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntaa Mikko Vesteriselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä.
2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunginhallitukseen.
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3. myöntää kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä
eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun
luottamustehtävästä.
4. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton
valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Järvenpään kaupunginvaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi.
5. merkitä Mikko Vesterisen eropyynnön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
tarkastuslautakunnan varajäsenyyden osalta tiedoksi ja siirtää asian tältä osin
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käsiteltäväksi.
Käsittely
Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan. Muuttunut ehdotus kuului
seuraavasti:
"Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntää Mikko Vesteriselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä.
2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunginhallitukseen.
3. myöntää kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä
eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun
luottamustehtävästä.
4. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton
valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Järvenpään kaupunginvaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi.
5. merkitä Mikko Vesterisen eropyynnön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
tarkastuslautakunnan varajäsenyyden osalta tiedoksi ja siirtää asian tältä osin
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käsiteltäväksi."
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muuttuneen ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 48
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Kaupunginhallitus 10.8.2020 § 263

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
1. myöntää Mikko Vesteriselle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä.
2. valita Mikko Vesterisen sijaan jäsenen kaupunginhallitukseen.
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3. myöntää kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä
eron Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun
luottamustehtävästä.
4. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä liiton
valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Järvenpään kaupunginvaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi.
5. merkitä Mikko Vesterisen eropyynnön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
tarkastuslautakunnan varajäsenyyden osalta tiedoksi ja siirtää asian tältä osin
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käsiteltäväksi.
Käsittely:
Valtuutettu Mikko Päivinen ehdotti, että kaupunginhallitukseen valitaan Ossi
Vähäsarja.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Valittiin kaupunginhallitukseen Mikko Vesterisen tilalle Ossi Vähäsarja.
Päätettiin kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreä
liiton valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Hilppa Loikkasen Järvenpään
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Tiedoksi
Eronnut, valittu, Järvenpään listatiimi, Keusote
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Kaupunginhallitus, § 274,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 283,28.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 49, 07.09.2020
§ 49
Ero luottamustehtävästä / Rantanen Tea
JARDno-2020-1868
Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 274
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Tea Rantanen on 5.8.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään
kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustoimesta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
myöntää Tea Rantaselle eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun
luottamustoimesta.
Päätös
Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 283
Valmistelijat / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 274.
Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
myöntää Tea Rantaselle eron Järvenpään kaupunginvaltuuston varavaltuutetun
luottamustoimesta.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 49
Valmistelija / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Oheismateriaali / Eroanomus luottamustehtävästä / Tea Rantanen
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 283
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Tea Rantaselle eron Järvenpään
kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustoimesta.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asianosainen, listatiimi
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Kaupunkikehityslautakunta, § 13,27.02.2020
Kaupunkikehityslautakunta, § 19,11.06.2020
Kaupunginhallitus, § 266,17.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 50, 07.09.2020
§ 50
Asemakaavan muutos, Wärtsilänkatu 4 ja 6
JARDno-2019-2588
Kaupunkikehityslautakunta, 27.02.2020, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Åsa Graeffe
asa.graeffe@jarvenpaa.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Kaavaehdotuskartta lautakuntakäsittelyyn
2 Kaavaehdotusselostus lautakuntakäsittelyyn
Perustelut
Tiivistelmä
Wärtsilänkatu 4 ja 6 asemakaavamuutoksen päätavoitteena on tutkia
mahdollisuutta muuttaa Wärtsilänkadun ja rautatien välissä olevien teollisuus-
ja vajaakäyttöisen huoltoaseman tonttien asemakaavaa Keskustan
osayleiskaavan 2030 mukaisesti tehokkaalle keskustamaiselle asumiselle.
Asemakaavan muutostyö on käynnistynyt tontinomistajien aloitteesta.
Kaupunginhallitus on 9.9.2019 hyväksynyt puitesopimukset Wärtsilänkatu 4:n, §
217, ja Wärtsilänkatu 6:n, § 218, kanssa. Asemakaava laaditaan keskustan
osayleiskaavatavoitteiden mukaisesti tiiviissä yhteistyössä hakijoiden kanssa
Järvenpään kaupungin asemakaavoituksessa virkamiestyönä.
Tonteille suunnitellaan yhteensä neljä seitsemän – kahdeksan kerroksista
asuinkerrostaloa, joille osoitetaan asuinkerrosalaa yhteensä 9 350 k-m2. Lisäksi
voidaan tonteille toteuttaa yhteensä 200 k-m2 liiketilaa rakennusten
ensimmäisiin kerroksiin. Viitesuunnitelmien mukaan tonteille tulee yhteensä
noin 165 uutta asuntoa. Rakennusmassat sijoitetaan tonteille kulmittain
muodostamaan suojaisat piha-alueet tonteilla. Korkeat asuinrakennukset
suojaavat pihojen leikki- ja oleskelualueet ratamelusta. Matalammat varasto- ja
talousrakennusmassat Wärtsilänkadun varressa muodostavat kaupunkimaisen
katutilan ja suojaavat pihat kadulta tulevalta liikennemelulta. Tonteille tulee
yhteensä noin 120 autopaikkaa.
Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus
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Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 18.9.2019 sekä
kirjeellä asianosaisille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 18.9.2019 lähtien Seutulantalon
ilmoitustaululla sekä Järvenpään kaupungin internetsivuilla. Vireilletulon yhteydessä
asetettiin nähtäville kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon saatiin
kaksi kirjallista palautetta.
Asemakaavan muutosluonnosaineisto on ollut nähtävänä 27.11. – 18.12.2019 välisen
ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla.
Nähtävillä olosta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaulululla, internet-sivuilla ja lehti-
ilmoituksena Viikkouutisissa. Luonnosvaiheen lausuntomahdollisuudesta tiedotettiin
seuraavia tahoja: Uudenmaan ELY –keskus, Väylävirasto, Keski-Uudenmaan
pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Järvenpään Vesi, Järvenpään
ympäristöyhdistys ry, Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Fortum Power & Heat Oy
/Kaukolämpö, Elisa Oyj ja TeliaSonera Finland Oyj. Asemakaavan muutostyö on tehty
tiiviissä yhteistyössä kaupungin kaupunkitekniikan suunnittelun ja rakennusvalvonnan
kanssa.
Kaavaluonnoksesta saatiin neljä lausuntoa, kirjallisia mielipiteitä ei tullut. Väylävirasto
ja ELY -keskus huomauttivat lausunnoissaan asuinkorttelin meluolosuhteista ja
vaativat mm. melu- ja runkomelumääräysten tarkistamista ja tiukentamista.
Rakennusten ääneneristävyysvaatimuksissa tulisi huomioida keskiäänitasojen lisäksi
myös maksimimelutasojen edellyttämät korkeammat ääneneristävyysvaatimukset.
Lausunnot huomioidaan asemakaavan jatkosuunnittelussa. Melu- ja tärinämääräyksiä
on tarkistettu kaavaehdotukseen. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnosvaiheesta on esitetty päätösesityksen
oheismateriaalina. Lyhennelmät lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoituksen
vastineet niihin esitetään asemakaavaselostuksen liitteessä 5.
Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen on saadun palautteen johdosta
tarkennettu ja täydennetty kaava-aineistoa. Kaavakarttaan on tehty seuraavat
muutokset:
AK-60 määräysteksti on täydennetty lauseella: Asuinhuoneistojen makuu- ja
oleskeluhuoneissa yöaikainen hetkellinen enimmäisäänitaso ei saa ylittää 45 dB
LAmax.
Asemakaavaehdotuskarttaan on radanpuoleisille rakennusaloille lisätty uusi dB -
yhdistelmämerkintä (40/32 dBA), joka huomioi erityyppisten asuintilojen
ääneneristysvaatimukset määräystekstillä: Merkintä osoittaa rakennusalan
sivun, jonka puoleisten asuinrakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja
muiden rakenteiden kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään luvun
osoittama dBA-määrä. Ensimmäinen suurempi luku osoittaa vaatimuksen
makuu- ja olohuoneiden osalta, toinen pienempi luku muiden asuinhuoneiden
osalta.
Kaavaluonnoksen /vä -määräys on kokonaan uudistettu ja korvataan
kaavaehdotuksessa selkeämmällä /tä-1 määräyksellä: ”Alue, jonka
rakentamisessa tulee huomioida mahdollinen raide- tai muun liikenteen
aiheuttama tärinä. Tärinä tai siitä aiheutuva runkoääni ei rakennusten
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sisätiloissa saa ylittää voimassa olevia suositus- ja enimmäisohjearvoja.
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää rakennuskohtaiset ratkaisut tärinän ja
runkoäänen vaimennustoimenpiteiksi.”
Kaavakarttaan on merkitty johtovaraus korttelin läpi kulkevalle sähköjohdolle.
Asemakaavan kuvaus
Asemakaavan muutos koskee Wärtsilänkadun varren Yhdistettyjen teollisuus- ja
varastorakennusten (TTV-4) tonttia 7-730-2 ja Moottoriajoneuvojen
huoltoaseman ja liikerakennusten (ALM) tonttia 7-733-7 sekä tonttien välistä
viheraluekaistaletta ja Wärtsilänkadun ja Pajalantien risteysalueen katualuetta.
Asemakaavan muutoksella tehostetaan alueen kaupunkirakennetta Keskustan
osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti osoittamalla tonteille keskustamaista
asuinkerrostalorakentamista.
Tonttien suunnittelussa huomioidaan alueen sijainti rautatien melu- ja
tärinäalueella ja haasteelliset meluolosuhteet ohjaavat kaavaratkaisua ja
rakennusmassojen sijoittamista tonteilla. Kaavaratkaisuksi valittiin
melusuojauksen kannalta toimivin vaihtoehto. Molemmille tonteille sijoitetaan
kaksi toisiinsa L-muodossa kytkettyä asuinkerrostaloa ja Wärtsilänkadun puolelle
sijoitetaan yksikerroksiset piharakennukset. Rakennusten väliin muodostuu
näin melulta suojatut pihojen oleskelualueet. Yksiportaiset asuinkerrostalot ovat
seitsemän ja kahdeksan kerroksisia. Tonttien pysäköintialueet sijoittuvat
meluisalle junaradan puolelle. Tonteille ajo osoitetaan tonttien rajalle yhteisestä
tonttiliittymästä.
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 1,62 hehtaaria, josta on asuinkerrostalojen
korttelialuetta (AK-60) noin 8290 m2 ja katualuetta noin 7900 m2. Kortteliin saa
asuinrakennusoikeuden lisäksi rakentaa 200 k- m2 liiketilaa asuinkerrostalojen
ensimmäiseen kerrokseen. Korttelin rakentamistehokkuus vastaa lukua e = 1,30.
Autojen pysäköinti- ja säilytyspaikkojen rakennusalalla on tilaa noin 120 autolle.
Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan
toteuttamisen vaikutukset. Rakentamistapaohjeilla varmistetaan rakentamisen laatu
ja soveltuvuus ympäristöön ja ne hyväksytään sitovina kaavan yhteydessä.
Rakentamistapaohjeet ovat selostuksen liitteenä 3. Korttelialueelle laaditaan erillinen
tonttijako asemakaavoituksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää
1. hyväksyä 7. eli Pajalan kaupunginosan korttelin 730 Moottoriajoneuvojen
huoltoaseman ja liikerakennusten korttelialuetta ja korttelin 733 Yhdistettyjen
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta sekä niihin liittyvää
puistoaluetta ja katualuetta koskevan Wärtsilänkatu 4 ja 6 asemakaavan
muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 14.2.2020 ja asemakaavan
selostus, päivätty 27.11.2019/täydennetty 14.2.2020) ja asettaa asemakaavan
muutosehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.
2. pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
Uudenmaan ELY –keskus, Väylävirasto, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-
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Uudenmaan ympäristökeskus, Järvenpään Vesi, Fortum Power and Heat Oy,
Caruna Oy, Fortum Power & Heat Oy/Kaukolämpö ja Elisa Oyj.
3. antaa kaupunkikehitykselle valtuudet tehdä stilistisiä ja teknisiä parannuksia
asemakaavan ehdotusmateriaaliin ennen nähtäville panoa ja lausuntokierrosta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkikehityslautakunta, 11.06.2020, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Åsa Graeffe
asa.graeffe@jarvenpaa.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Asemakaavaselostus liitteineen hyväksymiskäsittelyyn
2 Asemakaavakartta hyväksymiskäsittelyyn
3 Rakennustapaohje 200213 hyväksymiskäsittelyyn
Asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65§:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti
nähtävänä 18.3. – 17.4.2020 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin
internet-sivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella Viikko-lehdessä ja
Järvenpään kaupungin internet-sivuilla sekä kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille.
Asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta,
Väylävirastolta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Keski-Uudenmaan
pelastuslaitokselta, Järvenpään vedeltä, Fortum Power and Heat Oy:lta, Caruna Oy:ltä
ja Elisa Oyj:lta.
Kaavaehdotuksesta on saatu kuusi lausuntoa: Elisa Oyj:lta, Väylävirastolta, Fortum
Power and Heat Oy:lta, Caruna Oy:ltä, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta ja
Uudenmaan ELY-keskukselta. Muistutuksia ei esitetty. Lausunnot ovat
lyhentämättöminä kokouksen oheismateriaalina. Yhteenveto lausunnoista ja
kaavoituksen vastineet niihin ovat asemakaavaselostuksen liitteenä 5.
Lausunnoissa esitettiin tarkennuksia asuinkorttelin meluntorjuntamääräyksiin,
lähinnä parvekkeisiin ja huoneistoihin kohdistuvien melutasojen johdosta. Asuntojen
oleskeluparvekkeita on tarkoituksenmukaista suojata melulta ja varmistaa, että niillä
saavutetaan valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ulkoalueille annettujen
melutasojen ohjearvot.
Asuinkerrostalokorttelin kaavamääräyksen (AK-60) melunsuojavaatimuksia on
tarkistettu ja laajennettu koskemaan tonttien leikki- ja oleskelualueiden lisäksi myös
asuntojen oleskeluparvekkeita. AK -määräystekstiä on tarkistettu muotoon: ”Tonteille
sijoitettava leikki- ja oleskelualue sekä asunnon oleskeluparveke tulee suojata siten, että
liikenteen aiheuttama melu alueella ei ylitä melun A-painotetun ekvivalenttitason (Laeq)
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arvoja päivällä (klo 7-22) 55dB(A) ja yöllä (klo 22-7) 50dB(A).” Lisäksi kaavakarttaan on
Wärtsilänkadun katualueelle varattu paikka puistomuuntamolle ohjeellisella
merkinnällä mu-1.
Asemakaavakarttaan ja -määräyksiin on kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehty
edelläselostetun mukaiset tarkistukset sekä joitakin teknisiä täydennyksiä.
Asemakaavaselostukseen on tehty vastaavat täydennykset. Rakentamistapaohjeisiin ei
ole tehty muutoksia. Tehdyt tarkistukset eivät muuta varsinaista kaavaratkaisua,
eivätkä edellytä kaava-aineiston uudelleen nähtäville asettamista.
Asemakaavan muutoksesta laadittavat maankäyttösopimukset Wärtsilänkatu 4:n
(kiinteistö 186-7-730-2) ja Wärtsilänkatu 6:n (kiinteistöt 186-7-733-7 ja 186-401-1-1513)
käsitellään kaupunginhallituksessa ennen asemakaavamuutoksen
hyväksymiskäsittelyä.
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää
1. hyväksyä annetut vastineet asemakaavamuutosehdotuksesta
annettuihin (kaavaselostuksen liite 5) lausuntoihin
2. esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 7. eli Pajalan
kaupunginosan korttelin 730 Moottoriajoneuvojen huoltoaseman ja
liikerakennusten korttelialuetta (ALM) ja korttelin 733 Yhdistettyjen teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialuetta (TTV-4) sekä niihin liittyvää puistoaluetta ja
katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta,
päivätty 14.2.2020, tarkistettu 7.5.2020 sekä asemakaavan selostus, päivätty
27.11.2019, tarkistettu 14.2.2020/ 7.5.2020) ja rakennustapaohjeet (päivätty
13.2.2020).
Käsittely
Vt. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa lyhyesti.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus, 17.08.2020, § 266
Valmistelijat / lisätiedot:
Åsa Graeffe
asa.graeffe@jarvenpaa.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Asemakaavaselostus liitteineen hyväksymiskäsittelyyn
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2 Asemakaavakartta hyväksymiskäsittelyyn
3 Rakennustapaohje 200213 hyväksymiskäsittelyyn
Kaupunkikehityslautakunta 11.6.2020 § 19
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
hyväksyä 7. eli Pajalan kaupunginosan korttelin 730 Moottoriajoneuvojen
huoltoaseman ja liikerakennusten korttelialuetta (ALM) ja korttelin 733 Yhdistettyjen
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV-4) sekä niihin liittyvää
puistoaluetta ja katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen
(asemakaavakartta, päivätty 14.2.2020, tarkistettu 7.5.2020 sekä asemakaavan
selostus, päivätty 27.11.2019, tarkistettu 14.2.2020/ 7.5.2020) ja rakennustapaohjeet
(päivätty 13.2.2020).

Käsittely
Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen selosti asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 50
Valmistelija / lisätiedot:
Åsa Graeffe
asa.graeffe@jarvenpaa.fi
kaavoitusinsinööri
Liitteet

1 Asemakaavaselostus liitteineen hyväksymiskäsittelyyn
2 Rakennustapaohje 200213 hyväksymiskäsittelyyn
3 Asemakaavakartta hyväksymiskäsittelyyn
Kaupunginhallitus 17.8.2020 § 266
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 7. eli Pajalan kaupunginosan korttelin 730
Moottoriajoneuvojen huoltoaseman ja liikerakennusten korttelialuetta (ALM) ja
korttelin 733 Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV-4)
sekä niihin liittyvää puistoaluetta ja katualuetta koskevan asemakaavan
muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 14.2.2020, tarkistettu 7.5.2020 sekä
asemakaavan selostus, päivätty 27.11.2019, tarkistettu 14.2.2020/ 7.5.2020) ja
rakennustapaohjeet (päivätty 13.2.2020).
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
kaavamuutoksen hakijat, Uudenmaan ELY -keskus, Caruna Oy, muut asianosaiset
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Henkilöstöasiainjaosto, § 7,28.01.2020
Kaupunginhallitus, § 23,03.02.2020
Kaupunginvaltuusto, § 5,24.02.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 15,02.06.2020
Kaupunginhallitus, § 236,08.06.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 21,26.06.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 24,11.08.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 27,18.08.2020
Kaupunginhallitus, § 280,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 289,28.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 51, 07.09.2020
§ 51
Periaatepäätös palvelualuejohtajan viran auki julistamiseksi
JARDno-2019-3488
Henkilöstöasiainjaosto, 28.01.2020, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Valmistelijat Merja Soosalu ja Iiris Laukkanen
Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
palvelualueiden palvelualuejohtaja on hakenut eroa 1.6.2020 alkaen.
Palvelualueiden johtamisrakennetta on tarkoituksenmukaista tarkastella
henkilömuutosten yhteydessä. Keskeinen kysymys on, johtaako yksi
palvelualuejohtaja molempia palvelualueita vai johtaako jatkossa kumpaakin
palvelualuetta oma palvelualuejohtaja.
Molemmille palvelualueille ehdotetaan perustettavaksi palvelualuejohtajan virka.
Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi myös palvelualueiden keskinäistä
tehtäväjakoa. Tätä koskeva ehdotus hallintosääntömuutokseksi tuotaneen
kaupunginvaltuuston päätettäväksi 24.2.2020.
Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen
palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Tämän vuoksi valtuuston on nyt tarpeen
tehdä päätökset viran auki julistamisesta sekä siihen liittyvistä ratkaisuista.
Kahden palvelualuejohtajan malli edellyttää kahden uuden viran perustamista nyt ja
nykyisen palvelualuejohtajan viran lakkauttamista sen jälkeen, kun tämä
virantäyttöprosessi on saatettu loppuun.
Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintosäännön 12 §:n mukaan
kaupunginhallitus.
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Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejohtajien
kelpoisuudesta ja peripäätöksen viran auki julistamisesta ja tekee valintapäätöksen.
Hallintosäännön 14 §:n mukaan laajennettu henkilöstöasiainjaosto valmistelee
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rekrytoinnin ja päättää
palvelussuhteen ehdot, osaamisprofiilin sekä hakuilmoituksen.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää mahdolliset hallintosäännön muutokset, mikäli
samassa yhteydessä muutetaan lautakuntien välistä työnjakoa. Tämä tuodaan
päätöksentekoon erikseen.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Henkilöstöasianjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1. pavelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan
kummallekin palvelualuejohtaja
2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva korkeakoulututkinto
Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus perustaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan viran sekä
hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran. Virkojen perustamista tarkoittava päätös on
ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä virkojen
kelpoisuusvaatimukset ja periaatteen julistaa haettavaksi kaksi palvelualuejohtajan
virkaa.

Käsittely
Asia käsiteltiin henkilöstöasian laajennetussa kokoonpanossa.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu poistui esteellisenä kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn aikana klo 7.57.
Keskustelun kuluessa Minna Solanterä teki muutosehdotuksen, joka kuului
seuraavasti: Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Ehdotus raukesi
kannattamattomana.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, 03.02.2020, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto 28.1.2020 § 7
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää
1. pavelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan
kummallekin palvelualuejohtaja
2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva korkeakoulututkinto
Kaupunginhallitus päättää perustaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan
viran sekä hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran. Virkojen perustamista tarkoittava
päätös on ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä virkojen
kelpoisuusvaatimukset ja periaatteen julistaa haettavaksi kaksi palvelualuejohtajan
virkaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 24.02.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Iiris Laukkanen
iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
hallintojohtaja
Kaupunginhallitus 3.2.2020 § 23
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
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1. pavelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan
kummallekin palvelualuejohtaja
2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva korkeakoulututkinto
Käsittely
Keskustelun kuluessa valtuutettu Pirjo Komulainen ehdotti Willem van
Schevikhovenin, Heini Liimataisen ja Petri Graeffen kannattamana asian palauttamista
valmisteluun.
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys.
Äänestykset
Palautusesitys: JAA: Asian käsittelyn jatkaminen tässä kokouksessa EI: Asian
palauttaminen valmisteluun.
Jaa
Jenni Marttinen
Seppo Heino
Hanna Graeffe
Arto Luukkanen
Pepe Makkonen
Ossi Vähäsarja
Markku Tenhunen
Tiia Lintula
Mikko Vesterinen
Mikko Taavitsainen
Kaisa Saarikorpi
Peter Osipow
Olli Kamunen
Katri Kuusikallio
Kristiina Vainikka
Mikko Päivinen
Lassi Markkanen
Henry Berg
Katja Repo
Tarja Edry
Ei
Kaija Tuuri
Ulla-Mari Karhu
Satu Tuominen
Tuomas Raejärvi
Kaarina Wilskman
Petri Graeffe
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Helinä Perttu
Marko Larjanne
Emmi Mäkinen
Mikko Laakkonen
Tomi Passi
Heini Liimatainen
Liisa Majanen
Petri Ovaska
Pekka Luuk
Eemeli Peltonen
Tuija Kuusisto
Pekka Heikkilä
Willem van Schevikhoven
Pirjo Komulainen
Pekka Heikkinen
Jarno Hautamäki
Minna-Maria Solanterä
Sanna-Maria Riikonen
Rita Kostama
Antti Heikkilä
Peter Hagman
Heli Anttila
Mimmi Launiala
Timo Ijäs
Arvi Kekäläinen
Päätös
Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 20 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 0 Tyhjää palauttaa asia
valmisteluun.

Henkilöstöasiainjaosto, 02.06.2020, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Valmistelijat
henkilöstöjohtaja Merja Soosalu, hallintojohtaja Iiris Laukkanen
Opetuksen ja kasvatuksen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueiden
palvelualuejohtajan palvelussuhde päättyy 31.5.2020.
Palvelualueiden johtamisjärjestelmää on valmisteltu kehitettäväksi siten, että
molemmilla palvelualueilla on omat palvelualuejohtajat. Tämä edellyttää nykyisen
viran lakkauttamista ja kahden uuden palvelualuejohtajan viran perustamista.
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Asiaa on käsitelty kaupunginvaltuustossa 24.2.2020 § 5, jossa kaupunginvaltuusto on
palauttanut asian valmisteluun. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja
yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi. Palvelualueiden johtajan
virkatehtävien hoito on järjestettävä tilapäisjärjestelyin.
Tilapäisjärjestelynä esitetään, että palvelualuejohtajan virkatehtävät jaetaan kahdelle
avainaluejohtajalle oman viran ohella hoidettavaksi. Järjestely on määräaikainen
kunnes julkisen hakumenettelyn kautta valitut viranhaltijat aloittavat tehtävissään.
Tehtäväjärjestely on tarkoituksenmukaista hoitaa sisäisin järjestelyin siten, että
varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä hoitaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen
palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman toimensa ohella sekä vapaa-aika- ja
osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
palvelualueella. Tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajan ja vapaa-aika- ja
osaamispalvelujen johtajan tehtäviä organisoidaan avainalueilla siten, että
virkatehtävien hoitaminen oman viran ohella on mahdollista.
Korvaus palvelualuejohtajan virkatehtävien hoitamisesta oman toimen ohella
määräytyy kaupungin yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Järjestely tukee palvelualueen
henkilöstökustannusten vähentämistä, mitä koronaepidemian perusteella käydyn
tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuneen yhteistoimintamenettelyn
lopputuloksena on edellytetty.
Päätöksen valmistelun yhteydessä on kuultu varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelää
sekä vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaaraa, jotka ovat antaneet
järjestelyyn suostumuksensa. Kaupunginjohtaja on esitellyt asiaa
kaupunginhallitukselle 1.6.2020 kaupunginhallituksen kokouksen ilmoitusasioissa §
214.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Käsittelyn aikana esittelijä tarkensi esitystään siten, että virka täytetään
määräaikaisesti siihen asti, että virat on täytetty julkisen hakumenettelyn kautta
kuitenkin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.
Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
päättää, että 1.6.2020 lukien
1. varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä määrätään hoitamaan opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella
2. vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara määrätään hoitamaan
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen palvelualuejohtajan
virkatehtäviä oman virkansa ohella,
Palvelualuejohtajien virkatehtävät ja toimivalta määräytyvät voimassaolevan
hallintosäännön sekä alemmantasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja
delegointimääräysten mukaisesti.
Päätös
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Henkilöstöasianjaosto päättää esittää esittelijän tarkennetun esityksen mukaisesti
kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä opetuksen ja
kasvatuksen ja hyvinvoinnin palvelualueiden palvelualuejohtajan virkatehtävien
hoitamisen määräaikaisesti.

Kaupunginhallitus, 08.06.2020, § 236
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Valmistelijat
henkilöstöjohtaja Merja Soosalu, hallintojohtaja Iiris Laukkanen
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että 9.6.2020 lukien
1. varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä määrätään hoitamaan opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella
2. vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara määrätään hoitamaan
hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella,
Palvelualuejohtajien virkatehtävät ja toimivalta määräytyvät voimassaolevan
hallintosäännön sekä alemmantasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja
delegointimääräysten mukaisesti.
Määräys on voimassa määräaikaisesti siihen saakka kunnes virat on täytetty julkisen
hakumenettelyn kautta, enintään kuitenkin vuoden 2020 loppuun.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Henkilöstöasiainjaosto, 26.06.2020, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu, Iiris Laukkanen
merja.soosalu@jarvenpaa.fi, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja, hallintojohtaja
Liitteet

1 Periaatepäätös palvelualuejohtajan viran auki julistamiseksi, laajennetun
henkilöstöasiainjaoston käsittelyssä 200626
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Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty eroa 1.6.2020
alkaen.
Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen
palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa
henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen
kokouksessa 3.2.2020 §23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa
24.2.2020 § 5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun ilman
saatetta. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja
yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi. Nyt valmistelutyö
käynnistyy uudelleen henkilöstöasiainjaoston lähetekeskustelulla. Asiaan liittyen on
virkatyönä tehty kevyitä vaikutusarvioita ja pieniä tarkennuksia, jotka on tarkoitus
tuoda elokuun kokoukseen. Jaoston tämän kokouksen aloituskäsittelyn tarkoituksena
on varmistaa, että valtuuston palautuspäätöksen taustalla olevat tekijät huomioidaan
uudella valmistelukierroksella.
Palvelualueiden johtamisrakennetta on tarkoituksenmukaista tarkastella
henkilömuutosten yhteydessä. Keskeinen kysymys on, johtaako yksi
palvelualuejohtaja molempia palvelualueita vai johtaako jatkossa kumpaakin
palvelualuetta oma palvelualuejohtaja. Kahden palvelualuejohtajan malli edellyttää
kahden uuden viran perustamista ja nykyisen palvelualuejohtajan viran
lakkauttamista sen jälkeen, kun tämä virantäyttöprosessi on saatettu loppuun. Yhden
palvelualuejohtajan malli mukaisesti virantäyttö voidaan toteuttaa nykyisen viran
täyttönä.
Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejohtajien
kelpoisuudesta ja tekee periaatepäätöksen viran auki julistamisesta ja tekee
valintapäätöksen. Hallintosäännön 14 §:n mukaan laajennettu henkilöstöasiainjaosto
valmistelee kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rekrytoinnin ja
päättää palvelussuhteen ehdot, osaamisprofiilin sekä hakuilmoituksen. Viran
perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintosäännön 12 §:n mukaan
kaupunginhallitus.
Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi myös palvelualueiden keskinäistä
tehtäväjakoa. Tämä edellyttää muutoksia kaupungin hallintosääntöön. Näistä
muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Nämä hallintosäännön muutokset tuodaan
päätöksentekoon erikseen.
Palvelualueiden johtajan virkatehtävien hoito on järjestetty tilapäisjärjestelyin
kesäkuusta 2020. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.6.2020 § 236 päättänyt
henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 2.6.2020 §15 pohjalta, että 9.6.2020 lukien
varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä määrätään hoitamaan opetuksen ja kasvatuksen
palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella ja vapaa-aika- ja
osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara määrätään hoitamaan hyvinvoinnin
palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella. Nämä
palvelualuejohtajien virkatehtävät ja toimivalta määräytyvät voimassa olevan
hallintosäännön sekä alemman tasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja
delegointimääräysten mukaisesti. Tämä kaupunginhallituksen määräys on voimassa
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määräaikaisesti siihen saakka, kunnes virka tai virat on täytetty julkisen
hakumenettelyn kautta, enintään kuitenkin vuoden 2020 loppuun.
Käsittelyn tässä vaiheessa on tarkoitus käydä asiasta lähetekeskustelu, jonka
tavoitteena on varmistaa, että ne asiat, joita valtuuston tekemään valmisteluun
palautukseen sisältyy, voidaan riittävän kattavasti huomioida. Lähetekeskustelussa
olisi jatkovalmistelun kannalta hyvä erotella mitä halutaan lisättäväksi ja
tarkennettavaksi a) yhden tai kahden johtajan mallin osalta, b) palvelualueiden
välisten tehtäväsiirtojen osalta ja c) kelpoisuusvaatimusten osalta.
Tehtäväkuvaukset ja osaamisprofiilit on tarkoituksenmukaista viimeistellä sitten kun
valtuusto on tehnyt periaatepäätöksensä.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto käy lähetekeskustelun tarvittavista lisätietotarpeista ja
tarkennuksista.

käsittely
Käsittelyn aikana esittelijä esitti kirjattavaksi päätökseksi, että henkilöstöasiainjaosto
kävi lähetekeskustelun ja tarkensi lisätietotarpeita, jotka käyvät esille liitteestä.
Tämä pykälä käsiteltiin laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokoonpanossa.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän tekemän kirjaus-esityksen mukaisesti.

Henkilöstöasiainjaosto, 11.08.2020, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Valmistelijat: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu ja hallintojohtaja Iiris Laukkanen
Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty ero 1.6.2020
alkaen.
Hallintosäännön 49§:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen
palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa
henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen
kokouksessa 3.2.2020 §23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa
24.2.2020 §5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun ilman
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saatetta. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja
yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi.
Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston
lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 §21, jossa tarkennettiin
jatkovalmistelua tarvitsevia kohtia. Jatkovalmistelua tarvitseviksi kohdiksi päätettiin:
a) Yhden tai kahden palvelualuejohtajan mallin osalta talousvaikutusten vertailu
yhden tai kahden palvelualuejohtajan ratkaisuissa ja virkojen tehtävien vertailu ja
suhteessa aiempaan yhden palvelualuejohtajan tehtäviin,
b) Palvelualueiden välisten tehtäväsiirtojen osalta viedään lautakuntien valmisteluun
vain, jos vaikutusta lautakuntien väliseen tehtävien- ja vastuiden jakoon ja
varmistetaan kahden palvelualuejohtajan mallissa, että lautakuntien tehtäväalueiden
ja palvelualuejohtajien tehtävänjako on yhteneväinen,
c) Kelpoisuusvaatimusten osalta henkilöstöasiainjaosto pitää tärkeänä, että virkojen
täytössä noudatetaan kaupungin vakiintunutta käytäntöä ja jos tästä poiketaan, tulee
tämä perustella tarkasti. Kaupungin vakiintuneena käytäntönä on käyttää johtajan
virkojen kelpoisuusvaatimuksena soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ellei
lainsäädännön perusteella ole muita vaateita kelpoisuudelle,
Jaoston tämän kokouksen käsittelyn tarkoituksena on päättää tehdä esitys
palvelualuejohtajan virantäytön periaatteista yllä esitettyjen kohtien
jatkovalmistelussa tehtyjen lisätarkasteluiden tuottaman tiedon perusteella. Alla on
kuvattu yllä mainittujen lisätarkasteltavien kohtien perustelut kohdittain a), b), ja c).
a) Yhden palvelualuejohtajan mallissa kaupungin kahta kolmesta palvelualueesta
johdetaan yhdellä palvelualuejohtajalla. Tämä noudattaa nykytilannetta ja siten sillä ei
sellaisenaan olen johtajan palkkaukseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia. Tässä
mallissa palvelualueiden johtaminen menestyksekkäästi edellyttää
johtamisjärjestelmän rakenteelta kerroksellisuutta ja siten strategisten tavoitteiden
toteutuminen itseohjautuvuudesta ja valmentavasta johtamisesta on arvioitavissa
olevan haastavampaa.
Kahden palvelualuejohtajan mallissa johtaminen menestyksekkäästi ja
kustannustehokkaasti on arvioitavissa olevan mahdollisempaa, kun palvelualueen
johtajalla on mahdollisuus paneutua ja syventyä johtamansa palvelualueen
tehtäväkenttään syvällisemmin ja siten edellytykset ymmärtää ja ohjata toimintaa
tavoitteellisesti ja strategisesti on vahvemmat kuin yhden palvelualuejohtajan mallissa.
Yhden tai kahden palvelualuemallien johtajan mallien välistä taloudellista
kustannusvaikutusta tulee tarkastella syvemmin ja leveämmin kuin vain vertaamalla
johtajien palkkaukseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia. Mahdollisuudet
kustannustehokkuuteen ja taloudellisuuteen ovat erilaiset yhden tai kahden
palvelualuejohtajan malleissa. Tämä liittyy sekä palvelualuejohtajan mahdollisuuksiin
paneutua palvelualueensa sisältöön, rakenteisiin ja prosesseihin eri tavalla riippuen
onko palvelualueita johdettavana yksi tai kaksi. Täten on arvioitavissa, että kahden
palvelualuejohtajan mallissa paneutuminen on syvempää ja leveämpää ja siten
toiminnan tavoitteellistaminen, strategisuus ja tuloksellisuus mahdollistuvat
vahvemmin.
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Kahden palvelualuejohtajan mallin muutos edellyttää yhden palvelualuejohtajan viran
tehtävien jakamista kahden palvelualuejohtajan viran tehtäviin. Kun kaupunginhallitus
on kokouksessaan 10.8.2020 §257 päättänyt, että 24.2.2020 §6 osalta
kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemää palautusta ei ole tarkoituksenmukaista
jatkovalmistella, tarkoittaa tämä sitä, että palvelualuejohtajien virkojen tehtävien
jakaminen on mahdollista tehdä jakamalla nykyisten opetus- ja kasvatuslautakunnalle
ja hyvinvointilautakunnalle kuuluvat tehtävät perustettavien kahden
palvelualuejohtajan viran välillä. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajalle tulisi
siten kuulumaan opetus- ja kasvatuslautakunnan toimialueeseen kuuluvat
palvelualuejohtajan viran tehtävät ja hyvinvoinnin palvelualuejohtajalle
hyvinvointilautakunnan toimialueeseen kuuluvat palvelualuejohtajan tehtävät.
Palvelualuejohtajan tehtävät on Järvenpään kaupungissa määritetty hallintosäännössä
§42. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tehtävät on määritetty
hallintosäännössä §41. Lisäksi opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ja
hyvinvoinnin palvelualueella on lautakuntien hyväksymät ohjeet toimivallan
delegoimisesta ko. palvelualueilla. Ohjeet ovat nimeltään Hyvinvoinnin palvelualueen
organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta (hyväksytty Sivistyksen ja vapaa-
ajan lautakunnassa 20.12.2018 §62) ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen
organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta (hyväksytty viimeksi Opetus- ja
kasvatuslautakunnassa 25.2.2020 §10). Lisäksi kaupungilla on laadittu osaamisprofiilit
ylimmälle virkamiesjohdolle, joita ovat palvelualuejohtajat, avainalueiden
asiakkuusjohtajat ja konsernipalveluiden voimavarajohtajat. Näiden perusteella on
määritettävissä palvelualuejohtajien viran tehtävät ja tehtävänvaativuudet.
b) Hallintosääntöön ei ole tarpeen tehdä muutoksia, jos kaupunginhallitus on
kokouksessaan 10.8.2020 §257 ratkaissut, että palvelualuejohtajien virkojen täytön
yhteydessä ei ole tarpeen tehdä muutoksia lautakuntien väliseen työnjakoon
erityisesti opiskeluhuollon osalta. Näin ollen ei lautakuntien kuulemisia ole tarpeen
tehdä palvelualuejohtajien virantäytön yhteydessä.
Hallintosäännön, palvelualueiden toimivaltasääntöjen ja palvelualuejohtajan viran
osaamisprofiilin perusteella on määritettävissä palvelualuejohtajien viran tehtävät ja
tehtävänvaativuudet siten, että ne noudattavat lautakuntien välistä työnjakoa.
c) Laissa kunnallisesta viranhaltijasta §6 edellyttää, että virkasuhteeseen otettavalla on
oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus sen lisäksi, mitä
virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista määritetään perustuslain 125§:ssä,
jonka mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto.
Kelpoisuusvaatimusten osalta on kaupungin vallitseva käytäntö ylimmän
virkamiesjohdon osalta ollut "ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto
yhdistettynä ko. toimialan johtamiskokemukseen". Johtamiskokemus kelpoisuuden
edellytyksenä on ongelmallinen, koska se voi perustua ainoastaan subjektiiviseen
arviointiin. Kelpoisuuden tulisikin perustua virantäytöissä ainoastaan tutkintoon.
Johtamisen kokemus on merkittävä ja sen tulee sisältyä ansiovertailuun, mutta sitä ei
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tule käyttää kelpoisuusehtona. Järvenpään kaupungin vakiintuneena käytännön on
siten arvioitavissa olevan soveltuva korkeakoulututkinto, joista ylempää
korkeakoulututkinto on toteutunut ensisijaisena.
Suomalaisten tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat
tiedot, taidot ja pätevyydet perustuvat kansalliseen viitekehykseen, joka noudattaa
Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston suositusta eurooppalaisesta
tutkintojen viitekehyksestä. Suomessa sisällöistä päättää kansallisella tasolla
Opetushallitus.
Palvelualuejohtajan viran tehtävien menestykselliseen hoitamiseen vaaditaan oman
palvelualueen tuntemuksen lisäksi vankkaa johtamiskokemusta ja toimialan
tuntemusta, laaja-alaista ja strategista ymmärrystä ja kykyä työskennellä
kaupunkikonsernin kokonaisedun hyväksi. Vertailtaessa palvelualuejohtajan
virkatehtäviä, osaamisprofiilia ja suomalaista tutkintojen viitekehystä, asettuvat
palvelualuejohtajan tehtävän vaatima osaaminen kansallisessa viitekehyksessä tasoille
7 ja 8. Siten voidaan päätellä, että palvelualuejohtajien virantehtävien hoitaminen
edellyttää viran kelpoisuudelta ylempää korkeakoulututkintoa, siis
ammattikorkeakouluissa suoritettavaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai
yliopistoissa suoritettavaa maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.
Tässä vaiheessa käsittelyä on tarkoitus, että jaosto vahvistaa materiaalin olevan
riittävä asian käsittelyn jatkamiseksi hallituksessa tai edelleen valtuustossa tai päättää
jatkovalmistelun osalta mitä asioita tulee vielä tarkentaa. Varsinainen esitys
kelpoisuuksista, johtajien nimikkeistä ja lukumäärästä on tarkoitus tuoda kokoukseen
18.8.2020.
MSO
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Alkuperäinen päätösehdotus kuuluu: Henkilöstöäasiainjaosto päättää, että liitteenä
oleva materiaali antaa tarvittavan lisäselvityksen asian jatkokäsittelylle.

Käsittely
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kävi keskustelun esittelyn jälkeen. Käsittelyn
yhteydessä laajennettu henkilöstöasiainjaosto esittää, että valmistelussa kiteytetään
vertailu yhden palvelualuejohtajan viran aiempiin tehtäviin, niissä aiemmin
tapahtuneisiin muutoksiin ja mahdollisen kahden palvelualuejohtajan viran tehtäviin
sekä kuvaus palvelualueiden budjetista ja henkilöstömäärästä.

Päätös
Henkilöstöäasiainjaosto päättää, että liitteenä oleva materiaali käsittelyn aikana
tehdyin tarkennuksin tuodaan seuraavaan kokoukseen.
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Henkilöstöasiainjaosto, 18.08.2020, § 27
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty ero 1.6.2020
alkaen.
Hallintosäännön 49§:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen
palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa
henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen
kokouksessa 3.2.2020 §23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa
24.2.2020 §5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun ilman
saatetta. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja
yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi.
Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston
lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 §21 ja 11.8.2020 §24, jossa
jatkovalmistelua tarkennetaan vielä siten, että valmistelussa kiteytetään vertailu
yhden palvelualuejohtajan viran aiempiin tehtäviin, niissä aiemmin tapahtuneisiin
muutoksiin ja mahdollisen kahden palvelualuejohtajan viran tehtäviin sekä kuvaus
palvelualueiden budjetista ja henkilöstömäärästä.
MSO
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto käsittelee 11.8.2020 kokouksen yhteydessä
esitetyn valmistelumateriaalin ja päättää, että laajennetuissa
henkilöstöasiainjaostoissa 26.6.2020 §21 ja 11.8.2020 §24 edellytetyt
valmistelumateriaalit antavat tarvittavan lisäselvityksen asian jatkokäsittelylle.
Laajennettu henkilöstöasiain jaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättää
1. palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan
kummallekin palvelualuejohtaja
2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto
3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva korkeakoulututkinto
Käsittelyn aikana puheenjohtaja teki muutosesityksen palvelualuejohtajan viran auki
julistamiseen. Muutosesitys kuuluu:
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Laajennettu henkilöstöasiain jaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättää
1. palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta siten, että opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan yksi
yhteinen palvelualuejohtaja
2. että opetuksen ja kasvatuksen ja hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto
Muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Päätös
Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 280
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Valmistelija: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu
Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty ero 1.6.2020
alkaen.
Hallintosäännön 49§:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen
palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa
henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen
kokouksessa 3.2.2020 §23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa
24.2.2020 §5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun ilman
saatetta. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja
yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi.
Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston
lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 §21, jossa tarkennettiin
jatkovalmistelua tarvitsevia kohtia. Jatkovalmistelua tarvitseviksi kohdiksi päätettiin
tuolloin:
a) Yhden tai kahden palvelualuejohtajan mallin osalta talousvaikutusten vertailu
yhden tai kahden palvelualuejohtajan ratkaisuissa ja virkojen tehtävien vertailu ja
suhteessa aiempaan yhden palvelualuejohtajan tehtäviin,
b) Palvelualueiden välisten tehtäväsiirtojen osalta viedään lautakuntien valmisteluun
vain, jos vaikutusta lautakuntien väliseen tehtävien- ja vastuiden jakoon ja
varmistetaan kahden palvelualuejohtajan mallissa, että lautakuntien tehtäväalueiden
ja palvelualuejohtajien tehtävänjako on yhteneväinen,
c) Kelpoisuusvaatimusten osalta henkilöstöasiainjaosto pitää tärkeänä, että virkojen
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täytössä noudatetaan kaupungin vakiintunutta käytäntöä ja jos tästä poiketaan, tulee
tämä perustella tarkasti. Kaupungin vakiintuneena käytäntönä on käyttää johtajan
virkojen kelpoisuusvaatimuksena soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ellei
lainsäädännön perusteella ole muita vaateita kelpoisuudelle,
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on käsitellyt jatkovalmisteltua aineistoa
kokouksessan 11.8.2020 §24 siten, että kesäkuun kokouksessa lisätarkasteltaviksi
kirjatut asiat ja niiden perustelut on kuvattu kohdittain a), b), ja c).
a) Yhden palvelualuejohtajan mallissa kaupungin kahta kolmesta palvelualueesta
johdetaan yhdellä palvelualuejohtajalla. Tämä noudattaa nykytilannetta ja siten sillä ei
sellaisenaan olen johtajan palkkaukseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia. Tässä
mallissa palvelualueiden johtaminen menestyksekkäästi edellyttää
johtamisjärjestelmän rakenteelta kerroksellisuutta ja siten strategisten tavoitteiden
toteutuminen itseohjautuvuudesta ja valmentavasta johtamisesta on arvioitavissa
olevan haastavampaa.
Kahden palvelualuejohtajan mallissa johtaminen menestyksekkäästi ja
kustannustehokkaasti on arvioitavissa olevan mahdollisempaa, kun palvelualueen
johtajalla on mahdollisuus paneutua ja syventyä johtamansa palvelualueen
tehtäväkenttään syvällisemmin ja siten edellytykset ymmärtää ja ohjata toimintaa
tavoitteellisesti ja strategisesti on vahvemmat kuin yhden palvelualuejohtajan mallissa.
Yhden tai kahden palvelualuejohtajan mallien välistä taloudellista
kustannusvaikutusta tulee tarkastella syvemmin ja leveämmin kuin vain vertaamalla
johtajien palkkaukseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia. Mahdollisuudet
kustannustehokkuuteen ja taloudellisuuteen ovat erilaiset yhden tai kahden
palvelualuejohtajan malleissa. Tämä liittyy sekä palvelualuejohtajan mahdollisuuksiin
paneutua palvelualueensa sisältöön, rakenteisiin ja prosesseihin eri tavalla riippuen
onko palvelualueita johdettavana yksi tai kaksi. Täten on arvioitavissa, että kahden
palvelualuejohtajan mallissa paneutuminen on syvempää ja leveämpää ja siten
toiminnan tavoitteellistaminen, strategisuus ja tuloksellisuus mahdollistuvat
vahvemmin.
Kahden palvelualuejohtajan mallin muutos edellyttää yhden palvelualuejohtajan viran
tehtävien jakamista kahden palvelualuejohtajan viran tehtäviin. Kun kaupunginhallitus
on kokouksessaan 10.8.2020 §257 päättänyt, että 24.2.2020 §6 osalta
kaupunginvaltuuston kokouksessaan tekemää palautusta ei ole tarkoituksenmukaista
jatkovalmistella, tarkoittaa tämä sitä, että palvelualuejohtajien virkojen tehtävien
jakaminen on mahdollista tehdä jakamalla nykyisten opetus- ja kasvatuslautakunnalle
ja hyvinvointilautakunnalle kuuluvat tehtävät perustettavien kahden
palvelualuejohtajan viran välillä. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajalle tulisi
siten kuulumaan opetus- ja kasvatuslautakunnan toimialueeseen kuuluvat
palvelualuejohtajan viran tehtävät ja hyvinvoinnin palvelualuejohtajalle
hyvinvointilautakunnan toimialueeseen kuuluvat palvelualuejohtajan tehtävät.
Palvelualuejohtajan tehtävät on Järvenpään kaupungissa määritetty hallintosäännössä
§42. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tehtävät on määritetty
hallintosäännössä §41. Lisäksi opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella ja
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hyvinvoinnin palvelualueella on lautakuntien hyväksymät ohjeet toimivallan
delegoimisesta ko. palvelualueilla. Ohjeet ovat nimeltään Hyvinvoinnin palvelualueen
organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta (hyväksytty Sivistyksen ja vapaa-
ajan lautakunnassa 20.12.2018 §62) ja Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen
organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta (hyväksytty viimeksi Opetus- ja
kasvatuslautakunnassa 25.2.2020 §10). Lisäksi kaupungilla on laadittu osaamisprofiilit
ylimmälle virkamiesjohdolle, joita ovat palvelualuejohtajat, avainalueiden
asiakkuusjohtajat ja konsernipalveluiden voimavarajohtajat. Näiden perusteella on
määritettävissä palvelualuejohtajien viran tehtävät ja tehtävänvaativuudet.
b) Hallintosääntöön ei ole tarpeen tehdä muutoksia, kun kaupunginhallitus on
kokouksessaan 10.8.2020 §257 ratkaissut, että palvelualuejohtajien virkojen täytön
yhteydessä ei ole tarpeen tehdä muutoksia lautakuntien väliseen työnjakoon
erityisesti opiskeluhuollon osalta. Näin ollen ei lautakuntien kuulemisia ole tarpeen
tehdä palvelualuejohtajien virantäytön yhteydessä.
Hallintosäännön, palvelualueiden toimivaltasääntöjen ja palvelualuejohtajan viran
osaamisprofiilin perusteella on määritettävissä palvelualuejohtajien viran tehtävät ja
tehtävänvaativuudet siten, että ne noudattavat lautakuntien välistä työnjakoa.
c) Laissa kunnallisesta viranhaltijasta §6 edellyttää, että virkasuhteeseen otettavalla on
oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus sen lisäksi, mitä
virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista määritetään perustuslain 125§:ssä,
jonka mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto.
Kelpoisuusvaatimusten osalta on kaupungin vallitseva käytäntö ylimmän
virkamiesjohdon osalta ollut "ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto
yhdistettynä ko. toimialan johtamiskokemukseen". Johtamiskokemus kelpoisuuden
edellytyksenä on ongelmallinen, koska se voi perustua ainoastaan subjektiiviseen
arviointiin. Kelpoisuuden tulisikin perustua virantäytöissä ainoastaan tutkintoon.
Johtamisen kokemus on merkittävä ja sen tulee sisältyä ansiovertailuun, mutta sitä ei
tule käyttää kelpoisuusehtona. Järvenpään kaupungin vakiintuneena käytännön on
siten arvioitavissa olevan soveltuva korkeakoulututkinto, joista ylempää
korkeakoulututkinto on toteutunut ensisijaisena.
Suomalaisten tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat
tiedot, taidot ja pätevyydet perustuvat kansalliseen viitekehykseen, joka noudattaa
Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston suositusta eurooppalaisesta
tutkintojen viitekehyksestä. Suomessa sisällöistä päättää kansallisella tasolla
Opetushallitus.
Palvelualuejohtajan viran tehtävien menestykselliseen hoitamiseen vaaditaan oman
palvelualueen tuntemuksen lisäksi vankkaa johtamiskokemusta ja toimialan
tuntemusta, laaja-alaista ja strategista ymmärrystä ja kykyä työskennellä
kaupunkikonsernin kokonaisedun hyväksi. Vertailtaessa palvelualuejohtajan
virkatehtäviä, osaamisprofiilia ja suomalaista tutkintojen viitekehystä, asettuvat
palvelualuejohtajan tehtävän vaatima osaaminen kansallisessa viitekehyksessä
ensisijaisesti tasolle 7. Siten voidaan päätellä, että palvelualuejohtajien viran tehtävien
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menestyksellinen hoitaminen edellyttää viran kelpoisuudelta ylempää
korkeakoulututkintoa, siis ammattikorkeakouluissa suoritettavaa ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoissa suoritettavaa maisterin tutkintoa. Viran
tehtävien hoitaminen soveltuvalla alemmalla korkeakoulututkinnolla, siis
ammattikorkeakouluissa suoritettavaa ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistoissa
suoritettavaa kandidaatin tutkintoa, on mahdollinen, mutta edellyttää vankkaa
työkokemusta kyseisen palvelualueen substanssista yhdistettynä johtamistehtävien
kautta hankittuun vankkaan kokemukseen johtamisesta.
Laajennettu henkilöstöasiain jaosto esitti kokouksessaan 11.8.2020 tarkennuksia
lisätarkennuksiin ja ne esiteltiin laajennetun henkilöstöasiain kokouksessa 18.8.2020
§27.
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti 18.8.2020 §27, että esitetyt lisäselvitykset
antavat tarvittavan lisäselvityksen asian käsittelylle ja esittää kaupunginhallitukselle,
että tämä esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy palvelualuejohtajan
virantäyttöjen periaatteeksi sen, että sekä opetuksen ja kasvatuksen että hyvinvoinnin
palvelualueille tulee kummallekin oma palvelualuejohtaja ja että molempien
palvelualuejohtajien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva
korkeakoulututkinto.
Toimintaympäristön muutokset ovat viimeisten vuosien aikana vaikuttaneet
lautakuntien, palvelualueiden rakenteisiin ja tehtäviin ja siten myös
palvelualuejohtajan viran tehtäviin ja vastuisiin. Muutoksia on todennäköisesti
tapahtumassa myös tulevina vuosina. Aiemmin tapahtuneet muutokset liittyvät Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymän perustamisen yhteydessä tapahtuneisiin muutoksiin,
joissa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Keusoteen ja kaupungin jäljelle jäävät
palvelut järjestettiin kahden uuden lautakunnan, opetuksen ja kasvatuksen
lautakunnan ja hyvinvointilautakunnan ja näiden alaisten palvelualueiden välille.
Tulevia mahdollisia muutoksia vielä valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyen on
opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella sijaitsevien opiskeluhuollon palveluiden
siirtyminen maakuntaan, kuten tällä hetkellä lausunnolla olevissa sote-laeissa
esitetään. Tämän lisäksi osana valtion työllistämistoimia on yhtenä potentiaalisena
toimenpiteenä listattu työllisyys- ja yrityspalveluiden organisoiminen kunnan
toteutettavaksi.
Lisäselvitykset, jotka on toimitettu ja käsitelty laajennetun henkilöstösasiainjaoston
kokouksissa 11.8.2020 §24 ja 18.8.2020 §27, käyvät ilmi oheismateriaalista.
MS
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättää
1. palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan
kummallekin palvelualuejohtaja
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2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto
3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva korkeakoulututkinto
Päätös
Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 289
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 280
Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättää
1. palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan
kummallekin palvelualuejohtaja
2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto
3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva korkeakoulututkinto
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 51
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali KH palvelualuejohtajat rekrytointi 200824
Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 289
Ehdotus
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Kaupunginvaltuusto päättää
1. palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan
kummallekin palvelualuejohtaja
2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan
kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto
3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on
soveltuva korkeakoulututkinto
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Henkilöstöjohtaja
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Kaupunginhallitus, § 242,17.06.2020
Kaupunginhallitus, § 278,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 277,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 287,28.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 52, 07.09.2020
§ 52
Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen
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
saavutetaan suurempi kuluvähennys, pienenee 2021-2023 kuluvähennystavoite
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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
henkilöstöön.
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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
Kaupunginhallitus päätti 17.6.2020 § 242 palvelualueille kohdennettavasta
lisäsopeutustarpeesta vuosille 2020-2023 ja pyysi lauta-/johtokunnilta esitystä
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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
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
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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
kompensaatiota, joka peritään kunnilta korkoineen takaisin vuonna 2021. Lisäksi
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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
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.
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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
Kaupunginhallitus päätti 17.6.2020 § 242 palvelualueille kohdettavasta
lisäsopeutusvaateesta ja pyysi lautakunnilta esitykset vuosina 2021-2023
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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, § 287
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
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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
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:
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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
Hanna Graeffe
Helinä Perttu
Pekka Heikkilä
Ei
Katja Repo
Mimmi Launiala
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 52
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite2 Talousohjelman tarkistusperuste
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
12 KH280820_Strategian tavoitteet ja lisäsopeutus_KONPA
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Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 287
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto
1. päättää hyväksyä liitteessä 3 esitetyt muutokset vuoden 2020-
2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan
2. hyväksyy sitovuustasoittain sitoviin toiminnallisiin tavoitteisiin tehdyt korjaukset
vuosille 2020-2023.
Käsittely:
Keskustelun kuluessa Heini Liimatainen teki Jenni Marttisen kannattamana seuraavan
muutosehdotuksen:
"Järvenpään Vasemmisto ja Järvenpää Plus esittävät Opetuksen ja kasvatuksen
palvelualueen säästötavoitteen pienentämistä yhteensä 3,9M€:lla
suunnitelmakaudella 2021-2023.
Säästötavoitteen pienentäminen mahdollistaa mm. perusopetuksen
säästökeinoista Tuntikehyksen pienentämisestä luopumista ja
Varhaiskasvatuksessa sitä, että alueellisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien
määrän vähentämistä vaiheittain kolmella ei toteuteta.
Esitämme, että säästötavoitteen pienentäminen katetaan talouden
tasapainottamisen toimenpiteillä."
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä.
Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi
puheenjohtajan ehdotuksesta seuraava:
JAA: kaupunginhallituksen ehdotus
EI: Liimataisen muutosehdotus.
Kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi äänin 40 JAA-ääntä, 9
EI-ääntä ja 2 TYHJÄÄ.
Äänestykset
JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Liimataisen muutosehdotus
Jaa
Kaisa Saarikorpi
Kristiina Vainikka
Arto Luukkanen
Ulla-Mari Karhu
Markku Tenhunen
Tuija Kuusisto
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Tiia Lintula
Petri Ovaska
Ossi Vähäsarja
Kaarina Wilskman
Helinä Perttu
Hilppa Loikkanen
Emmi Mäkinen
Satu Tuominen
Mikko Taavitsainen
Riikka Reina
Kaija Tuuri
Jarno Hautamäki
Petri Graeffe
Willem van Schevikhoven
Mikko Laakkonen
Antti Heikkilä
Tomi Passi
Satu Haaparanta
Jarmo Mäkinen
Suvi Pohjonen
Eemeli Peltonen
Hanna Graeffe
Rita Kostama
Pekka Heikkinen
Tuomas Raejärvi
Mikko Päivinen
Peter Hagman
Liisa Majanen
Seppo Heino
Tarja Edry
Jarkko Wallenius
Timo Ijäs
Pekka Heikkilä
Pauliina Naala
Ei
Mimmi Launiala
Riikka Juuma
Heini Liimatainen
Jenni Marttinen
Peter Osipow
Jenni Komonen
Pepe Makkonen
Katja Repo
Lassi Markkanen
Tyhjä
Henry Berg
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Mika Gilan
Päätös
Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 40 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ hyväksyä
kaupunginhallituksen pohjaehdotus.
Tiedoksi
Talouspalvelut, palvelualueet
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Kaupunginhallitus, § 279,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 288,28.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 53, 07.09.2020
§ 53
Lähetekeskustelu ja vuosien 2021-2023 talousohjelmakehys
JARDno-2020-1561
Kaupunginhallitus, 24.08.2020, § 279
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)
2 Oheismateriaali KV070920_Liite 2. Talousarvion laadintaohje (KH24082020)
Toimintaympäristön kehitys
Maailman ja Suomen talousnäkymät ovat heikentyneet vuoden 2020 alussa
puhjenneen koronapandemian seurauksena erittäin nopeasti. Koronapandemia on
johtanut maailmanlaajuisesti taloudet taantumaan.
Myös kuntasektorin talous on kiristynyt merkittävästi koronakriisin seurauksena,
heijastuen erityisesti kuntien verotuloihin. Rajoitustoimien seurauksena kuntien
toimintaa on supistettu, mikä on vähentänyt toimintatuottoja ja toisaalta
poikkeusjärjestelyt on lisänneet toimintamenoja.
Arvioiden mukaan korona heikentää kuntataloutta yli miljardilla eurolla vuonna 2020
valtion tukitoimenpiteistä huolimatta. Kuntatalouden näkymä lähivuosille on
historiallisen synkkä. Kuntasektorin tulojen ja menojen epätasapainoa painaa koronan
lisäksi muun muassa väestön ikääntyminen ja korjausvelka.
Koronan aiheuttaman kriisin vaikutukset vaihtelevat kunnittain merkittävästi riippuen
mm. kunnan tulo- ja menorakenteesta sekä väestö- ja elinkeinorakenteesta. Hallitus
päätti kesäkuussa toimenpiteistä, jolla helpotetaan koronapandemiasta ja siihen
liittyvistä rajoitustoimista johtuvia kuntien talouden haasteita. Vaikka Koronan
vaikutukset kiistatta heijastuvat myös tulevalle vuodelle sekä verotulojen
madaltumisen että patoutuneen palvelukysynnän realisoituessa kuntien
hoidettavaksi, ovat tukitoimenpiteet määräaikaisia ja näillä näkymin kohdistumassa
vain vuodelle 2020. Vaikutusarvioiden tarkentuessa kunnille suunnattua
toimenpidekokonaisuutta saatetaan täydentää lisätalousarvioissa ja syksyn
budjettiriihessä.
Järvenpään kaupungin talous 2020
Koronapandemialla on merkittävät negatiiviset vaikutukset Järvenpään kaupungin
talouteen. Kaupungin talousarvio laadittiin alunperin lähes 7 miljoonaa euroa
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alijäämäiseksi, koska menojen ja tulojen useampivuotista epätasapainoa ei pystytty
kääntämään positiiviseksi näin lyhyessä ajassa merkittävästä toimenpideohjelmasta
huolimatta. Koronapandemian seurauksena alijäämäennuste tulee ylittymään ja
kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä 9,7 miljoonaa euroa syödään vuoden 2020
loppuun mennessä. Tunnistettu tarve ylijäämäpuskurin kerryttämiseen tulee koronan
seurauksena entistä haastavammaksi toteuttaa.
Koronakriisin seurauksena kaupungin verotulot laskevat viimeisimmän, Kuntaliiton
kesäkuun ennusteeseen pohjaavan arvion mukaan 12,67 miljoonaa euroa verrattuna
hyväksyttyyn talousarvioon. Pudotus kohdistuu erityisesti
kunnallisverotuottoihin (-11,62 Me). Yhteisöverotuottojen arvioidaan laskevan 0,6 Me
vuonna 2020. Arviossa on huomioitu noin miljoonan euron lisäys
yhteisöverotuloihin tilapäisen yhteisöveron jako-osuuden korotuksesta. Kuntien jako-
osuuden korotus poistuu 2021. Valtion kompensaatiot helpottavat osaltaan tilannetta
vuonna 2020, mutta verotulojen alenema vaikuttaa vielä tulevinakin vuosina.
Veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus 4,52
miljoonaa euroa tasoittaa rahoitustarvetta 2020, mutta vastaava summa peritään
korkoineen takaisin vuonna 2021, eikä se siten ole oikea tukitoimenpide.
Korona on alentanut myös palvelualueiden maksu- ja myyntituottoja, mikä synnyttää
lisähaasteita, kun menoja ole pystytty sopeuttamaan palvelusulkuja
vastaavasti. Lisäksi poikkeusjärjestelyt kasvattavat toimintamenoja. Toimintamenojen
ja tulojen korona-arvioiden teko on kesken ja ne tarkentuvat johdon raportin
laadinnan yhteydessä. Euromääräisesti suurimmat tulomenetykset liittyvät vuonna
2020 päivähoitomaksutuottoihin, sekä vapaa-aika-, harrastus- ja
kulttuuripalvelujen erilaisiin myyntituloihin. Epidemia-ajan poikkeusjärjestelyt lisää
menopaineita erityisesti siivouksen osalta, joskin kevään sulkujen ja palvelujen
alasajon mahdollistamat säästöt helpottavat tilannetta. Samoin tilannetta helpottaa
tulomenetysten ja poikkeusolojen lisäpalvelujen kattamiseksi haetut
valtionavut. Tämän hetkisen arvion mukaan koronan vaikutus oman toiminnan
tuottoihin ja kuluihin on 1-1,5 miljoonaa euroa.
Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa, ja niitä
kohdentuu koronasta johtuen myös tulevalle vuodelle. Keusote ei ole vielä esittänyt
virallisia, suoritelaskentaan perustuvia kuntakohtaisia ennusteitaan kuluvalle vuodelle,
mutta näillä näkymin budjetti ylittyy oleellisesti. HUS:n palvelusuunnitelman mukainen
käyttö on suunniteltua alhaisemmalla tasolla kiireettömän hoidon vähennyttyä
korona-aikana, mutta tästä huolimatta erikoissairaanhoidon menot ylittänevät tehdyn
varauksen.
Heinäkuun tilinpäätösennusteen mukaan kuluvan vuoden alijäämä on
-16,9 miljoonaa euroa ja lisää velkaa otetaan lähes 50 miljoonaa euroa.
Kehyksen laadintaperiaatteet
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 § 81 sitovan talousohjelman
nelivuotiskaudelle 2020-2023. Poikkeuksellisen haastavasta ja turbulentista
taloustilanteesta ja toimintaympäristömuutosten heikosta ennakoitavuudesta johtuen
uusi kehysesitys on laadittu nelivuotiskauden asemesta vuosiksi 2021-2023.
Nelivuotiseen kehykseen palataan vuoden kuluttua, jolloin valmistellaan kehys
vuosiksi 2022-2025. Vuoden kuluttua pitäisi olla varmuus siitä, eteneekö kaupungin
toimintaan oleellisesti vaikuttava maakuntauudistus toteutukseen asti.
Tämänhetkisen maakuntavalmistelun mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
pelastustoimi siirtyvät 1.1.2023 alkaen maakuntien vastuulle. Kokonaisuuden
erottamiseksi kaupungin muusta toiminnasta pelastustoimen määräraha on
kehyksessä esitetty omaksi, Konsernipalvelujen sitovuustasosta erotettavaksi
sitovuustasokseen. Sitovuustasoihin ei esitetä muita muutoksia.
Maakunnan eriytymistä kaupungin toiminnasta ja sen vaikutusta
kunnallisveroprosenttiin ja valtionosuuksiin ei ole huomioitu vuoden 2023 kehyksessä.
Talousohjelmaa täydennetään tältä osin maakuntavalmistelun edetessä.
Edellisen talousohjelman laadintaperiaatteiden mukaisesti sitovuustasojen
määrärahat ovat nettositovia koko talousohjelmakauden osalta. Mikäli sitovuustasolla
jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2021, voivat lautakunnat esittää vuoden 2021
tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä
vuosille 2022-2023. Vastaavasti, mikäli määräraha ylittyy, tulee ylitys kattaa vuosien
2022-2023 määrärahasta.
Kansallisessa taloustietojen raportoinnissa siirrytään vuodesta 2021 alkaen
kvartaaliraportointiin. Syklin yhdenmukaistamiseksi laajempi
talousarvioseuranta ehdotetaan muutettavan kolmannesvuosiraporteista
puolivuotisraportoinnoiksi. Kuukausiraportointia on tarkoitus jatkaa muutoksesta
riippumatta. Syklin muutos lisää mahdollisuuksia keskittää tekeminen talousarvioon ja
seurantaan tarkoituksenmukaisemmalla tavalla, kun osavuosikatsauksen ja
talousarvion laadinta ei ajoitu yhtä vahvasti samaan kuukauteen.
Talousarviokehys 2021-2023
Lähtökohtana kehyksen laadinnalle on hyväksytty 2020-2023 talousohjelma ja
kaupunginhallituksen 24.8.2020 käsittelyssä olevat talousarvio- ja -
ohjelmamuutosesitykset kaudelle 2020-2023. Huolimatta koronan aiheuttamista
uusista taloushaasteita, talousohjelmakehys on laadittu siten, että kaupungin tulos
kääntyy kaupungin strategisten päämäärien mukaisesti ylijäämäiseksi vuonna
2022 luoden perusedellytyksen tasapainoiselle taloudelle. Taseeseen vuodesta 2020
alkaen kertyvä alijäämä saadaan kurottua umpeen kriisikuntakriteerien mukaisen
arviointimenettelyriskin välttäen vuonna 2025.
Taloutta ei ole tasapainotettu lisäämällä maanmyyntejä, vaan ne on pidetty
talousohjelman mukaisella tasolla, jonka arvioidaan olevan saavutettavissa myös
heikommassa suhdannetilanteessa.
Kehyksessä on huomioitu investoinnit ja niistä aiheutuvat muutokset poistoihin
kaupunginhallituksen 17.6.2020 § 243 käsittelemän alustavan investointiohjelman
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mukaisesti. Alustavassa investointiohjelmassa investointitasoa on karsittu vuosien
2020-2029 osalta yhteensä 100 miljoonaa euroa, josta 43 miljoonaa euroa vuosilta
2020-2023. Kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnilta lausuntoa
alustavista investointiohjelmista syyskuun aikana. Talousohjelmaa tarkennetaan
investointiohjelmaan syksyn aikana mahdollisesti tehtävien tarkistusten
mukaisesti talousarvioprosessin edetessä.
Käyttötalous
Palvelualueille ja muille sitovuustasoille kohdistuvat toimintakatetavoitteet
vuosille 2021-2023 on esitetty kehysliitteessä. Kehykseen sisältyy osana 2020-2023
talousohjelmaa hyväksyttyjen sopeutustoimenpiteiden lisäksi uusia toimenpiteitä
8,7 miljoonalla eurolla vuosilla 2021-2023 (liite 3). Toimenpiteet on huomioitu
teknisesti kaupunginhallituksen 17.6.2020 § 242 esitetyn jaon mukaisesti ja ne
tuodaan kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn erillisessä, vuosien 2020-2023
talousarvion ja -ohjelman muutospykälässä. Lopullisesti toimenpiteet hyväksytään ja
eurojen kohdentaminen vuosille 2021-2023 tarkennetaan talousarviokäsittelyn
yhteydessä.
Sitovuustasojen kehykset ovat sitovia koko talousohjelmakaudella. Mikäli
sitovuustasolla jää käyttämättä määrärahaa vuodelta 2020, voivat lautakunnat esittää
tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtämistä
vuosille 2021-2023. Vastaavasti, mikäli määräraha ylittyy, tulee ylitys kattaa vuosien
2021-2023 määrärahasta.
Oman toiminnan toimintakate ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ei
kasva talousohjelmakaudella. Keskimäärin oman toiminnan toimintakate muuttuu
-0,9 % vuosina 2021-2023 (-1,7 miljoonaa euroa), mikä edellyttää
sopeuttamistoimenpiteissä onnistumista.
Keusoten sitovuustason määrärahana on kehyksessä huomioitu Keusoten
esittämä alustava talousarvio 2021 Järvenpäälle. Esitys ylittää talousohjelmassa
hyväksytyn tason 3,2 miljoonalla eurolla ja on kuluvan vuoden alustavaa toteuma-
arviota matalampi. Vuosien 2022 ja 2023 kehystä on kasvatettu 2% vuodessa. Keusote
ei ole antanut lopullisia kuntakohtaisia talousarvioesityksiään, kuten ei myöskään
kuntakohtaista ennustetta vuoden 2020 toteumasta, mistä johtuen kehystä
tarkennetaan tältä osin tietojen varmentuessa. Keusoten menokehityksen
muodostaessa suurimman toiminnasta aiheutuvan riskin taloustavoitteissa
pysymiselle, on varmistettava, että Keusoten menokehitys saadaan käännettyä
lähemmäksi vuosien 2020-2023 talousohjelmatasoa.
Pelastustoimen määräraha on erotettu Konsernipalvelujen määrärahasta Keski-
Uudenmaan pelastuslaitoksen ilmoittaman 2021 talousarvioesityksen mukaisesti
huomioiden pelastustoimintaan liittyvät eläkemenoperusteiset maksut. Vuosille 2022
ja 2023 määrärahan kasvuna on huomioitu aiemman talousohjelman lähtöoletusten
mukaisesti 2% kasvu palvelujen ostoissa.
Käyttöomaisuuden myyntivoittoja arvoidaan kertyvän vuosina 2021-2023
17,4 miljoonaa euroa aiemman talousohjelman mukaisesti. Aikataulua on tarkennettu
viimeisimpien myyntiarvioiden mukaan.
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Kunta-alan palkoista on sovittu sopimuskaudeksi 1.4.2020-28.2.2022. Vuonna 2021
palkkoihin kohdistuu 1,0 % yleiskorotus ja paikallinen järjestelyvaraerä 0,8 %
1.4.2021 alkaen. Hyväksytyssä talousohjelmassa oltiin varauduttu vuonna 2020 1,3%
korotukseen ja vuonna 2021 1,0% palkankorotukseen vuoden alusta alkaen. Kuluvan
vuoden palkankorotusten toteuduttua vasta elokuussa ja koko vuoden
palkkasumman jäädessä vuonna 2020 talousarviotasoa matalammaksi, ei korkeampi
palkankorotusratkaisu edellytä määrärahan korotusta vuodelle 2021.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön osittaista siirtymistä OVTESin piiriin vuonna 2023 ei
ole huomioitu kehyksessä.
Verorahoitus
Verorahoitus on kehyslaskelmassa asetettu tasolle, joka vaaditaan kaupungin
taseeseen kertyneen alijäämäkriteerin välttämiseen nykyisellä alijäämän
kattamisvelvoitteen ehdoilla. Toisin sanoen verorahoitus on sopeutettu siten, että
kaupungin taseeseen kertyy ylijäämää viimeistään vuonna 2025. Vaikka koronan
vuoksi ollaan esitetty alijäämän kattamisvelvollisuusajan pidentämistä kahdella
vuodella, soten menokehityksen sisältämän riskin vuoksi kahden vuoden puskuria ei
ole syytä hyödyntää kehystä laadittaessa, jotta velvoitteen toteuttaminen ei vaarannu.
Kehyksessä ei ole lukittu verorahoituksen muotoa ts. se ei tässä vaiheessa sisällä
esitystä veronkorotuksista. Nykyisellä veroprosentilla ja tämänhetkisillä, kesäkuussa
päivitetyillä verotulo- ja valtionosuusarvioilla vaaditun verorahoituksen ja ennustetun
kertymän välillä on noin 8,5 Me vuosittainen kuilu. Esitykset mahdollisista
veronkorotuksista tehdään syyskuun puoleen väliin mennessä, jolloin on käytettävissä
päivitetyt verotuloennusteet, alustavaa tietoa tulevien vuosien
valtionosuusmuutoksista ja kuntakohtaiset ennusteet Keusoten 2020 menoista ja
2021 talousarviosta.
Rahoitus ja investoinnit
Alustavan investointiohjelman mukaiset investoinnit ovat edelleen korkeat
vaihdellen 40-60 miljoonassa eurossa vuosina 2021-2023. Tulorahoituksen puutteesta
ja korkeasta investointitasosta johtuen uutta lainaa otetaan 31 miljoonaa euroja
vuonna 2021 ja yhteensä 62 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023.
Yhteenveto
Kaupungin kehyksen tavoitteena on pysyvä talouden saattaminen tasapainouralle
talousohjelmakaudella 2021-2023 ja taseen kertynyt ylijäämä viimeistään vuonna
2025.
Kehyksen mukaan kaupungin tulos jää 6,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi vuonna
2021 ja taseen kertynyt alijäämä on noin 13,8 miljoonaa euroa.
Prosessin eteneminen
Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousohjelman laadinnasta syyskauden
ensimmäisessä kokouksessaan ja saa hyväksyttäväkseen kehyksen
talousohjelmakaudelle. Kaupunginhallituksen kesäkuussa lähettämä talousarvion
pohjamateriaalina toimiva alustava investointiohjelma on lautakuntien käsittelyssä
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syyskuussa samalla, kun on lautakunnat tekevät esityksensä vuosien 2021-2023
talousarviosta ja -ohjelmasta. Lisäksi lautakunnat ovat kaupunginhallituksen
toimeksiannon mukaisesti valmistelleet elokuussa kehysesityksessä huomioidut
esityksensä uusista sopeutustoimenpiteistä koronan aiheuttaman tulovajeen
kattamiseksi.
Investointiohjelma, talousarvio- ja -ohjelma sekä vero-% tuodaan samanaikaisesti
kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuun lopussa ja kaupunginvaltuuston
päätettäväksi 16.11.2020.
Tarkempi aikataulu ja vaiheistus on esitetty laadintaohjeessa (liite 2).
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun
lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn
mukaisesti
2. hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman
laadintaohjeet.
Päätös
Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

Kaupunginhallitus, 28.08.2020, § 288
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)
2 Oheismateriaali KV070920_Liite 2. Talousarvion laadintaohje (KH24082020)
Kaupunginhallitus 24.8.2020 § 279
Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarviovalmistelun
lähtökohdaksi kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn
mukaisesti
2.
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2. hyväksyä vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman
laadintaohjeet.
Käsittely:
Keskustelun kuluessa Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin kannattamana seuraavan
muutosehdotuksen:
Lisätään taloussuunnitelmakehykseen vaihtoehto, joka sopeuttaa talouden
kertyneen alijjäämän ilman tarvetta verojen korottamiseen.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli
äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi
sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi seuraava:

JAA: Pohjaehdotus
EI: Taavitsaisen muutosehdotus
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen
kaupunginhallituksen päätökseksi äänin 8 - 3 (äänestysluettelo CaseMista).
Äänestykset
Jaa: Pohjaehdotus Ei: Taavitsaisen muutosehdotus
Jaa
Ulla-Mari Karhu
Katja Repo
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu
Hanna Graeffe
Mikko Päivinen
Pekka Heikkilä
Mimmi Launiala
Ei
Tomi Passi
Willem van Schevikhoven
Mikko Taavitsainen
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 53
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
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talousjohtaja
Liitteet

1 Liite 1. Kehystaulukot TA 2021 (KH 24082020)
Kaupunginhallitus 28.8.2020 § 288
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi kolmivuotisen
talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Käsittely:
Keskustelun kuluessa Mikko Taavitsainen teki Tomi Passin ja Arto Luukkasen
kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
"Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviovalmistelun lähtökohdaksi
kolmivuotisen talousohjelmakehyksen liitteessä 1 esitetyn mukaisesti sillä
lisäyksellä, että taloussuunnitelmakehykseen lisätään vaihtoehto, joka sopeuttaa
talouden kertyneen alijäämän vuoteen 2026 mennessä ilman tarvetta verojen
korottamiseen."
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä.
Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys ja äänestysjärjestykseksi
puheenjohtajan ehdotuksesta seuraava:
JAA: kaupunginhallituksen ehdotus
EI: Taavitsaisen muutosehdotus.
Kaupunginhallituksen pohjaehdotus tuli valtuuston päätökseksi äänin 38 JAA-ääntä,
13 EI-ääntä ja 0 TYHJÄÄ.
Äänestykset
JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Taavitsaisen muutosehdotus
Jaa
Ulla-Mari Karhu
Kaija Tuuri
Jenni Marttinen
Jarno Hautamäki
Riikka Juuma
Mikko Laakkonen
Peter Osipow
Tuija Kuusisto
Helinä Perttu
Emmi Mäkinen
Petri Ovaska
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Lassi Markkanen
Suvi Pohjonen
Heini Liimatainen
Hilppa Loikkanen
Markku Tenhunen
Jarmo Mäkinen
Pepe Makkonen
Satu Tuominen
Kaarina Wilskman
Satu Haaparanta
Jenni Komonen
Eemeli Peltonen
Willem van Schevikhoven
Rita Kostama
Mimmi Launiala
Pekka Heikkinen
Katja Repo
Hanna Graeffe
Tuomas Raejärvi
Mikko Päivinen
Henry Berg
Liisa Majanen
Mika Gilan
Jarkko Wallenius
Timo Ijäs
Pekka Heikkilä
Pauliina Naala
Ei
Arto Luukkanen
Kristiina Vainikka
Kaisa Saarikorpi
Mikko Taavitsainen
Peter Hagman
Petri Graeffe
Tiia Lintula
Ossi Vähäsarja
Riikka Reina
Antti Heikkilä
Seppo Heino
Tarja Edry
Tomi Passi
Päätös
Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 38 JAA-ääntä, 13 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ hyväksyä
kaupunginhallituksen pohjaehdotus.
Tiedoksi
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Kaupunginhallitus, § 255,10.08.2020
Kaupunginvaltuusto, § 54, 07.09.2020
§ 54
LISÄPYKÄLÄ: Valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat enimmäistonttihinnat
vuonna 2020
JARDno-2020-1601
Kaupunginhallitus, 10.08.2020, § 255
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Kariniemi
tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 Karttaliite kehyskuntien tonttihintavyöhykkeistä 2020
Valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavat enimmäistonttihinnat
Hyvinkään, Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Lohjan ja Porvoon kaupungeissa
sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Sipoon, Siuntion, Tuusulan ja
Vihdin kunnissa vuonna 2020
Uudenmaanliitossa toimii kehyskuntien muodostama maapolitiikkaryhmä, joka
valmistelee vuosittain ehdotuksen valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavien
tonttien hinnoista. Esitys tehdään kehyskuntien yhteisenä esityksenä, mutta jokaisella
kunnalla on omat kauppahintatutkimukseen perustuvat rakentamattomien tonttien
kauppahinnat ja kartalle osoitettu hintavyöhykekäyrästö. Vastaavanlainen käytäntö on
myös YTV:n alueella.
Uudenmaanliitto on tehnyt esityksen vuoden 2020 hinnoista Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskukselle (ARA), joka on päättänyt 9.3.2020 kehyskunnissa vuonna
2020 valtion tukemassa asuntotuotannossa sovellettavista enimmäistonttihinnoista
seuraavasti:
Hinnoiteltaessa muuhun kuin omatoimiseen valtion tukemaan asuntotuotantoon
luovutettavia tontteja noudatetaan oheisia asuntokerrosalan enimmäishintoja, jotka
ovat ilmoitettu euroina kerrosneliömetriä kohti:
Vyöhyke I
Järvenpää

pientalot
kerrostalot

Vyöhyke II

250 €/k-m2
185 €/k-m2

Vyöhyke III

205 €/k-m2
160 €/k-m2

155 €/k-m2
115 €/k-m2

ARA:n vahvistamia hintoja on noudatettava kaupungin luovuttaessa tontteja valtion
tukemaan asuntotuotantoon.
Järvenpää esitti ARA:lle I ja II vyöhykkeillä sekä kerrostalojen että pientalojen
enimmäismyyntihintaan 10% korotusta. ARAn hintataso on tällä hetkellä jopa
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noin 50% kohteiden markkinahinnasta. ARA päätti nostaa I vyöhykkeen pientalojen
hintaa 10 €/k-m2 ja kerrostalojen hintaa 5 €/k-m2. II vyöhykkeellä vastaavasti
korotettiin pientalojen hintaa 5 €/k-m2 ja kerrostalojen hintaa 10 €/k-m2.

ARA korotti enimmäismyyntihintoja myös mm. Kirkkonummella, Lohjalla ja Tuusulassa.
Järvenpään kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää
kiinteän omaisuuden myymisestä kaupunginvaltuuston määrittelemien periaatteiden
mukaisesti tai talousarviossa päätetyn mukaisesti.
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
1. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisen periaatteeksi, että kaupungin
luovuttaessa tontteja valtion tukemaan asuntotuotantoon noudatetaan tonttien
hinnoittelussa kulloinkin voimassa olevaa Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (ARA) tai vastaavan viranomaisen päätöstä sovellettavista
enimmäishinnoista.
2. valtuuttaa kaupunginhallituksen myymään tai vuokraamaan kaupungin
omistamia tontteja ja korttelialueita valtion tukemaan asuntotuotantoon edellä
todetuilla hinnoilla ja muutoin parhaaksi katsomillaan ehdoilla.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 54
Valmistelija / lisätiedot:
Tarja Kariniemi
tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi
tonttipäällikkö
Liitteet

1 Karttaliite kehyskuntien tonttihintavyöhykkeistä 2020
2 ARA:n päätös kehyskuntien enimmäistonttihinnoiksi 2020
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa
Kaupunginhallitus 10.8.2020 § 255
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto
1. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisen periaatteeksi, että kaupungin
luovuttaessa tontteja valtion tukemaan asuntotuotantoon noudatetaan tonttien
hinnoittelussa kulloinkin voimassa olevaa Asumisen rahoitus- ja
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kehittämiskeskuksen (ARA) tai vastaavan viranomaisen päätöstä sovellettavista
enimmäishinnoista.
2. valtuuttaa kaupunginhallituksen myymään tai vuokraamaan kaupungin
omistamia tontteja ja korttelialueita valtion tukemaan asuntotuotantoon edellä
todetuilla hinnoilla ja muutoin parhaaksi katsomillaan ehdoilla.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Asumisen erityisasiantuntija, maankäyttöinsinööri, maankäyttösihteeri
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Kunnallisvalitus
§47, §48, §49, §50, §51, §53, §54
Kunnallisvalitusohje
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
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Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään
kaupungin kirjaamosta.
Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
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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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Kunnallisvalitus
§52
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-
oikeudelta.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa,
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
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Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
Valituksen voi tehdä myös osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään kaupungin
kirjaamosta.
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Järvenpään kaupunki / kirjaamo
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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Muutoksenhakukielto
§44, §45, §46
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 §).

