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§ 44
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta
päättäminen.
Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 10.11.2021 alkaen.
Ehdotus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
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§ 45
Ilmoitusasiat
Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavat ilmoitusasiat:
1) Vastuutarkastaja Minna Ainasvuori esittelee tilintarkastuksen työohjelman vuodelle
2021
2) Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-
Marja Karjalainen esittelevät toimialojansa
3) päätetään kevään kokouspäivät
Ehdotus
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätettiin kevään kokouspäiviksi:
25.1.2022
8.2.2022
8.3.2022
22.3.2022
5.4.2022
26.4.2022
3.5.2022 varapäivä (jatkokokous)

Järvenpää
Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja
09.11.2021

17/2021

5 (19)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta, § 33,25.05.2021
Kaupunginvaltuusto, § 47,21.06.2021
Kaupunkikehityslautakunta, § 79,16.09.2021
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 55,21.09.2021
Järvenpään Veden johtokunta, § 19,22.09.2021
Hyvinvointilautakunta, § 56,22.09.2021
Kaupunginhallitus, § 259,27.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 101,11.10.2021
Tarkastuslautakunta, § 46, 09.11.2021
§ 46
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen hyväksyminen 2020
JARDno-2021-1235
Tarkastuslautakunta, 25.05.2021, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Annika Sveholm
annika.sveholm@bdo.fi
tarkastuslautakunnan sihteeri
Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin
tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja
kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2020 arviointikertomusta kokouksissaan
sekä ryhminä kokousten ulkopuolella.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
1.
2.
3.
4.

todeta arviointikertomukseen liittyvät esteellisyydet
hyväksyä vuoden 2020 arviointikertomuksen
esittää arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi
esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitukselta pyydetään vastineet
arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja
suosituksista

Päätös
Päätettiin esityksen mukaan

Kaupunginvaltuusto, 21.06.2021, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Heini Liimatainen
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heini.liimatainen@jarvenpaa.fi
Liitteet

1 Arviointikertomus 2020
Tarkastuslautakunta 25.5.2021 § 33
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
1. merkitä vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi.
2. pyytää kaupunginhallitukselta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä
havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista.
Käsittely
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heini Liimatainen selosti asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 16.09.2021, § 79
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Väisänen
timo.vaisanen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Oheismateriaali
1 Arviointikertomus 2020
Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä
21.6.2021 § 47. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa
vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja
suosituksista kaupunginhallitukselle.
Kaupunkikehityksen palvelualueelta pyydettiin seuraaviin kohtiin vastineet
/lisäselvitykset:
Kiinteistöverotuotot
Arvioiden mukaan osa kiinteistöverosta jää kantamatta. Perusongelma on se, että
veron kantaja ja veron saaja ovat kaksi eri tahoa: kiinteistöveron kantaa verottaja,
mutta sen saaja on kunta. Näiden kahden tahon rekisterit eivät ole yhteneväiset ja
eräissä kunnissa on saatu merkittäviä kiinteistöverojen lisätuloja, kun ao. kunnan tai
kaupungin kiinteistörekisteritietoja on ajettu ristiin verohallinnon tietojen kanssa.
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Omakotiliiton kuntatutkimuksen (2021) mukaan kiinteistöverottajana Järvenpää on 25
000 – 50 000 asukkaan kuntien kärkijoukossa. Tehostamalla veronkantoa voitaisiin
välttää verotuksen tasoon kohdistuvia paineita.
Tarkastuslautakunnan ehdottama toimintakäytäntö:
Kaupunki aloittaa projektin, jolla tarkistetaan, onko verohallinnolla ajantasaiset
verotustiedot Järvenpäässä olevista kiinteistöistä. Asian suuritöisyyden johdosta
voisi olla tarkoituksenmukaista aloittaa esim. tiettyä ikävuotta vanhemmista
omakotitaloista, joissa on todennäköisesti epätarkkuuksia rekistereissä uusia
kohteita enemmän (esim. Rakennuksen korjaus- tai laajennustiedot eivät ole
välittyneet verottajalle).
Kaupunkikehityksen palvelualueen kommentti
Järvenpään kaupunki aloitti syksyllä 2020 rakennus-ja huoneistorekisterin
perusparannustyön, jossa täsmäytetään Järvenpään kaupungin rakennus- ja
huoneistotiedot ja Digi-ja Väestöviraston rakennus- ja huoneistorekisteritiedot
samansisältöisiksi. Tällaisia perusparannettavia kohteita on parannustyön myötä
löydetty 455 kappaletta. Havaitut virheet ovat olleet vähäisiä, eivätkä ne anna viitteitä
siitä, että myöskään kaupungin ja verottajan rekisteritiedoissa olisi
kiinteistöverotuoton kannalta olennaisia eroavaisuuksia. Oletusta tukee myös
Järvenpään pieni pinta-ala sekä tiivis ja valtaosaltaan asemakaavoitettu
kaupunkirakenne, jossa mahdolliset luvattomat rakennukset ja rakentaminen tulevat
ilmi arkityöprosessien yhteydessä.
Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannustyön on arvioitu valmistuvan
työsuunnitelman mukaisesti talven 2022 aikana. Tämän jälkeen voimme selvittää
rakennusten kokonaisalatietojen vastaavuuden kaupungin ja verottajan
rekisteritietojen välillä ja arvioida täsmäyttämiseen liittyvää työtä ja kustannuksia.
Todettakoon, että mahdolliselle korjaustyölle ei kaupungilla ole vielä
budjettivarauksia.
Kaupunkikehityksen palvelualue
Yhtenä kaupungin talouden tulonlähteenä ovat kaupungin kehittymisen ansiosta
merkittävät maanmyyntituotot ja maankäyttökorvaukset, joiden onnistuminen on
vuosittain kiinni kaupunkikehityksen palvelualueen onnistumisesta. Kokonaisuutena
arvioiden palvelualue on onnistunut hyvin. Myös tavoitteita on viimeisinä vuosina
korjattu realistisemmiksi.
Palvelualue on raportoinut yhtenä onnistumisena ja nopeasti edenneenä Lepola IV-
asemakaavan. Toisaalta tilinpäätöksen investointiosassa kunnallistekniikan
rakentamisen osalta Lepola IV todetaan viivästyneen valituksen vuoksi.
Tarkastuslautakunnan selvityksessä on osoittautunut, että “valitus” on ollut
virheellinen termi, eikä valitusta löydy hallinto-oikeudesta. Maankäyttö- ja
rakennuslain nojalla tehtävillä valituksilla on merkittäviä vaikutuksia
kaavoitusprosessissa, ja niiden oikeutuksista ja perusteista käydään yhteiskunnallista
keskustelua. Valituksella on myös negatiivinen sivumerkitys. Tarkastuslautakunta
ilmaiseekin huolensa tällaisesta epätarkasta termien käytöstä palvelualueella, joka
käsittelee myös aidosti kaavahankkeita viivästyttäviä oikeusprosesseja.
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Elinkeinopalveluiden osalta on raportoitu yritystonttien myynnit ja vuokraamiset.
Lautakunnan saaman selvityksen perusteella vuokratontit sisältävät lunastuspykälän,
joka mahdollistaa tontin vuokraamisen jälkeen tontin siirtämisen omistustontiksi.
Yritystonttien luovutuksessa yhteismäärä on merkityksellinen, koska se liittyy
yritystoiminnan mahdollisuuksien edistämiseen puhtaan maanmyyntitulon
maksimoinnin sijaan. Mikäli (yritys)tontti ensin vuokrataan ja sitten lunastetaan
(myydään), tulee sama tontti raportoitua kahdesti ilman, että yritystonttitarjonta
kasvaa “kahdesti”. Valtuuston hyväksymässä maapoliittisessa ohjelmassa ei oteta
erikseen kantaa vuokratonttien lunastusehtoihin taikka lunastusmahdollisuuteen
ylipäätään.
Tarkastuslautakunnan ehdotukset:
Lautakunnan näkemyksen mukaan maapoliittista ohjelmaa voisi päivittää siten, että
siinä ilmaistaisiin valtuuston tahto lunastusehtojen osalta suuntaan taikka toiseen.
Yhdyskuntasuunnittelussa kiinteistötoimituksia ja tonttijakoja tehtiin 60 %
edellisvuotta enemmän. Toimintatuotot ylittävät budjetoidun, mutta palvelu
ruuhkautui ja työmäärä on todennäköisesti kuormittanut työntekijöitä.
Kaupunkikehityksen palvelualueen kommentti
Asuntorakentajat haluavat ostaa tontin, eivätkä he sen enempää yksityiset kuin
rakentajatkaan lähde hankkeeseen mukaan, mikäli vaihtoehtona on vain tontin
vuokraus. Ennen kaikkea tämä johtuu siitä, että pääoman kustannus on toimijoille
olennaisesti pienempi kuin vuokratontin tuottovaatimus. Tontin vuokraaminen tulee
kyseeseen käytännössä niissä tilanteissa, kun toimijalla ei ole mahdollisuuksia saada
lainaa tai sitoa pääomia maahan. Siten tontin vuokraaminen kiinnostaa käytännössä
vain yritystontin ostajia ja siinäkin sellaisia yrityksiä, joilla pääomien saanti on syystä
taikka toisesta vaikeaa. Tontin vuokraaminen ilman lunastuspykälää on myöskin
haastavaa, sillä kaikki toimijat pyrkivät vakavaraiseen asemaan ja siihen, että heillä on
itsellään mahdollisuus saada pääomia, ja mm. tontin lunastuslausekkeen avulla
pienentää kiinteitä kulujaan. Vuokratontin lunastuksia ei tehdä mittavassa määrin,
mistä johtuen asian mittakaava on pieni. Maapoliittisen ohjelman päivityksen
yhteydessä on mahdollista päivittää tontin vuokrasopimusmalli muutoinkin, joten
ehdotus on sinänsä kannattava – joskin nykytilanne lunastuslausekkeen osalta on
tarkoituksenmukainen.
Kiinteistötoimitusten ja tonttijakojen osalta tilanne on edelleen kovin kuormittunut,
eikä siihen helpotusta ole tuonut se, että vuosien 2020–2021 aikana neljä
yksikön seitsemästä työntekijästä on siirtynyt pois kaupungin palveluksesta, eikä
yhtään näistä ole toistaiseksi täytetty, osin rekrytointivaikeuksien vuoksi ja osin
säästöohjelmassa lykättyjen rekrytointien vuoksi.
Tavoite: Järvenpää on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin kaupunkikeskus:
-Vetää uusia asukkaita
-Vetää/syntyy uusia yrityksiä
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Tarkastuslautakunnan arvio toteumasta: Kuten tilinpäätöksen toimintakertomuksesta
ilmenee, asukkaiden vetovoiman suhteen tavoitteessa on onnistuttu hyvin. Yritysten
osalta palvelualue ei ole raportoinut mitään uusien yritysten syntymisen osalta.
Koronan vuoksi suuren osan vuodesta oli voimassa erityinen konkurssisuoja, joka on
vaikuttanut yrityskannan muutoksiin, mahdollisesti myös uusien yritysten
syntymiseen. Yrityskannan seuraaminen on tärkeä kaupunkikeskuksen vetovoiman
mittari, jota tulee seurata tarkemmin. Koronan erityisvaikutuksia olisi voitu arvioida
sanallisesti, mikäli siitä aiheutuu merkittävää poikkeamaa normaalista.
Tarkastuslautakunnan ehdotukset: Uusien yritysten osalta seurataan ja raportoidaan
numeerisia mittareita yhtä lailla kuin asukaslukuakin seurataan
Kaupunkikehityksen palvelualueen kommentti
Järvenpään kaupunki seuraa jatkuvasti uusien yritysten syntymistä sekä myös
lopettaneita yrityksiä kvartaaleittain. Näiden välinen suhde muodostaa yrityskannan
nettomäärän kasvun tai laskun, joka on Järvenpäässä ollut lähes poikkeuksetta
positiivinen. Vuoden 2020 tilastoissa Järvenpäähän perustettiin 269 uutta yritystä 241
lopettaessa toimintansa. Lopettaneiden osalta emme tilastoi erikseen lopettamisen
syitä. Alueellisesti kokoamme vastaavat tilastot myös Keski-
Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n (www.keuke.fi) sivuille kaikista seitsemästä
jäsenkunnasta, joka mahdollistaa näiden tietojen vertailun myös eri kuntien kesken.
Kiinnitämme ehdottomasti jatkossa entistä enemmän huomiota näiden
lukujen laajempaan raportointiin ja viestintään.
Tavoite: Resurssiviisauden tiekartta ohjaa toimintaa, valintoja ja päätöksentekoa
Tarkastuslautakunnan arvio toteumasta: Keinona resurssiviisauden tiekartan
ohjaukseen on vuodelle 2020 asetettu “Valittujen toimenpiteiden aloittaminen”.
Palvelualue on raportoinut toimintakertomuksessa “Työ on aloitettu suunnitellussa
aikataulussa Kaukessa, ja etenee myös muilla palvelualueilla (työpajavaihe menossa).”
Tarkastuslautakunta tulkitsee tilannetta siten, että työpajavaiheessa ei vielä ole valittu
toimenpiteitä saatikka aloitettu valittuja toimenpiteitä, eikä täten yhdy palvelualueen
arvioon toteumasta.
Tarkastuslautakunnan ehdotukset: Tavoitteen raportointia kehitetään tarkemmaksi.
Esimerkiksi palvelualueilla ja tytäryhtiöissä laaditaan toimialakohtaiset
toteutussuunnitelmat resurssiviisauden tiekartan toteuttamiseksi ja integroidaan
resurssiviisaustavoitteiden seuranta osaksi kaupungin raportointiprosesseja.
Kaupunkikehityksen palvelualueen kommentti
Toteutussuunnitelmista on nyt valmistunut Kaupunkikehityksen ja Opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueiden sekä Konsernipalveluiden toteutussuunnitelmat.
Hyvinvoinnin palvelualueen sekä Mestaritoiminnan toteutussuunnitelmien valmistelu
on jo pitkällä ja saatetaan valmiiksi 2021 aikana. Ateria- ja siivouspalveluiden osalta
selvitetään toimeenpanoa uuden toimijan kanssa.
Keväällä 2021 laadittiin ensimmäinen Resurssiviisauden seurantaraportti, kun
tiekartta oli ollut voimassa ensimmäisen täyden vuoden. Tällöin kaupunkikehityksen
toimenpiteistä 83 % oli aloitettu ja vähintään esiselvitysvaiheessa.
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Seurantaraportti tullaan jatkossa laatimaan vuosittain. Seurantaraportti kokoaa
toimenpiteiden etenemisen kuluneen vuoden aikana ja perustuu palvelualueiden ja
tytäryhtiöiden toteutussuunnitelmien seurantatietoon. Lisäksi kehitetään digitaalista
Ympäristövahti-seurantapalvelua, joka mahdollistaa jatkossa toimenpiteiden
etenemisen seurannan jatkuvasti vuoden aikana (hanke saanut YM:n avustusta 2020–
2021).
Kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä resurssiviisauden osalta raportoidaan
kaupunkistrategiassa määritellyt seurantamittarit sekä sanallinen kuvaus
ympäristöasioiden edistämisestä, sisältäen keskeiset resurssiviisauden tiekarttaan
liittyvät toimet.
Sitovat taloustavoitteet: Käyttöomaisuuden myyntivoittotavoite on 80 %
investointiohjelmassa esitetystä maanmyyntipotentiaalista. Sitovuustason
tavoitteeseen sisältyvien sopimus ja maankäyttökorvausten osuus tavoitteesta on
kaudella yhteensä 6,5 miljoonaa euroa.
Tarkastuslautakunnan arvio toteumasta: Tavoitteet on ylitetty maanmyynnissä ja
maankäyttökorvauksissa.
Korjausvelka
Kaupunkikehityksen palvelualueen vastaus arviointikertomukseen 2019:
“Kokonaisuutena kuitenkin TA 2020-23 välillä korjausvelan vähentyminen tulee
näkymään hankkeiden valmistumisen myötä tarkastelujaksolla 2019–2030, jos infran
investointiohjelmaan ei tehdä muutoksia suunnitelmakaudella ja korjausrakentamisen
kustannukset eivät nouse huomattavasti. Valtuuston tavoitteita tulee siis seurata
pidemmän aikavälin toteutumalla. Vuosittainen vaihtelu on suurta myös edellä
mainitusta jaksotuksesta johtuen.”
Vastaus ei vastaa siihen mitä on kysytty eli miksi korjausvelka ei ole lyhentynyt eikä
valtuuston asettamia tavoitteita ole saavutettu. Se ei myöskään kerro korjausvelan
määrää, saati sitä, väheneekö velka vai kasvaa. Vastaus on ylimalkainen, vaikka asiaa
onkin myöhemmin tilinpäätöksessä selvitetty lisää.
Huomattava osa Järvenpään kaupungin ja Järvenpään Veden katu- ja
vesihuollonverkostosta on peruskorjauksen tarpeessa, ja infran korjausvelkaa on
kertynyt kaupungille arvioiden mukaan yli 25 miljoonaa euroa.
Katujen peruskorjaukseen oli taloussuunnitelman investointiosassa 2020 varattu 1,5
miljoonaa euroa, josta Järvenpään veden investointiosuus on 600 000 euroa.
Korjausvelan vähentämiseen panostamisesta huolimatta,
maarakennuskustannusindeksillä tarkastettua korjausvelan määrää ei olla saatu
pienennettyä lähes lainkaan.
Korjausvelan määrän kehitys jää epäselväksi, mutta kaupungin vuoden 2019
tilinpäätöksessä infrastruktuurin korjausvelan määrä vuoden 2019 lopussa on arviolta
26 M€ (maarakennuskustannusindeksillä tarkistettuna) ja vuoden 2020
tilinpäätöksessä infrastruktuurin korjausvelan määrä vuoden 2020 lopussa oli arviolta
23,1 miljoonaa euroa (korjausvelan määrä vuoden 2016 hintatasossa).
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Korjausvelan määrälle on asetettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.11.2019
hyväksytyssä Resurssiviisas Järvenpää –tiekartta työssä tavoite. Tavoitteena on, että
infran korjausvelan määrä laskee 18 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä.
Tarkastuslautakunnan ehdotukset: Infran korjausvelan määrä on strategisesti tärkeä
mittari, jota pitäisi voida seurata säännöllisesti ja helposti sekä antaa
vertailukelpoisempaa tietoa peruskorjattavista kohteista sekä korjausvelan
kehityksestä.
Kaupunkikehityksen palvelualueen kommentti
Korjausvelan määrää arvioidaan vuoden 2017 alussa päivitettyyn laskentaan, joka
pohjautuu
vuoden 2017 alussa päivitettyyn laskentaan (2016 lopussa korjausvelka noin 26,4 milj.
euroa) korjausvelan määrä vuoden 2018 lopussa on arvioitu olevan noin 25,2
miljoonaa euroa.
Laskennallisesti on arvioitu korjausvelkaa kertyvän vuositasolla seuraavan 20 vuoden
aikana noin 0,9 miljoonaa euroa. Lähtökohtaisesti tätä suuremman summan
investoiminen katujen peruskorjaukseen vähentää korjausvelan kokonaismäärää.
Korjausvelan määrä on saatu laskuun, sillä vuosina 2017 2018 toteutuviin kaupungin
kärkihankkeisiin on sisältynyt myös katuverkon ja vesihuoltoverkoston
peruskorjausta. Pelkällä katujen peruskorjaukseen 2017–2018 investoidulla 1 milj.
vuositasolla korjausvelan lasku olisi ollut tarkasteluvälillä vain noin 0,2 milj. euroa.
Vuonna 2019 arvioi korjausvelan määrästä oli 24,1M€, joten se väheni vuoteen 2018
verrattuna 1,9 M€. Lukuun on lisätty päällystystöitä 0,4 M€ sekä erillisten
peruskorjauskohteiden kuluja, joista suurimmat olivat Wärtsilän teollisuusalueen
kadut ja Kinnarin alueen katujen peruskorjaukset sekä JYK –alueen katujen
peruskorjaukset. Vuoden 2019 peruskorjaustavoitteeseen päästiin asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Luku 26 M€ on jäänyt virheellisesti edellisen
toimintakertomuksen pohjalta ja tämä antaa väärän kuvan siitä, ettei
tavoitteeseen olisi päästy. Virheen syntymiseen vaikuttivat useat henkilöstövaihdokset
vuoden 2019 lopulla sekä kaupunkitekniikan johdossa ja myös kahden laskennasta
vastaavan henkilön jäädessä pois kaupungin palveluksesta. Toimintakertomukseen
jäänyt edellisvuoden virheellinen luku antoi siis väärän kuvan siitä, ettei
peruskorjausvelka olisi lyhentynyt, vaikka näin on tapahtunut.
Kuten jo tarkastuslautakunnalle annetussa aiemmassa selvityksessä alun
perin todettiin, monivuotisten hankkeiden tuloutusten jaksotukset voivat kuitenkin
vaikuttaa peruskorjauskulujen tuloutuksen osalta siihen, ettei kaikkina vuosina päästä
tavoitteeseen ja vastaavasti seuraavana tavoitteet ylitetään. Pelkkä 900 t€ varaus ei
myöskään lyhennä korjausvelkaa juurikaan, vaan talousarvioissa tulee varautua
laajempiin korjaushankkeisiin, jotta korjausvelkaa saadaan vähennettyä tehokkaasti
tavoitteen mukaan. Peruskorjausvelkaa tulee myös lisää joka vuosi katujen
ikääntyessä arviolta 900 t€.
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Katuverkon osalta seuraamme myös vuositasolla kehitystä, jotta tavoitteeseen
voidaan päästä. Määrärahojen suuruus peruskorjaushankkeissa vaikuttaa tietysti
siihen, miten tavoitteeseen päästään, mutta toistaiseksi peruskorjausvelka on
vähentynyt suunnitellun mukaisesti. Peruskorjausluetteloa päivitetään vuosittain
investointiohjelman laadinnan yhteydessä ja toteutuneita kustannuksia seurataan
hankintojen toteutuksen kautta erillisellä seurantataulukolla kuukausitasolla.
Arvio korjausvelan lyhentymisestä vuosien 2019–2030 aikana
Vuodet
201920202021202220232024202520262027202820292030
Varattu rahoitus
-2,8 -1,9 -3,9 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3
Lyhentynyt velkaosuus23,2 22,2 19,2 18,8 18,4 18 17,6 17,2 16,8 16,4 16 15,6
Uusi korjausvelka
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Velka vuoden lopussa 24,1 23,1 20,1 19,7 19,3 18,9 18,5 18,1 17,7 17,3 16,9 16,5
SP
Ehdotus
Esittelijä: Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle selosteessa olevan
vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 21.09.2021, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja-Liisa Autere
mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi
Controller
Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä
21.6.2021 § 47. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa
vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja
suosituksista kaupunginhallitukselle.
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelta pyydettiin seuraaviin kohtiin kommentit:
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue
Tarkastuslautakunta on selvittänyt palvelualueen toimintaa sekä johtavilta
viranhaltijoilta, että palvelualueen esimiehiltä. Saatujen vastausten perusteella
palvelualueen henkilökunta on ollut kovilla. Myönteisenä voidaan pitää sitä, että
etäopetusjakson aikana kaikki oppilaat ja opiskelijat tavoitettiin myös 2. asteen
oppilaitoksissa ja Kristillisessä koulussa.
Opetuksen hallinto on ohut, joten nopeaa reagointia vaativat erityisjärjestelyt
pandemiatilanteessa ovat kuormittaneet hallintoa ja koulujen johtoa merkittävästi.
Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena koulunkäynnin ohjaajat lomautettiin. Tämän
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taloudellinen vaikutus säästöinä oli melko vähäinen, joten lomautusten hyöty
saatettiin menettää niiden aiheuttamalla lisätyöllä. Lomautukset ja päätöksenteon
poukkoileminen heikensivät työnantajakuvaa.
Palveluverkon uudistamisessa tiedottaminen toteutettiin osin ennenaikaisesti ja se
lisäsi julkista painetta palvelualueelle. Palvelualueella toteutetulla huoltajakyselyllä
kerättiin perheiden kokemuksia poikkeusjärjestelyistä. Kielteisinä seikkoina huoltajat
pitivät käytäntöjen erilaisuutta, ohjeistuksien sekavuutta ja opettajien puutteellisia
digitaitoja.
Palvelualueella oli vuoden aikana myös useita hankkeita, kuten lukion
opetussuunnitelmauudistus, oppivelvollisuuden laajentaminen, rakennus- ja
peruskorjaushankkeet, minkä lisäksi vakituinen palvelualuejohtaja puuttui
maaliskuusta 2020 alkaen. Opetuksen henkilöstöä koulutettiin koulutussuunnitelman
mukaisesti sekä mm. hankkeisiin saaduilla koulutusvaroilla. Varhaiskasvatuksen
henkilöstön kouluttaminen ja omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen toteutuivat
kestävällä ja suunnitelmallisella tavalla. Pedagogiikan kehittäminen painottui
etäopetuksessa juuri digitaitoihin ja etäopetuksessa tarvittavien välineiden
hankintaan.
Digiloikka on ollut osa opetuksen selviytymisstrategiaa. Etäopetukseen siirtymisen
yhteydessä opettajien työskentelyä heikensi myös tarvittavien työvälineiden, kuten
älypuhelimien puute. Tämä vaikeutti opetusta ja yhteydenpitoa oppilaisiin, huoltajiin
ja kollegoihin.
Tarkastuslautakunnan ehdottama toimintakäytäntö:
Lautakunta suosittelee arvioimaan opetushenkilöstön työvälineinä tarvittavien
puhelimien hankintaa.
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen kommentti
Perusopetuksessa tehtiin maaliskuussa 2020 puhelinten osalta tarvekartoitus.
Tarvekartoituksen perusteella kouluille hankittiin lisää sekä puhelimia että sim-kortteja.
Tavoitteena oli hankkia jokaisella alkuopettajalle, jokaiselle tiimille sekä jokaiselle
aineryhmälle älypuhelin. Kartoitus ja selvitystyötä jatketaan. Jos jokaiselle
opetushenkilöstön jäsenelle hankittaisiin opetuskäyttöön soveltuva puhelin, olisi
kustannukset yli 100 000 euroa. Jokaisella opettajalla on käytössään kannettava tietokone,
opetus tapahtuu pääsääntöisesti teamsin välityksellä ja yhteydenpidossa kotiin ja
oppilaisiin käytetään pitkälle wilma-järjestelmää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Varhaiskasvatuksen laskutuksessa on ollut erinäisistä syistä viiveitä jo vuosien ajan.
Vuoden alussa käyttöön otettu Tulorekisteri ei odotuksien mukaisesti vähentänyt
laskutuksen työtä, vaan teki sitä jopa työläämmäksi. Poissaolot ja asiakasmaksujen
indeksikorotukset hidastivat laskutusta edelleen. Laskutukseen on lautakunnan
saaman selvityksen mukaan perehdytetty lisähenkilöstöä ja sumaa on saatu purettua.
Viiveiden vuoksi kaupungin tulot kertyvät huomattavalla viiveellä. Laskutusviivettä ei
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kuitenkaan saa kuroa hetkessä umpeen, koska useamman varhaiskasvatuslaskun
saaminen lyhyen ajan sisällä aiheuttaa monissa perheissä taloudellisia
ongelmia. Tarkastuslautakunta pyytää varmistamaan, että henkilöstöresurssit
laskutuksessa saadaan vastaamaan työn tämänhetkisiä haasteita.
Tarkastuslautakunnan arvio toteutumasta:
Tarkastuslautakunta haluaa kiittää opetus- ja kasvatustoimen henkilöstöä
selviytymisestä haastavissa koronapandemian ja tiukennetun talouden oloissa vuonna
2020. Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat reilut 4/5. Haastavissa oloissa on pysytty
perustehtävän mukaisissa rooleissa ja kyetty jopa kouluttautumaan.

Yhteistyö Keusoten kanssa
Palvelualueelta saatujen vastausten perusteella nousi esiin, että Keusote-yhteistyössä
on ollut hankaluuksia. Keusotessa ei ole ollut riittävästi ymmärrystä yhteisöllisen työn
tärkeydestä sekä ennaltaehkäisevän työn painopisteestä. Työaikaa tulee varata myös
ennaltaehkäisevään ja yhteisölliseen työhön, eikä keskittyä seuraamaan yksilökäyntien
lukumäärää. Koululääkäriresurssi on myös koettu riittämättömäksi.
Tarkastuslautakunta kiinnitti vuonna 2019 huomiota perheneuvolapalvelujen
saatavuusongelmiin, jotka ovat jatkuneet. Perheneuvolan palveluissa on yhä ollut
saatavuusongelmia ja akuuttiaikoja on ollut vaikea saada. Resurssit, lääkäripula ja
perheiden sitoutumattomuus hoitoon ovat haitanneet palvelutoimintaa vuoden
aikana. Nuorisoasemalla on ollut paljon kävijöitä. Myös varhaiskasvatuksen puolella
yhteistyötä Keusoten kanssa tulee edelleen kehittää prosessien tuntemiseksi ja niiden
yhdistämiseksi.
Järvenpää oli Keusote-alueella pienimmällä prosentilla kiusaamista kokeneiden
tilastossa. Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että koulukiusaamisen vastainen
työ ja ostopalvelujen käyttö sekä luotu toimintamalli on selvästikin tuottanut
tulosta. Kehitys on selvästi eri mittarein osoitettu myönteiseksi.
Kerho- ja osapäiväryhmien kokeilua tulisi jatkaa uudelleen siitä saatujen myönteisten
kokemusten vuoksi.

Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle edellä selosteessa
olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020.
Käsittely
Palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esitteli asiaa.
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Käsittelyn kuluessa Antti Taavila teki seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:
"Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle edellä selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan
arviointikertomukseen 2020.”
Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, että voidaanko Taavilan muutosehdotus
hyväksyä yksimielisesti. Lautakunta totesi, että muutosehdotus voidaan hyväksyä
yksimielisesti.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti Taavilan muutosehdotuksen mukaisella
lisäyksellä.

Järvenpään Veden johtokunta, 22.09.2021, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Ari Kaunisto
ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
toimitusjohtaja
Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä
21.6.2021 § 47. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa
vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja
suosituksista kaupunginhallitukselle.
Järvenpään Vedeltä pyydettiin seuraavaan kohtaan vastine/lisäselvitys:
Tarkastuslautakunnan esittämä toimintakäytäntö:
Teknisten verkostojen ja vesihuollon toimintavarmuus turvataan muuttuvissa ilmasto-
olosuhteissa. Luonnonmukaisella hulevesien hallinnalla varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja
kasvavaan tulvariskiin.
Järvenpään Veden vastine:
Vesihuollon verkostojen toimintavarmuutta huomioidaan jatkuvalla riskienarvioinnilla.
Toimintavarmuus huomioidaan suunnittelukohteiden suunnittelussa ja
investointikohteiden rakentamisessa. Investointikohteiden suunnittelussa
huomioidaan ko. kohteen läheisyydessä käytössä oleva rakennettu vesihuolto ja sille
suunnitellaan tarpeen mukaan korjaus- ja uusimissuunnitelmat, joita toteutetaan
uuden investointikohteen rakentamisen yhteydessä. Näitä kohteita oli esim. vuoden
2020 aikana Wärtsilän alueella, Mannilantiellä, Helsingintiellä jne. Näiden lisäksi
tehdään erillistä vesihuollon saneeraussuunnittelua ja kohteiden rakentamista.
Järvenpään Veden kohteina oli vuonna 2020 mm. Leppätien alueen vesihuollon
uudistamista, vesitornin betonipintojen uusiminen (rappaus sääsuojaksi) ja
jätevesipumppaamon saneeraus Haarajoella, lisäksi on tehty pienimuotoisempia
verkostosaneerauksia.
Vuoden 2021 aikana Järvenpään Vesi on tehnyt jätevesiverkoston mallinnuksen.
Mallinnuksessa jätevesiverkoston tilannetta tutkitaan normaalitilanteen ja
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rankkasateen aikana. Mallinnuksesta on nähtävinä jätevesiverkoston pullonkaulat ja
verkoston kapasiteetti. Näiden mukaan voidaan ohjata suunnittelua ja investointeja
verkoston ongelmakohtiin tilanteen parantamiseksi.
Hulevesien hallinta on ollut jo useita vuosia varautumisessa mukana, kun alueellisia
hulevesialtaita on rakennettu huleveden viivyttämistä varten (mm. Lepolan alueella
ja Wärtsilän alueella). Kaavoituksen ohjeissa on myös tonttikohtaisia huleveden
viivytysmääräyksiä ja suunnittelussa hulevesien viivyttäminen huomioidaan aina.

Ehdotus
Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja
Järvenpään Veden johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle selosteessa olevan
vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 22.09.2021, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja-Liisa Autere
mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi
Controller
Liitteet

1 Hyvo vastine arviointikertomukseen 2020
Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus on ollut valtuuston käsittelyssä
21.6.2021 § 47. Lautakuntien ja palvelualueiden ja muiden yksiköiden tulee antaa
vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja
suosituksista kaupunginhallitukselle.
Hyvinvoinnin palvelualueelta pyydettiin liittenä oleviin kohtiin vastineet/lisäselvitykset.
KH
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula jarhannuki
Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevan vastineen
tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020.
Päätös
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Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 27.09.2021, § 259
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimi Alifrosti
kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi
Controller
Liitteet

1 Arviointikertomus vastineet TP 2020
Lautakunnat ovat käsitelleet arviokertomukseen annettavat vastineet kokouksissaan
syksyn 2021 aikana seuraavasti:
Kaupunkikehityslautakunta 16.9.2021 § 79
Opetus- ja kasvatuslautakunta 21.9.2021 § 55
Hyvinvointilautakunta 22.9.2021 § 56
Järvenpään Veden johtokunta 22.9.2021 § 19.
Liitteenä on lautakuntien käsittelyistä koottu vastine tarkastuslautakunnan vuoden
2020 arviointikertomukseen.
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. lähettää "Vastineet vuoden 2020 arviointikertomukseen"
tiedoksi tarkastuslautakunnalle
2. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä
liitteenä olevan vastineen vuoden 2020 arviointikertomukseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.10.2021, § 101
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Arviointikertomus vastineet TP 2020
Kaupunginhallitus 27.9.2021 § 259.
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Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan vastineen vuoden
2020 arviointikertomukseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta, 09.11.2021, § 46
Valmistelija / lisätiedot:
Annika Sveholm
annika.sveholm@bdo.fi
tarkastuslautakunnan sihteeri
Liitteet

1 Arviointikertomus vastineet TP 2020
Tarkastuslautakunta käy läpi saamansa vastineet vuoden 2020 arviointikertomukseen.
Ehdotus
Merkitään tiedoksi arviointikertomuksen vastineet.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 47
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjojen oikaiseminen
JARDno-2021-2116
Valmistelija / lisätiedot:
Annika Sveholm
annika.sveholm@bdo.fi
tarkastuslautakunnan sihteeri
Tarkastuslautakunnan vanhoissa pöytäkirjoissa on todettu puutteellisuuksia, jotka
tulee korjata palkkiomaksujen oikeaa maksamista varten. Korjauksien tekeminen
perustuu sihteerin ja aiemman puheenjohtajan yhteiseen näkemykseen kokouksen
kulusta. Korjauksen kohteena on kaksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjaa vuosilta
2020-2021 ja korjauksia on tarpeen tehdä seuraavasti:
Kokous 24.11.2020
§ 33 Ilmoitusasiat
Lisätään 3) Kaija Tuuri osallistui puheenjohtajan sijaan Keusoten
tarkastuslautakunnan kokoukseen 3.11.2020. Kaija raportoi kokouksessa käsitellyistä
asioista. Päätös: merkittiin tiedoksi

§ 34 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
Päätöksen perään: Puheenjohtaja Heini Liimataisen poissaollessa puheenjohtajana
toimi varapuheenjohtaja Kaija Tuuri

Kokous 12.1.2021
§ 2 Ilmoitusasiat
Päätöksen perään: Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kaija Tuuri
§ 3 Sidonnaisuusilmoitukset
Päätöksen perään: Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kaija Tuuri
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä korjaukset kokouspöytäkirjoihin ja valtuuttaa
sihteerin tekemään muutokset asianhallintajärjestelmään.
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä korjaukset kokouspöytäkirjoihin ja valtuuttaa
sihteerin tekemään muutokset asianhallintajärjestelmään.

