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§ 77
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtaja esittää puheenvuorojen pituuden rajoittamista esityslistan kaikissa
pykälissä siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 min ja yksittäisten
puheenvuorojen pituus 3 min.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 78
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
22.12.2020 alkaen.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Pirjo
Komulainen ja Jenni Marttinen. Varalle valtuutetut Ulla-Mari Karhu ja Lassi Markkanen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 79
Ilmoitusasiat
Liitteet

1 Valtuustoaloite Loimun kiinteistön purun lykkääminen ja kiinteistön hyödyntämisen
tarkempi tarkastelu
Ilmoitusasiat
Varaus kaupunginvaltuuston jatkokokoukselle 16.12.2020 klo 18.00. Paikkana
Järvenpää-talo, Sibelius-sali /
Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualuejohtajien virkavaalit

Kaupunginvaltuuston kevään 2021 kokoukset;
15.2.
22.3.
26.4.
21.5. (seminaari)
24.5.
Ehdotus
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely
Satu Haaparanta ehdotti Lassi Markkasen kannattamana, ettei puheenvuorojen
pituutta rajoiteta § 80 osalta.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä.
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota
täydennetään nimenhuutoäänestyksellä ja äänestysjärjestykseksi seuraava:
JAA: Puheenvuorojen pituutta rajoitetaan puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti
kaikissa pykälissä siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 minuuttia ja
yksittäisten puheenvuorojen pituus 3 minuuttia.
EI: Haaparannan muutosehdotus.
Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen puheenjohtajan ehdotuksen äänin 38
JAA, 9 EI, 4 TYHJÄ.
Valtuustoaloite
Riikka Juuma ja 12 valtuutettua jätti kokouksessa valtuustoaloitteen: Loimun
kiinteistön purun lykkääminen ja kiinteistön hyödyntämisen tarkempi tarkastelu
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Äänestykset
JAA: Puheenjohtajan ehdotus puheenvuoron pituuden rajoittamisesta kokouskutsun
mukaisesti. EI: Haaparannan ehdotus, puheenvuorojen pituutta ei rajoiteta.
Jaa
Pekka Heikkinen
Riikka Reina
Tuija Kuusisto
Jenni Marttinen
Pepe Makkonen
Helinä Perttu
Tiia Lintula
Peter Osipow
Kaarina Wilskman
Katja Repo
Hilppa Loikkanen
Tomi Passi
Riikka Juuma
Emmi Mäkinen
Arto Luukkanen
Jenni Komonen
Marko Larjanne
Pirjo Komulainen
Suvi Pohjonen
Petri Ovaska
Ulla-Mari Karhu
Mikko Taavitsainen
Petri Graeffe
Markku Tenhunen
Kaisa Saarikorpi
Mikko Laakkonen
Sanna-Maria Riikonen
Pekka Luuk
Antti Heikkilä
Katri Kuusikallio
Jarno Hautamäki
Eemeli Peltonen
Pauliina Naala
Willem van Schevikhoven
Tuomas Raejärvi
Seppo Heino
Henry Berg
Mika Gilan
Ei
Kaija Tuuri
Mimmi Launiala
Satu Tuominen
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Lassi Markkanen
Kristiina Vainikka
Heini Liimatainen
Peter Hagman
Satu Haaparanta
Tarja Edry
Tyhjä
Rita Kostama
Ossi Vähäsarja
Mikko Päivinen
Liisa Majanen
Päätös
Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen rajoittaa puheenvuorojen pituutta kaikissa
asiakohdissa siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 minuuttia ja yksittäisten
puheenvuorojen pituus 3 minuuttia.
Hyväksyttiin muutoin päätösehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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Kaupunkikehityslautakunta, § 23,15.02.2018
Kaupunkikehityslautakunta, § 64,16.05.2018
Kaupunginhallitus, § 144,28.05.2018
Kaupunginhallitus, § 155,04.06.2018
Kaupunginvaltuusto, § 65,18.06.2018
Kaupunkikehityslautakunta, § 36,11.04.2019
Kaupunkikehityslautakunta, § 14,27.02.2020
Kaupunkikehityslautakunta, § 45,29.10.2020
Kaupunginhallitus, § 364,09.11.2020
Kaupunginhallitus, § 376,23.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 80, 14.12.2020
§ 80
Järvenpään yleiskaava 2040
JARDno-2017-1022
Kaupunkikehityslautakunta, 15.02.2018, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin
hannele.selin@jarvenpaa.fi
yleiskaavapäällikkö
Liitteet

1 Minne kaupunki kasvaa_Vaihtoehtoisten rakennemallien tarkastelu Järvenpään
yleiskaavaa 2040 varten.pdf
2 Järvenpään_yleiskaavan 2040_rakennemallien_liikennearviointi_5.2.2018.pdf
Tiivistelmä
Järvenpään yleiskaavan 2040 tavoitteena on muodostaa kaupungin yhteinen
tahtotila tulevaisuuden maankäytön ja yleiskaavassa ratkaistavien asioiden
osalta avoimen ja osallistavan prosessin kautta. Rakennemallivaiheessa
tarkastellaan maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia. Pääpaino on
uuden asuinrakentamisen ja työpaikkojen sijoittumisessa tulevina
vuosikymmeninä. Muut yleiskaavan teemat ovat mukana ohjaavina tavoitteina
ja vaikutusten arvioinnissa.
Kaikki neljä vaihtoehtoista rakennemallia ovat tarkoituksella kärjistäviä ja
tulevaisuuteen eri tavalla suuntaavia. Rakennemallit ovat:
keskustaa painottava ”Tiivistyvä timantti”
kaupungin maanomistusta Ristinummella hyödyntävä ”Eteläinen
kulttuurikehto”
Vähänummentien varteen rakentuva ”Vahvistuva pohjoinen nauha”
tasaisesti rakentamista kaikkialle sijoittava ”Pientalojen comeback”
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Yhteistä niille on kaupungin seuraavien vuosien voimakas väestönkasvu, joka
tulee olemaan seurausta useista asuinrakentamisen hankkeista. Kaupungin
vetovoiman kasvu vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen ja Järvenpään tavoitteena
on olla elinvoimainen kaupunki myös 2030-luvulla.
Valmistelu
Järvenpään yleiskaavan 2040 valmistelu kuulutettiin vireille syyskuussa 2016
(KAUKELTK 15.9.2016, KH 25.9.2016 ). Nähtävillä olon yhteydessä saatiin palautetta
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Saatujen mielipiteiden ja prosessin edetessä
tulleiden muutosten myötä suunnitelmaa on päivitetty. Valtuuston on tarkoitus
hyväksyä yleiskaava vuonna 2020. Päivitetyssä Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin suunnittelun lähtökohdista,
osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, osallisista sekä vaikutusten arvioinnista.
Hankkeet ja kehitettävät asuinalueet, jotka ovat suunnittelussa ohjelmoituna ja sovittu
rakennettavaksi vuosien 2018 - 2025 aikana, ovat lähtökohtana yleiskaavan
valmistelussa. Viime vuosien väestönkasvu ja hyvä rakentamisen vauhti on lisännyt
yleiskaavan väestöarviota. Yleiskaavan tavoitevuonna Järvenpäässä arvioidaan asuvan
noin 55 000 - 59 000 asukasta. Tätä lukua tarkastellaan väestösuunniteen kanssa
rinnakkain.
Rakennemallien tarkastelu
Rakennemallien tarkastelussa, prosessin aikaisessa vuorovaikutuksessa ja vaikutusten
arvioinnissa on todettu, että keskustan kehittämistä painottava Tiivistyvä timantti-
vaihtoehto on hyvä lähtökohta lopullisen rakennemallin valmistelulle.
Rakennemallivaihtoehtojen väestöennusteet osoittavat kuitenkin, että pelkällä
keskustan kehittämisellä ei pystytä turvaamaan enää 2030-luvulla vakaata
väestönkasvua. Kaupungin kasvun mahdollistamiseksi tulisikin keskustan lisäksi
hyödyntää alakeskusten potentiaalia viimeistään 2020- luvun lopulla. Realistinen
kehityskulku on muissa vaihtoehdoissa todettujen kasvusuuntien avaaminen kohde
kerrallaan.
Rakennemalliraportissa ”Minne kaupunki kasvaa?” kerrotaan tarkemmin Järvenpään
kaupungin vaihtoehtoisista kasvusuunnista ja niiden vaikutusten arvioinnista.

Ehdotus
Esittelijä: Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää
asettaa rakennemallivaihtoehdot ja niistä tehdyn vaikutusten arvioinnin
liiteaineistoineen nähtäville
pyytää rakennemalleista lausunnot
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merkitä tiedoksi päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman
Käsittely
Asiantuntijana asiassa oli kuultavana yleiskaavoittaja Hannele Selin.

Päätös
Hyväksyttiin

Kaupunkikehityslautakunta, 16.05.2018, § 64
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin, Sampo Perttula
hannele.selin@jarvenpaa.fi, sampo.perttula@jarvenpaa.fi
yleiskaavapäällikkö, kaavoitusjohtaja
Liitteet

1 Valitut kasvusuunnat_rakennemallin raporttiluonnos_Järvenpään yleiskaava 2040.
pdf
2 Rakennemalleista saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pääkohdat
3 Muistio_Järvenpään_yleiskaavan_viranomaisneuvottelu_7.3.2018
4 Liikenteellisten vaikutusten arviointi_Valitut kasvusuunnat
5 Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu_kevät2018
Tiivistelmä
Järvenpään yleiskaavan 2040 tavoitteena on muodostaa kaupungin yhteinen
tahtotila tulevaisuuden maankäytön ja yleiskaavassa ratkaistavien asioiden
osalta avoimen ja osallistavan prosessin kautta. Rakennemallivaiheessa on
tarkasteltu maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia neljän eri tavalla
kaupungin kasvua suuntaavan mallin avulla. Vuorovaikutuksen ja vaikutusten
arvioinnin perusteella on lähtökohdaksi otettu keskustan kehittämistä
painottava Tiivistyvä timantti-vaihtoehto täydennettynä Ainolan, Haarajoen ja
Saunakallion asemanseutujen kehittämisellä.
Pääpaino on uuden asuinrakentamisen ja työpaikkojen sijoittumisessa tulevina
vuosikymmeninä. Rakennemallikartalla esitetään myös maankäytön
edellyttämät kehitettävät yhteydet sekä tulevaisuuden uudet yhteystarpeet.
Muut yleiskaavan teemat ovat mukana ohjaavina tavoitteina ja vaikutusten
arvioinnissa.
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Valitut kasvusuunnat-rakennemalli ja yleiskaavan tavoitteisiin sitoutuminen
mahdollistaa kaupungin seuraavien vuosien voimakaan väestönkasvun. Tämä
päätös antaa lähtökohdat varsinaisen oikeusvaikutteisen Järvenpään
yleiskaava 2040 valmistelulle.

Valmistelu ja saatu palaute
Järvenpään yleiskaavan 2040 valmistelu kuulutettiin vireille syyskuussa 2016
(KAUKELTK 15.9.2016, KH 25.9.2016 ). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
päivittämisen yhteydessä (KAUKELTK 15.2.2018) tarkistettiin yleiskaavan lähtökohtana
olevaa väestösuunnitteita. Kaupungin viime vuosien nopean väestönkasvun ja hyvän
rakentamisen vauhdin vuoksi vuonna 2040 Järvenpäässä arvioidaan asuvan lähes
60 000 asukasta.
Aihealueittaisten selvitysten kautta on edetty rakennemallivaiheeseen, jossa
tarkasteltiin neljää vaihtoehtoista kasvustrategiaa (Tiivistyvä timantti, Eteläinen
kulttuurikehto, Vahvistuva pohjoinen nauha ja Pientalojen comeback). Vaihtoehtoiset
rakennemallit olivat nähtävillä 21.2.-23.3.2018. Kirjallisia lausuntoja ja mielipiteitä
saatiin 18 kpl. Lisäksi karttapalautteen kautta mielipiteensä jätti 87 vastaajaa.
Nähtävilläolon aikana pidettiin myös viranomaisneuvottelu 7.3.2018 ja
yleisötilaisuuksia, joista saatiin suullista palautetta.
Prosessin aikaisessa vuorovaikutuksessa, saadussa palautteessa ja vaikutusten
arvioinnissa on todettu, että keskustan kehittämistä painottava Tiivistyvä timantti-
vaihtoehto on hyvä lähtökohta lopullisen rakennemallin valmistelulle. Palautetta
saatiin paljon myös liikenteen ja ympäristön liittyvien suunnittelukysymysten osalta.
Yleiskaavan tavoitteisiin palaute kohdistui epäsuorasti eikä niihin ehdotettu
muutoksia.
Yleiskaavan tavoitteet
Yleiskaavan tavoitteet kuvaavat kaupungin tahtotilaa kohti vuotta 2040. Tavoitteet
näkyvät yleiskaavaan liittyvien selvitysten kautta, vaikutusten arvioinnin kriteereissä ja
varsinaisen kaavan valmistelussa.
Seutu: Järvenpää on seudun vetovoimaisin kaupunkikeskus
Kaupunkirakenne: Yhdyskuntarakenne kehittyy eheänä ja keskustan vetovoima
vahvistuu
Asuminen ja väestö: Asumisen tarjonta on monimuotoista ja vastaa kasvavaan
kysyntään sekä muuttuviin tarpeisiin
Liikkuminen: Kestävää liikkumista palveleva tarpeiden mukainen älykäs
liikennejärjestelmä
Elinkeinot: Elinkeinot ovat monipuolisia ja palvelualojen kasvava merkitys huomioidaan
Palvelut: Laadukkailla ja hyvin saavutettavilla peruspalveluilla mahdollistetaan
asukkaiden hyvä arki
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Viherrakenne: Viherverkon jatkuvuus sekä luontoarvot varmistetaan ja laadukas
kaupunkiluonto on ihmisiä lähellä
Kulttuuriympäristö: Kulttuuriympäristön vetovoimatekijöitä arvostetaan ja
kaupunkikuvan monipuolinen toiminnallisuus huomioidaan suunnittelussa
Maapolitiikka: Maankäytön suunnittelu ja maapolitiikka tukevat toisiaan
Kunnallistekniikka: Mahdollistetaan kaupungin kehittyminen toimivalla infralla
kokonaistaloudellisesti

Valitut kasvusuunnat –rakennemalli: ”Timantti kärkenä kohti etelää
asemanseutuja tiivistäen”
Saadun palautteen ja vaikutusten arvioinnin perusteella on muodostettu Valitut
kasvusuunnat -rakennemalli. Ratkaisu sisältää huomattavan määrän jo
asemakaavoitettuja ja rakentamiseen seuraavien vuosien aikana tulevia
asuntohankkeita erityisesti keskustan alueella. Järvenpään tulevaisuuden tavoite olla
seudullinen kaupunkikeskus varmistetaan ydinkeskustan voimakkaalla uusiutumisella
vahvaksi asumisen ja monipuolisten palveluiden keskittymäksi. Valittuihin
kasvusuuntiin kuuluu myös Ainolan kasvattaminen aluekeskukseksi sekä Haarajoen ja
Saunakallion asemanseutujen kehittäminen.
Monen eri alueen ottaminen mukaan on nostanut erityisen tärkeäksi näkökulmaksi
alueiden rakentamisen vaiheistuksen ja ajoituskysymykset. Ensisijaisena kehittämisen
kohteena keskustaa kehitetään koko suunnittelujakson ajan. Ainolan ja Ristinummen
kehittäminen kytkeytyy Pasila-Riihimäki –lisäradan 2. vaiheeseen ja alue kehittyy
voimakkaimmin 2020-luvulla. Alueen rakentaminen edellyttää uutta kouluinvestointia
alueelle viimeistään 2030-luvun vaihteessa. Haarajoen asemanseudun kehittäminen
on kytköksissä alueen maanhankintaan. Aseman kehittämisen palveluineen tulee olla
ensisijaista suhteessa kauempana sijaitseviin asuntoalueisiin.
Kaupungin tulevaisuuden kasvuun varaudutaan lisäksi asuinrakentamisen
reservialueilla, joiden arvioidaan tulevan rakennettaviksi vasta 2040 vuoden jälkeen.
Näitä alueita tutkitaan ja ajoitusta määritellään tarkemmin yleiskaavan luonnoksessa.
Alueiden keskinäiset ajoituskysymykset ovat kytköksissä myös kaupungin
maapolitiikkaan.
Tavoitteena on, että työpaikkojen määrä suhteessa asukasmäärään olisi sama vuonna
2040 kuin nyt. Laskennallisesti tavoitteena olisi tällöin 5000 työpaikkaa lisää. Tämä
tarkoittasi siis, että Järvenpäässä olisi reilut 17 000 työpaikkaa (nyt noin 12 000). Suuri
osa Järvenpään tulevaisuuden työpaikoista sijaitsee keskustassa tai hyvien
liikenneyhteyksien varrella. Toisaalta Järvenpäässä tulee vuonna 2040 olemaan
edelleen huomattava määrä tuotannon ja tuotekehityksen työpaikkoja mm.
Wärtsilässä, Vähänummen ja Jampan teollisuusalueilla.
Kaikista raideliikenteen asemapaikkoista on tarkoitus kehittää sujuvia liikenteen
solmukohtia. Rakennemallikartalla esitetään maankäytön edellyttämät
merkittävimmät kehitettävät yhteydet sekä tulevaisuuden uudet yhteystarpeet.
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Asemien ympärille on esitetty 1 km ja keskustan kohdalla 1,5 km asemavyöhyke.
Vyöhykkeen alueella maankäytön on mahdollista tukeutua pääosin kestäviin
liikkumismuotoihin.
Valitut kasvusuunnat -rakennemalli mahdollistaa viheralueverkostolle asetettujen
jatkuvuuden, saavutettavuuden ja laadukkaan kaupunkiluonnon tavoitteiden
toteutumisen. Rakennemallissa kuvattu viher- ja virkistysalueiden pääverkosto pitää
sisällään Järvenpään nykyiset Natura-alueet ja muut suojelualueet sekä tunnistaa
maakunnalliset viheryhteystarpeet.
Vaikutusten arviointi
Valitut kasvusuunnat on arvioitu yleiskaavan tavoitteista johdetuilla
arviointikriteereillä, jotka ovat samoja kuin rakennemallivaihtoehtojen tarkastelussa.
Valitut kasvusuunnat on kokonaisuutena joustavampi kuin yksikään
rakennemallivaihtoehdoista. Usean arviointikriteerein mukaan kaupunki kehittyy
positiiviseen suuntaan.
Arvioinnin mukaan minkään kriteerin näkökulmasta malli ei tuota selkeitä negatiivisia
vaikutuksia (punainen). Huonona vaikutuksena nähdään rakentaminen sijoittuminen
valtakunnalliseen kulttuuriympäristöön Ristinummella sekä kunnallistekniikan
investointitarpeen kasvu.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto päättää
hyväksyä yleiskaavan tavoitteet
valita "Valitut kasvusuunnat" –rakennemallin Järvenpään yleiskaavan 2040
valmistelun pohjaksi
Päätös
Hyväksyttiin

Kaupunginhallitus, 28.05.2018, § 144
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin, Sampo Perttula
hannele.selin@jarvenpaa.fi, sampo.perttula@jarvenpaa.fi
yleiskaavapäällikkö, kaavoitusjohtaja
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Liitteet

1 Valitut kasvusuunnat-rakennemalliraportti Järvenpään yleiskaava 2040
2 Muistio_Järvenpään_yleiskaavan_viranomaisneuvottelu_7.3.2018
3 Rakennemalleista saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pääkohdat
4 Liikenteellisten vaikutusten arviointi_Valitut kasvusuunnat
5 Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu_kevät2018
Tiivistelmä
Järvenpään yleiskaavan 2040 tavoitteena on muodostaa kaupungin yhteinen
tahtotila tulevaisuuden maankäytön ja yleiskaavassa ratkaistavien asioiden
osalta avoimen ja osallistavan prosessin kautta. Rakennemallivaiheessa on
tarkasteltu maankäytön vaihtoehtoisia tulevaisuuden suuntia neljän eri tavalla
kaupungin kasvua suuntaavan mallin avulla. Vuorovaikutuksen ja vaikutusten
arvioinnin perusteella on lähtökohdaksi otettu keskustan kehittämistä
painottava Tiivistyvä timantti-vaihtoehto täydennettynä Ainolan, Haarajoen ja
Saunakallion asemanseutujen kehittämisellä. Pääpaino on uuden
asuinrakentamisen ja työpaikkojen sijoittumisessa tulevina vuosikymmeninä.
Rakennemallikartalla esitetään myös maankäytön edellyttämät kehitettävät
yhteydet sekä tulevaisuuden uudet yhteystarpeet. Muut yleiskaavan teemat
ovat mukana ohjaavina tavoitteina ja vaikutusten arvioinnissa. Valitut
kasvusuunnat-rakennemalli ja yleiskaavan tavoitteisiin sitoutuminen
mahdollistaa kaupungin seuraavien vuosien voimakaan väestönkasvun. Tämä
päätös antaa lähtökohdat varsinaisen oikeusvaikutteisen Järvenpään
yleiskaava 2040 valmistelulle.
Valmistelu ja saatu palaute
Järvenpään yleiskaavan 2040 valmistelu kuulutettiin vireille syyskuussa 2016
(KAUKELTK 15.9.2016, KH 25.9.2016 ). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
päivittämisen yhteydessä (KAUKELTK 15.2.2018) tarkistettiin yleiskaavan lähtökohtana
olevaa väestösuunnitteita. Kaupungin viime vuosien nopean väestönkasvun ja hyvän
rakentamisen vauhdin vuoksi vuonna 2040 Järvenpäässä arvioidaan asuvan lähes
60 000 asukasta.
Aihealueittaisten selvitysten kautta on edetty rakennemallivaiheeseen, jossa
tarkasteltiin neljää vaihtoehtoista kasvustrategiaa (Tiivistyvä timantti, Eteläinen
kulttuurikehto, Vahvistuva pohjoinen nauha ja Pientalojen comeback). Vaihtoehtoiset
rakennemallit olivat nähtävillä 21.2.-23.3.2018. Kirjallisia lausuntoja ja mielipiteitä
saatiin 18 kpl. Lisäksi karttapalautteen kautta mielipiteensä jätti 87 vastaajaa.
Nähtävilläolon aikana pidettiin myös viranomaisneuvottelu 7.3.2018 ja
yleisötilaisuuksia, joista saatiin suullista palautetta.
Prosessin aikaisessa vuorovaikutuksessa, saadussa palautteessa ja vaikutusten
arvioinnissa on todettu, että keskustan kehittämistä painottava Tiivistyvä timantti-
vaihtoehto on hyvä lähtökohta lopullisen rakennemallin valmistelulle. Palautetta
saatiin paljon myös liikenteen ja ympäristön liittyvien suunnittelukysymysten osalta.
Yleiskaavan tavoitteisiin palaute kohdistui epäsuorasti eikä niihin ehdotettu muutoksia.

Järvenpää
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
14.12.2020

9/2020

16 (100)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Yleiskaavan tavoitteet
Yleiskaavan tavoitteet kuvaavat kaupungin tahtotilaa kohti vuotta 2040. Tavoitteet
näkyvät yleiskaavaan liittyvien selvitysten kautta, vaikutusten arvioinnin kriteereissä ja
varsinaisen kaavan valmistelussa.
Seutu: Järvenpää on seudun vetovoimaisin kaupunkikeskus
Kaupunkirakenne: Yhdyskuntarakenne kehittyy eheänä ja keskustan vetovoima
vahvistuu
Asuminen ja väestö: Asumisen tarjonta on monimuotoista ja vastaa kasvavaan
kysyntään sekä muuttuviin tarpeisiin
Liikkuminen: Kestävää liikkumista palveleva tarpeiden mukainen älykäs
liikennejärjestelmä
Elinkeinot: Elinkeinot ovat monipuolisia ja palvelualojen kasvava merkitys huomioidaan
Palvelut: Laadukkailla ja hyvin saavutettavilla peruspalveluilla mahdollistetaan
asukkaiden hyvä arki
Viherrakenne: Viherverkon jatkuvuus sekä luontoarvot varmistetaan ja laadukas
kaupunkiluonto on ihmisiä lähellä
Kulttuuriympäristö: Kulttuuriympäristön vetovoimatekijöitä arvostetaan ja
kaupunkikuvan monipuolinen toiminnallisuus huomioidaan suunnittelussa
Maapolitiikka: Maankäytön suunnittelu ja maapolitiikka tukevat toisiaan
Kunnallistekniikka: Mahdollistetaan kaupungin kehittyminen toimivalla infralla
kokonaistaloudellisesti
Valitut kasvusuunnat –rakennemalli: ”Timantti kärkenä kohti etelää
asemanseutuja tiivistäen”
Saadun palautteen ja vaikutusten arvioinnin perusteella on muodostettu Valitut
kasvusuunnat -rakennemalli. Ratkaisu sisältää huomattavan määrän jo
asemakaavoitettuja ja rakentamiseen seuraavien vuosien aikana tulevia
asuntohankkeita erityisesti keskustan alueella. Järvenpään tulevaisuuden tavoite olla
seudullinen kaupunkikeskus varmistetaan ydinkeskustan voimakkaalla uusiutumisella
vahvaksi asumisen ja monipuolisten palveluiden keskittymäksi. Valittuihin
kasvusuuntiin kuuluu myös Ainolan kasvattaminen aluekeskukseksi sekä Haarajoen ja
Saunakallion asemanseutujen kehittäminen.
Monen eri alueen ottaminen mukaan on nostanut erityisen tärkeäksi näkökulmaksi
alueiden rakentamisen vaiheistuksen ja ajoituskysymykset. Ensisijaisena kehittämisen
kohteena keskustaa kehitetään koko suunnittelujakson ajan. Ainolan ja Ristinummen
kehittäminen kytkeytyy PasilaRiihimäki –lisäradan 2. vaiheeseen ja alue kehittyy
voimakkaimmin 2020-luvulla. Alueen rakentaminen edellyttää uutta kouluinvestointia
alueelle viimeistään 2030-luvun vaihteessa. Haarajoen asemanseudun kehittäminen
on kytköksissä alueen maanhankintaan. Aseman kehittämisen palveluineen tulee olla
ensisijaista suhteessa kauempana sijaitseviin asuntoalueisiin.
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Kaupungin tulevaisuuden kasvuun varaudutaan lisäksi asuinrakentamisen
reservialueilla, joiden arvioidaan tulevan rakennettaviksi vasta 2040 vuoden jälkeen.
Näitä alueita tutkitaan ja ajoitusta määritellään tarkemmin yleiskaavan luonnoksessa.
Alueiden keskinäiset ajoituskysymykset ovat kytköksissä myös kaupungin
maapolitiikkaan.
Tavoitteena on, että työpaikkojen määrä suhteessa asukasmäärään olisi sama vuonna
2040 kuin nyt. Laskennallisesti tavoitteena olisi tällöin 5000 työpaikkaa lisää. Tämä
tarkoittasi siis, että Järvenpäässä olisi reilut 17 000 työpaikkaa (nyt noin 12 000). Suuri
osa Järvenpään tulevaisuuden työpaikoista sijaitsee keskustassa tai hyvien
liikenneyhteyksien varrella. Toisaalta Järvenpäässä tulee vuonna 2040 olemaan
edelleen huomattava määrä tuotannon ja tuotekehityksen työpaikkoja mm.
Wärtsilässä, Vähänummen ja Jampan teollisuusalueilla.
Kaikista raideliikenteen asemapaikkoista on tarkoitus kehittää sujuvia liikenteen
solmukohtia. Rakennemallikartalla esitetään maankäytön edellyttämät
merkittävimmät kehitettävät yhteydet sekä tulevaisuuden uudet yhteystarpeet.
Asemien ympärille on esitetty 1 km ja keskustan kohdalla 1,5 km asemavyöhyke.
Vyöhykkeen alueella maankäytön on mahdollista tukeutua pääosin kestäviin
liikkumismuotoihin.
Valitut kasvusuunnat -rakennemalli mahdollistaa viheralueverkostolle asetettujen
jatkuvuuden, saavutettavuuden ja laadukkaan kaupunkiluonnon tavoitteiden
toteutumisen. Rakennemallissa kuvattu viher- ja virkistysalueiden pääverkosto pitää
sisällään Järvenpään nykyiset Natura-alueet ja muut suojelualueet sekä tunnistaa
maakunnalliset viheryhteystarpeet.
Vaikutusten arviointi
Valitut kasvusuunnat on arvioitu yleiskaavan tavoitteista johdetuilla
arviointikriteereillä, jotka ovat samoja kuin rakennemallivaihtoehtojen tarkastelussa.
Valitut kasvusuunnat on kokonaisuutena joustavampi kuin yksikään
rakennemallivaihtoehdoista. Usean arviointikriteerein mukaan kaupunki kehittyy
positiiviseen suuntaan.
Arvioinnin mukaan minkään kriteerin näkökulmasta malli ei tuota selkeitä negatiivisia
vaikutuksia (punainen). Huonona vaikutuksena nähdään rakentaminen sijoittuminen
valtakunnalliseen kulttuuriympäristöön Ristinummella sekä kunnallistekniikan
investointitarpeen kasvu.
Yleiskaavaan liittyvä väestösuunnite ja siihen liittyvistä tekijöistä päätetään erikseen
syksyn 2018 aikana. Näiden osalta tehdään myös talousvaikutustarkastelut. (Edellä
mainittu täydennetään pykälän liitteisiin.)
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
hyväksyä yleiskaavan tavoitteet
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valita "Valitut kasvusuunnat" –rakennemallin Järvenpään yleiskaavan 2040
valmistelun pohjaksi
Päätös
Jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus, 04.06.2018, § 155
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin, Sampo Perttula
hannele.selin@jarvenpaa.fi, sampo.perttula@jarvenpaa.fi
yleiskaavapäällikkö, kaavoitusjohtaja
Liitteet

1 Muistio_Järvenpään_yleiskaavan_viranomaisneuvottelu_7.3.2018
2 Rakennemalleista saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pääkohdat
3 Liikenteellisten vaikutusten arviointi_Valitut kasvusuunnat
4 Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu_kevät2018
5 Valitut kasvusuunnat_rakennemalliraportti_Järvenpään yleiskaava
2040_tarkistettu30.5.2018
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää
hyväksyä yleiskaavan tavoitteet
valita "Valitut kasvusuunnat" –rakennemallin Järvenpään yleiskaavan 2040
valmistelun pohjaksi
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto, 18.06.2018, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin
hannele.selin@jarvenpaa.fi
yleiskaavapäällikkö
Liitteet

1 Muistio_Järvenpään_yleiskaavan_viranomaisneuvottelu_7.3.2018
2 Rakennemalleista saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pääkohdat
3 Liikenteellisten vaikutusten arviointi_Valitut kasvusuunnat
4 Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu_kevät2018
5 Valitut kasvusuunnat_rakennemalliraportti_Järvenpään yleiskaava
2040_tarkistettu30.5.2018
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Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
hyväksyä yleiskaavan tavoitteet
valita "Valitut kasvusuunnat" –rakennemallin Järvenpään yleiskaavan 2040
valmistelun pohjaksi
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkikehityslautakunta, 11.04.2019, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin, Sampo Perttula, Eira Linko, Jaakko Heikkilä, Maria Suutari-Jääskö, Timi
Veikkolainen
sampo.perttula@jarvenpaa.fi, timi.veikkolainen@jarvenpaa.fi
kaavoitusjohtaja, liikenneinsinööri
Liitteet

1 Järvenpään yleiskaava 2040_Kaavaluonnoksen selostus
2 Kaavaluonnoksen karttapaketti_Järvenpään yleiskaava 2040
Tiivistelmä
Järvenpään yleiskaavan 2040 tavoitteena on muodostaa kaupungin yhteinen
tahtotila tulevaisuuden maankäytön ja yleiskaavassa ratkaistavien asioiden
osalta avoimen ja osallistavan prosessin kautta. Kaavaratkaisu perustuu
kaupunginvaltuuston päätökseen (18.6.2018 § 65) yleiskaavan tavoitteista ja
"Valitut kasvusuunnat" –rakennemallista. Järvenpään yleiskaava laaditaan koko
kaupungin alueelle lukuun ottamatta Keskustan osayleiskaavan 2030 aluetta.
Kaavaluonnos koostuu neljästä erillisestä kaavakartasta ja selostuksesta.
Kaavamerkintöjen määräykset on esitetty osana selostusta. Kartat ja
määräykset tullaan hyväksymään oikeusvaikutteisina. Selostus auttaa
ymmärtämään yleiskaavan ratkaisuiden taustalla olevia lähtökohtia,
tavoitteita ja perusteluita. Kaavadokumenttien lisäksi yleiskaavan
valmistelumateriaaliin kuuluu paljon teemakohtaisia selvityksiä,
lähtömateriaalia ja vielä valmisteilla olevia raportteja. Näihin voi tutustua
tarkemmin selostuksessa olevan lähdeluettelon avulla.
Valmistelu
Järvenpään yleiskaavan 2040 valmistelu kuulutettiin vireille syyskuussa 2016 (KAUKE
LTK 15.9.2016, KH 25.9.2016 ). Vuonna 2018 päätettiin kaupungin kasvun
painopisteistä yleiskaavan tavoitteista (KV 18.6.2018 § 65). Valtuuston on tarkoitus
hyväksyä yleiskaava vuonna 2020.
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Järvenpään yleiskaava laaditaan koko kaupungin alueelle lukuun ottamatta Keskustan
osayleiskaavan 2030 aluetta, joka kattaa keskustan ja sen lähiympäristön sekä
Terholan työpaikka-alueen. Keskustan osayleiskaava 2030 on varsin tuore (KV
21.9.2015 § 50), ja ratkaisua ei näin ollen ole tarpeen muuttaa. Nyt voimassa oleva
koko kaupungin kattava Järvenpään yleiskaava 2020 tullaan kumoamaan. Lepolan
osayleiskaava jää voimaan rinnakkaisena. Keskustan osayleiskaavan alueelle on
osoitettu yhteyksien jatkumisen kannalta olennaisia merkintöjä.
Kehittämisperiaatemerkinnät ja yhteyksiä kuvaavat viivamerkinnät on kuvattu kartalla,
mutta niitä ei ole tarkoitus hyväksyä oikeusvaikutteisena voimassa olevan Keskustan
osayleiskaavan 2030 alueella.
Viime vuosien väestönkasvu ja hyvä rakentamisen vauhti on vaikuttanut yleiskaavan
väestöennusteeseen. Yleiskaavan tavoitevuonna Järvenpäässä arvioidaan asuvan noin
60 000 asukasta ja olevan 15 000-17 000 työpaikkaa. Kaupungin uuden strategian
linjaukset huomioidaan yleiskaavan ehdotusvaiheessa strategian hyväksymisen
jälkeen.
Valitut kasvusuunnat –rakennemallia on tarkennettu kaavaratkaisua varten.
Merkittävimmät muutokset koskevat rakennemallissa esitettyjä asutuksen
reservialueita seuraavasti:
Saunakallio/Eriksnäsintie: Asuntoalue (A), toteutetaan jo ennen vuotta 2040
perusteluna varautuminen väestönkasvun paineisiin alle 1km säteellä
rautatieasemasta
Länsi-Nummenkylä: Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), palautetaan
samanlaiseksi kuin nykyisessä yleiskaavassa, koska vesihuollon järjestäminen
alueelle on todennäköisesti riskitekijä tai vaatisi huomattavia investointeja.
Vähänummentien varsi: Työpaikkojen ja elinkeinojen alue, jolla ympäristö
asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TP/y), syynä tarve löytää
potentiaalisia työpaikka-alueita
Yleiskaavan lähtökohtana on Järvenpään nykyinen yhdyskuntarakenne ja voimassa
oleva yleiskaava. Kasvu ohjataan aiempaa vahvemmin olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen ja asemanseuduille. Järvenpään ehdottomana vahvuutena
olevia asemanseutuja ja niiden välisiä yhteyksiä kehitetään. Asukasmäärä kasvaa
täydennysrakentamisen ja alueiden käyttötarkoitusmuutosten myötä nykyisen
yhdyskuntarakenteen sisällä. Kaavamääräykset ovat kuitenkin joustavia eikä kaava
ohjaa tarkasti esimerkiksi yksittäisten palvelujen sijoittumista. Asumisen alueille voi
sijoittua myös alueen luonteeseen soveltuvia elinkeinoja ja palveluita. Kasvun ja
uusien rakennettavien alueiden vastapainona yleiskaavassa esitettään kattava
viheralueverkosto, jonka osana myös useita uusia luonnonsuojelualueita. Lisäksi
esitetään useita luontoarvoja osoittavia merkintöjä.
Järvenpään kaupungin sisäinen liikenneverkko on hyvin kattava, eivätkä yleiskaavassa
osoitetut uudet asuin- ja työpaikka-alueet sekä vanhojen alueiden tiivistäminen
aiheuta merkittäviä katuyhteyksien rakentamistarpeita. Liikenteen yhteystarpeilla
varaudutaan todennäköisesti vasta vuoden 2040 jälkeen toteutettaviin yhteyksiin.
Pyöräilyn pääreitit ja joukkoliikenteen kehityskäytävät parantavat kestävien
liikennemuotojen huomioimista suunnittelussa. Kulttuuriympäristöt ja
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yhdyskuntatekninen huolto esitetään omilla kartoillaan, jotta kohteet ja muut
merkinnät erottuisivat.
Vaikutusten arviointia on kaavaluonnosvaiheessa jäsennelty osallistumis- ja
arviointisuunnitelman mukaisesti, maankäyttö- ja rakennusasetusta mukaillen. Myös
rakennemallivaiheessa tehdyt teemakohtaiset vaikutusten arvioinnit ja riskianalyysit
ovat edelleen käyttökelpoisia luonnoksen arvioinnissa. Monien vaikutusten osalta on
merkittävää, että yleiskaavan uusi maankäyttö tukeutuu vahvasti jo olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen. Osoitetut laajennusalueet kytkeytyvät olemassa olevaan
kaupunkirakenteeseen ja tekevät mahdolliseksi olemassa olevien verkostojen
tehokkaamman hyödyntämisen. Suurimpia negatiivisia vaikutuksia saattaa aiheuttaa
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) ja
rakentamisen ristiriita Ristinummella. Vaikka kaavan toteutuminen muuttaa alueen
maisemallisia arvoja, ottaa se samalla huomioon rakennetun kulttuuriympäristön
arvojen säilymisen varaamalla riittävästi viheralueita kohteiden ympäristöön sekä
säilyttämällä tärkeät avoimet näkymät suurmaisemassa. Maisemallisten vaikutusten
arviointia tullaan tarkentamaan ehdotusvaiheessa.
Ehdotus
Esittelijä: Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää
1.valtuuttaa valmistelijat asettamaan Järvenpään yleiskaava 2040 kaavaluonnoksen ja
valmisteluaineiston nähtäville.
2.pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkikehityslautakunta, 27.02.2020, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin
hannele.selin@jarvenpaa.fi
yleiskaavapäällikkö
Liitteet

1 Järvenpään yleiskaavaehdotus 2040_Kaavakartat.pdf
2 Selostus_Järvenpään yleiskaavaehdotus 2040_17.2.2020_.pdf
3 Merkinnät ja määräykset_Järvenpään yleiskaavaehdotus 2040_17.2.2020.pdf

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali/Yleiskaavaehdotuksen osallislista.pdf
2 Oheismateriaali/Yleiskaavaluonnoksen vuorovaikutus ja palauteraportti_2019.pdf
3 Oheismateriaali/Järvenpään liikenne-ennuste ja liikennejärjestelmäsuunnitelma
2040.pdf
4 Oheismateriaali/Järvenpään_LJS_meluselvitys_12022020.pdf
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5 Oheismateriaali/Kaupallisten ja yritysvaikutusten arviointi_Järvenpään yleiskaava
2040.pdf
6 Oheismateriaali/Järvenpään yleiskaavan 2040 maisemaselvitys
kohdealueista_Optimized.pdf
7 Oheismateriaali_YK2040 luonnoksen luontovaikutusten arviointi suhteessa UHluontotyyppeihin ja Natura-alueisiin.pdf
Tiivistelmä
Järvenpään yleiskaavan 2040:ssa on muodostettu kaupungin yhteinen tahtotila
tulevaisuuden maankäytöstä ja yleiskaavassa ratkaistavista asioista. Luonnoksesta
saadun palautteen ja uusimpien selvitysten ja vaikutusarviointien pohjalta on
valmistelu yleiskaavaehdotus. Ehdotuksen nähtävilläoloaikana jokaisella osallisella on
mahdollisuus jättää muistutus ja viranomaistahoilla lausunto.
Valmistelu ja asian kuvaus
Järvenpään yleiskaavan 2040 valmistelu kuulutettiin vireille syyskuussa 2016 (KAUKE
LTK 15.9.2016, KH 25.9.2016). Vuonna 2018 päätettiin kaupungin kasvun
painopisteistä ja yleiskaavan tavoitteista (KV 18.6.2018 § 65). Yleiskaavaluonnos
valmisteluaineistoineen oli nähtävillä keväällä 2019 (KAUKE LTK 11.4.2019
§36). Luonnoksesta saadun palautteen ja uusimpien selvitysten pohjalta on valmistelu
yleiskaavaehdotus.
Järvenpään yleiskaava laaditaan koko kaupungin alueelle lukuun ottamatta Keskustan
osayleiskaavan 2030 aluetta. Nyt voimassa oleva koko kaupungin kattava Järvenpään
yleiskaava 2020 tullaan kumoamaan. Aiemmasta valmistelusta poiketen myös Lepolan
osayleiskaava tullaan kumoamaan. Lähes koko Lepolan alueella on voimassa
osayleiskaavan pohjalta laaditut asemakaavat ja alue on jo rakentumassa
asemakaavojen mukaisesti. Lepolan alueen maankäyttö on monelta osin tarkentunut
tai muuttunut asemakaavavaiheessa suhteessa osayleiskaavaan.
Yleiskaavaehdotus koostuu selostuksesta sekä neljästä kartasta ja niihin liittyvistä
merkinnöistä ja määräyksistä. Kaikki neljä karttaa on mahdollista saada digitaalisesti
näkyviin saman aikaisesti karttapalvelussa: https://yk2040.jarvenpaa.fi. Kartat ja
määräykset tullaan hyväksymään oikeusvaikutteisina. Selostuksen tarkoitus on auttaa
hahmottamaan yleiskaavan ratkaisujen taustalla olevia lähtökohtia ja tavoitteita sekä
kertoa kaavamerkintöjen ja -määräysten tulkitsemisesta. Vaikutusten arviointi osana
selostusta kertoo asioiden syy-seuraussuhteista ja auttaa ymmärtämään
kaavaratkaisussa tehtyjä valintoja. Selostuksen ohessa olevat liitekartat tarkentavat
kaava-aineistoa. Yleiskaavan valmistelumateriaaliin kuuluu myös paljon
teemakohtaisia selvityksiä, taustamateriaalia ja raportteja, joihin voi tutustua
osoitteessa www.jarvenpaa.fi/yleiskaava2040. Tuoreimmat selvitykset ovat
oheismateriaalina.
Viime vuosien väestönkasvu ja hyvä rakentamisen vauhti on vaikuttanut yleiskaavan
mitoitukseen. Vaikka väestönkasvu hidastuisi yleisen syntyvyyden laskun sekä väestön
vanhenemisen johdosta, on todennäköistä, että Järvenpään väkiluku tulee jatkossakin
kasvamaan positiivisen muuttoliikkeen seurauksena. Yleiskaavan mitoituksessa
varaudutaan noin 60 000 asukkaaseen ja 15 000-17 000 työpaikkaan.
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Kaavaratkaisua ja määräysten sisältöä on muokattu luonnosvaiheesta ehdotukseen
uusimpien selvitysten ja saadun palautteen pohjalta. Luonnoksesta saatuun
palautteeseen voi tutustua oheismateriaalina olevan Yleiskaavan luonnoksen
vuorovaikutus -raportin avulla. Merkittävimpiä muutoksia kaavaratkaisuun ovat:
Pientaloalueiden laajentaminen ja lisääminen kaupungin strategian mukaisesti
Useiden asumisen maankäytönalueiden tarkistaminen, ml. keskustan läheisten
asuinalueiden osoittaminen mahdollistavalla A-merkinnällä
Wärtsilän Purolan kaavaratkaisun muutokset koskien asumista, virkistystä ja
työpaikkareserviä
TP/y alueiden rajaaminen niin, että työpaikkarakentamista ei osoiteta
vedenottamoiden lähisuojavyöhykkeelle
Vesitalouden asioiden käsittely kaavaratkaisussa ja hulevesiratkaisun
tarkentaminen kaupungin hulevesisuunnitelman mukaisesti
Joustavan PY/A-merkinnän käyttäminen useilla julkisten palveluiden kohteissa
Kaikista tehdyistä muutoksista kerrotaan tarkemmin selostuksessa.
Vaikutusten arviointia on tarkennettu koko yleiskaavaprosessin ajan. Monien
vaikutusten osalta on merkittävää, että yleiskaavan uusi maankäyttö tukeutuu
vahvasti jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Osoitetut laajennusalueet
kytkeytyvät olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja tekevät mahdolliseksi
olemassa olevien verkostojen tehokkaamman hyödyntämisen. Yleiskaavan
mahdolliset negatiiviset vaikutukset voivat liittyä muun muassa kulttuuriympäristön ja
maiseman säilymiseen sekä pohjavesiensuojeluun. Vaikutusten arviointi on kuvattu
selostuksen luvussa 6.
Yleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana jokaisella osallisella on mahdollisuus jättää
muistutus ja viranomaistahoilla lausunto. Tahot joille ainakin tullaan lähettämään
tieto nähtävilläolosta ovat oheismateriaalina. Kaikkiin kirjallisiin muistutuksiin ja
lausuntoihin laaditaan vastineet, jotka tuodaan päätöksentekijöiden hyväksyttäväksi.
Valtuuston on tarkoitus hyväksyä yleiskaava syksyllä 2020.
OKT
Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää
1. valtuuttaa valmistelijat asettamaan Järvenpään yleiskaava 2040
kaavaehdotuksen ja valmisteluaineiston nähtäville
2. pyytää Järvenpään yleiskaava 2040 kaavaehdotuksesta lausunnot
3. antaa kaupunkikehitykselle valtuudet tehdä teknisiä muutoksia
yleiskaavaehdotuksen materiaaliin ennen nähtäville panoa ja lausuntokierrosta.
Päätös
Hyväksyttiin.

Kaupunkikehityslautakunta, 29.10.2020, § 45
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Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin
hannele.selin@jarvenpaa.fi
yleiskaavapäällikkö
Liitteet

1 Järvenpään yleiskaava 2040 Kaavakartat 1-4
2 Järvenpään yleiskaava 2040_Määräysote
3 Järvenpään yleiskaava 2040 Selostus
4 Järvenpään yleiskaava 2040_Ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti
Valmistelijat
Hannele Selin, Sampo Perttula, Eira Linko, Martta Pirttioja, Jaakko Heikkilä, Maria
Suutari-Jääskö, Timi Veikkolainen
Tiivistelmä
Järvenpään yleiskaava 2040:ssa on muodostettu kaupungin yhteinen tahtotila
tulevaisuuden maankäytöstä ja yleiskaavassa ratkaistavista asioista. Valtuuston
hyväksymän Valitut kasvusuunnat -rakennemallin, valmistelu ja ehdotusvaiheessa
saadun palautteen sekä selvitysten ja vaikutusarviointien pohjalta on valmistelu
yleiskaavaratkaisu. Yleiskaavan mitoituksessa varaudutaan noin 60 000 asukkaaseen
ja 15 000-17 000 työpaikkaan. Järvenpään yleiskaava 2040 laaditaan koko kaupungin
alueelle lukuun ottamatta Keskustan osayleiskaavan 2030 aluetta. Nyt voimassa oleva
koko kaupungin kattava Järvenpään yleiskaava 2020 sekä Lepolan osayleiskaava
tullaan kumoamaan.
Yleiskaava koostuu neljästä kartasta ja niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä
sekä selostuksesta. Kaikki neljä karttaa on mahdollista saada digitaalisesti näkyviin
saman aikaisesti karttapalvelussa: https://yk2040.jarvenpaa.fi.
Valmistelu ehdotusvaiheesta hyväksymiseen
Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 11.3.-22.4.2020 välisenä aikana Seutulantalon
palvelupisteessä (Seutulantie 12) sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavaehdotuksesta
kuulutettiin 4.3.2020 Keski-Uusimaassa, Viikko-uutisissa ja kaupungin internetsivuilla
sekä Seutulantalon ilmoitustaululla. Kaavaehdotusvaiheen esittely- ja
keskustelutilaisuus järjestettiin Seutulantalolla 12.3.2020. Lisäksi järjestettiin
tilaisuuksia sähköisten kanavien kautta. Poikkeusoloista huolimatta nähtävilläolo
pystyttiin järjestämään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 65 §, MRA 19 §).
Ehdotusvaiheesta saatujen lausuntojen ja muistutusten (yhteensä 130 kpl) johdosta
yleiskaavaratkaisuun, määräyksiin ja selostukseen tehtiin pieniä muutoksia ja
täydennyksiä. Muutokset eivät olleet niin merkittäviä, että kaava olisi jouduttu
asettamaan uudelleen nähtäville (MRA 32 §). Niitä maanomistajia, joita muutokset
suoraan koskivat, kuultiin kesän 2020 aikana erikseen. Ehdotusvaiheen jälkeen
kaavaratkaisuun on tehty seuraavia muutoksia:
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Haarajoen kaupunginosassa Lehmustien asemakaavan laajentumisen johdosta
AP-alueen laajentaminen kiinni vanhaan Lahdentiehen ja Näretiehen rajutuvan
AP-h alueen muuttaminen AP-alueeksi. Perusteluna pientaloalueiden
laajentaminen ja lisääminen kaupungin strategian mukaisesti sekä yksityisen
maanomistajan muistutus.
Pietilän kaupunginosassa Vanhan valtatien ja Vähänummentien kohdalla
Hautausmaan pohjoispuoleisen AP-alueen pienentäminen puoleen ja
virkistysalueen (V) laajentaminen. Myös Vähänummentiehen rajautuvaa TP/y
aluetta pienennettiin hieman ja määräystä tiukennettiin niin, että alueelle ei voi
sijoittua tuotantoa. Perusteluina ELY:n ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen
pohjaveteen ja vedenottamoon liittyvät lausunnot sekä useissa muistutuksissa
esiin tuotu huoli metsäisten virkistysalueiden riittävyydestä.
Ohjeellisen jätevesiviemärin linjauksen muuttaminen Pietilän kaupunginosassa.
Perusteluina maanomistajan muistutus ja taloudellisempi (suorempi)
linjausvaihtoehto.
Virkistyksen ja ulkoilun pääreittien sijainnin tarkistaminen (Haarajoki, Pietilä,
Terioja, Ristinummi). Perusteena maanomistajien muistutukset ja
jatkoneuvottelut.
Liikenteen yhteystarvemerkinnät: Haarajoen ja keskustan välisen yhteyden
vaiheistaminen (Pietilä, Isokytö ja Terhola) ja yhteystarvemerkinnän lisääminen
Ristinummella myös radan toiselle puolelle. Perusteluina asian selkeyttäminen
muistutusten ja lausuntojen johdosta.
Myllyn kaupunginosassa Lemmenlaakson pohjoispuolella V-merkinnän
vaihtaminen maatalouden toiminnan paremmin mahdollistavaksi MY-
merkinnäksi. Perusteena maanomistajan muistutus.
Uudenmaantien ja Kaukotien risteykseen palautetaan voimassa olevan
yleiskaavan AK-merkintä. Perusteluna maanomistajan muistutus.
Määräyksiä täydennettiin seuraavissa merkinnöissä: TP/y, W, KM, paikallisesti
arvokas kulttuuriympäristö sekä virkistyksen ja ulkoilun pääreitti. Lisäksi tärinälle
ja runkomelulle annettiin oma yleismääräyksensä.
Ehdotusvaiheen vuorovaikutusraporttiin on koottu lausunnoista, muistutuksista ja
ylimääräisestä maanomistajakuulemisesta saatujen palautteiden tiivistelmät sekä
näiden vastineet. Vastineissa kerrotaan perustellut, miksi kaavaratkaisua ei muuteta
tai jos palauteen vuoksi kaavakarttaa, määräyksiä tai selostusta on muutettu. Palaute
on voinut johtaa myös kaavaselostuksen täydentämiseen tai kaavamääräyksen
tarkistamiseen, vaikka varsinaista kaavakarttaa ei olisi muutettu. Alkuperäiset
lausunnot ja muistutukset löytyvät oheismateriaalista. Karttakyselyyn tulleisiin
kommentteihin on laadittu vastaukset yleisellä tasolla. Muistutuksen tehneille, jotka
ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto (MRL 65 §)
valtuuston hyväksymispäätöksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto päättää
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1. hyväksyä kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut
vastineet.
2. hyväksyä Järvenpään yleiskaava 2040:n (kartat 1-4 9.10.2020, määräysote
9.10.2020 ja selostus 1.10.2020) oikeusvaikutteisena yleiskaavana.
3. kumota Järvenpään yleiskaavan 2020 (KV 9.8.2004 § 64) ja Lepolan
osayleiskaavan (KV 15.6.2009 § 93).
Käsittely
Yleiskaavapäällikkö Hannele Selin esitteli yleiskaavaa.
Willem van Schevikhoven poistui klo 20.12.
Käsittelyn kuluessa Petri Perta teki Laura Virkkusen kannattamana
palautusehdotuksen, joka kuului seuraavasti:
"Ehdotan, että Järvenpään yleiskaava 2040 palautetaan valmisteluun niiltä osin, että
lähimetsät määritellään ja merkitään joko merkinnällä V tai lähipuistomerkinnällä."
Puheenjohtaja rajasi puheenvuorot koskemaan tehtyä palautusehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu
palautusehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi valittiin sähköinen
äänestys.
Äänestyksen jälkeen äänin 11 JAA ääntä, 4 EI ääntä, 0 TYHJÄÄ päätettiin jatkaa asian
käsittelyä.
Pidettiin kokoustauko klo 21.14-21.19.
Äänestykset
JAA = asian käsittelyn jatkaminen EI = asian palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi
(Petri Pertan ehdotus)
Jaa
Mikko Päivinen
Kaisa Saarikorpi
Saana Korhonen
Pekka Heikkinen
Pekka Luuk
Markku Tenhunen
Pirjo Komulainen
Tuomas Raejärvi
Hilppa Loikkanen
Antti Heikkilä
Tapio Rantanen
Ei
Petri Perta
Laura Virkkunen
Sari Holi
Tuija Kuusisto
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 09.11.2020, § 364
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin
hannele.selin@jarvenpaa.fi
yleiskaavapäällikkö
Liitteet

1 Järvenpään yleiskaava 2040 Kaavakartat 1-4
2 Järvenpään yleiskaava 2040_Määräysote
3 Järvenpään yleiskaava 2040 Selostus
4 Järvenpään yleiskaava 2040_Ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti
Kaupunkikehityslautakunta 29.10.2020 § 45
Yleiskaavan hyväksymiskäsittelyn aikana on havaittu, että Wärtsilän teollisuusalueella
teollisuustontin luoteiskulmassa viheralue on osoitettu
asemakaavassa teollisuustontiksi osoitetun alueen päälle poikkiviistoon, mikä
vaikeuttaa alueen asemakaavan mukaista käyttöä. Muilta osin viheralue on rajattu
nykyisen asemakaavan mukaisesti.
Aluerajauksen yhteydessä ei ole riittävässä määrin sovitettu yleiskaavaa ja
asemakaavaa toisiinsa. Tontille ulottuva aluevarausmerkintä havaittiin, kun kiinteistön
omistaja haki toimenpidelupaa kaupungilta (keskiviikkona 4.11.2020). Käydyssä
keskustelussa todettiin virheellinen rajaus, minkä vuoksi kaupunkikehitys esittää
virheen korjaamista oma-aloitteisesti ja aluevarausmerkinnän täsmentämistä
oheismateriaalissa esitetyn mukaisesti. Aluevarausmerkinnän päivittämisellä ei
arvioida olevan negatiivisia vaikutuksia, sillä se vastaa nykyisin voimassa olevaa
asemakaavaa, eikä sillä ole vaikutusta esimerkiksi SL-1 (liito-orava-alue) alueen
rajaukseen.
Kaupunginhallitukselle esitetään, että yleiskaavakarttaa tarkennetaan
oheismateriaalissa olevan kuvan ja selitysosan mukaisesti esitetyllä tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää
1. hyväksyä kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut
vastineet.
2. hyväksyä Järvenpään yleiskaava 2040:n (kartat 1-4 9.10.2020, määräysote
9.10.2020 ja selostus 1.10.2020) oikeusvaikutteisena yleiskaavana, sekä pyytää
tarkistamaan kartat 1-2 selostusosassa ja oheismateriaalissa esitetyn korjauksen
mukaisesti).
3.

Järvenpää
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
14.12.2020

9/2020

28 (100)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

3. kumota Järvenpään yleiskaavan 2020 (KV 9.8.2004 § 64) ja Lepolan
osayleiskaavan (KV 15.6.2009 § 93).
Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus, 23.11.2020, § 376
Valmistelijat / lisätiedot:
Hannele Selin
hannele.selin@jarvenpaa.fi
yleiskaavapäällikkö
Liitteet

1 Järvenpään yleiskaava 2040 Kaavakartat 1-4
2 Järvenpään yleiskaava 2040 Selostus
3 Järvenpään yleiskaava 2040_Määräysote
4 Järvenpään yleiskaava 2040_Ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti

Oheismateriaali
1 Oheism_1A_Ehdotusvaiheesta_saadut_lausunnot_ja_julkiset_muistutukset
(allekirjoitukset poistettu)
2 Oheism_2_Haarajoki-keskusta yhteysvälitarkastelu 2018
3 Oheism_3_Järvenpään hulevesisuunnitelma 2013
4 Oheism_4_Järvenpään liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040
5 Oheism_5_Järvenpään liikennejärjestelmäsuun. 2040 meluselvitys
6 Oheism_6_Järvenpään liikenteen visio ja liikennepolitiikan suuntaviivat
7 Oheism_7_Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015, päivitys 2019
8 Oheism_8_Järvenpään pienvesiselvitys 2017
9 Oheism_9_Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma 2019
10 Oheism_11_Järvenpään yleiskaavaluonnoksen maisemaselvitys
11 Oheism_12_Luontovaikutusten arviointi suhteessa uhluontotyppeihin ja Naturaalueisiin
12 Oheism_14_Kaupallisten ja yritysvaikutusten arviointi
13 Oheism_15_Täydentävä vaikutusarviointi suhteessa Natura 2000-alueisiin
14 Oheism_16_Viheralueverkoston nykytila ja keh.tarp. kasvavassa kaupungissa
15 Oheism_17_Yleiskaava_alueen_historiallisen_ajan_arkeologinen_inventointi
(allekirjoitus poistettu)
16 Oheism_13_Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017_optimoitu.pdf
17 Oheism_18_karttatäsmennys.pdf
18 Oheism_10_Järvenpään tekninen hulevesisuunnitelma 2016_liitteineen.pdf
Kaupunginhallitus 9.11.2020 § 364
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää
1. hyväksyä kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut
vastineet
2. hyväksyä Järvenpään yleiskaava 2040:n (kartat 1-4 9.10.2020 tarkistettuna
oheismateriaalissa 18 esitetyn korjauksen mukaisesti, määräysote 9.10.2020 ja
selostus 1.10.2020) oikeusvaikutteisena yleiskaavana.
3. kumota Järvenpään yleiskaavan 2020 (KV 9.8.2004 § 64) ja Lepolan
osayleiskaavan (KV 15.6.2009 § 93).
Äänestykset
JAA: kaupunginjohtajan pohjaehdotus EI: Revon muutosesitys
Jaa
Hanna Graeffe
Helinä Perttu
Ossi Vähäsarja
Willem van Schevikhoven
Mikko Taavitsainen
Pekka Heikkilä
Ei
Mimmi Launiala
Katja Repo
Tomi Passi
Jarno Hautamäki
Ulla-Mari Karhu
Päätös
Äänestyksen jälkeen ääniin 6 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ päätettiin esittelijän
ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 80
Valmistelija / lisätiedot:
Hannele Selin
hannele.selin@jarvenpaa.fi
yleiskaavapäällikkö
Liitteet

1 Järvenpään yleiskaava 2040 Kaavakartat 1-4_tarkistettu 24112020
2 Järvenpään yleiskaava 2040_Määräysote
3 Järvenpään yleiskaava 2040 Selostus_tarkistettu 26112020
4 Järvenpään yleiskaava 2040_Ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti

Oheismateriaali
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1 Oheism_1A_Ehdotusvaiheesta_saadut_lausunnot_ja_julkiset_muistutukset
(allekirjoitukset poistettu)
2 Oheism_2_Haarajoki-keskusta yhteysvälitarkastelu 2018
3 Oheism_3_Järvenpään hulevesisuunnitelma 2013
4 Oheism_4_Järvenpään liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040
5 Oheism_5_Järvenpään liikennejärjestelmäsuun. 2040 meluselvitys
6 Oheism_6_Järvenpään liikenteen visio ja liikennepolitiikan suuntaviivat
7 Oheism_7_Järvenpään luontotyyppiselvitys 2015, päivitys 2019
8 Oheism_8_Järvenpään pienvesiselvitys 2017
9 Oheism_9_Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma 2019
10 Oheism_10_Järvenpään tekninen hulevesisuunnitelma 2016_liitteineen.pdf
11 Oheism_11_Järvenpään yleiskaavaluonnoksen maisemaselvitys
12 Oheism_12_Luontovaikutusten arviointi suhteessa uhluontotyppeihin ja Naturaalueisiin
13 Oheism_13_Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma 2017_optimoitu.pdf
14 Oheism_14_Kaupallisten ja yritysvaikutusten arviointi
15 Oheism_15_Täydentävä vaikutusarviointi suhteessa Natura 2000-alueisiin
16 Oheism_16_Viheralueverkoston nykytila ja keh.tarp. kasvavassa kaupungissa
17 Oheism_17_Yleiskaava_alueen_historiallisen_ajan_arkeologinen_inventointi
(allekirjoitus poistettu)
Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 376
Tämän asian liitteenä olevat yleiskaavakartat ja selostus on tarkistettu
kaupunginhallituksen päätöksen 23.11.2020 § 376 mukaisesti.

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
1. hyväksyä kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut
vastineet
2. hyväksyä Järvenpään yleiskaava 2040:n (kartat 1-4 tarkistettu 24.11.2020,
määräysote 9.10.2020 ja selostus tarkistettu 26.11.2020) oikeusvaikutteisena
yleiskaavana.
3. kumota Järvenpään yleiskaavan 2020 (KV 9.8.2004 § 64) ja Lepolan
osayleiskaavan (KV 15.6.2009 § 93).
Käsittely
Yleiskaavapäällikkö Hannele Selin esitteli yleiskaavatyötä.
Valtuutettu Komulainen pyysi 15 min neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja myönsi
neuvottelutauon, joka kesti klo 18:40 - 18:55.

Jarno Hautamäki teki Peter Hagmanin, Satu Haaparannan, Lassi Markkasen ja Jenni
Marttisen kannattamana palautusehdotuksen: Järvenpään sosiaalidemokraattinen
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valtuustoryhmä esittää, että koko Kyrölän alueen osalta yleiskaava palautetaan
uudelleen valmisteluun siten, että alueen kaavamerkintä A (asuntoalue) muutetaan
muotoon AP (pientalovaltainen asuntoalue).
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten oli
äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen
äänestys, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi
seuraava:
JAA: Asian käsittelyn jatkaminen
EI: Hautamäen palautusehdotus.
Puheenjohtaja totesi Hautamäen palautusehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston
päätökseksi äänin JAA 20, EI 31. Muilta kuin Hautamäen palautusta koskevin osin asian
käsittelyä jatkettiin kokouksessa.

Tämän jälkeen Mikko Päivinen teki Tiia Lintulan kannattamana seuraavan
palautusehdotuksen:
Yleiskaava palautetaan uudelleenvalmisteluun alueiden ”Kaakkolan pohjoispuoli”, ”
Vanha valtatie”, ”Itä-Ristinummi” ja ”Stålhanentien varsi” osalta.
1. AP-alue ”Kaakkolan pohjoispuoli” muutetaan V-alueeksi.
2. hautausmaan pohjoispuolen AP-alue ”Vanha valtatie” muutetaan V-alueeksi vielä
rakentamattomalta osaltaan.
3. AP-alue ”Itä-Ristinummi” muutetaan A-alueeksi ja sen suositelluksi
aluetehokkuudeksi muutetaan 0,3.
4. AP-alueen ”Stålhanentien varsi” suositelluksi kaavatehokkuudeksi muutetaan
0,25.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten oli
äänestettävä. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen
äänestys, jota täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi
seuraava:
JAA: Asian käsittelyn jatkaminen
EI: Päivisen palautusehdotus.
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston päättäneen jatkaa asian käsittelyä äänin
JAA 44, EI 5, TYHJÄ 2.

Mikko Päivinen teki Tiia Lintulan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
Kaavaselostuksen kohdan ”Asumisen reservialue” (s. 25) toisen kappaleen toinen virke
”Jos väestönkasvu on kuitenkin arvioitua nopeampaa, tulee reservialueiden
käyttöönotto ajankohtaiseksi jo 2030-luvulla.”
korvataan virkkeellä:
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”Reservialueet voidaan kuitenkin ottaa käyttöön jo 2030-luvulla, jos väestönkasvu on
arvioitua nopeampaa ja yleiskaavassa osoitetut (uudet) asuinalueet ovat toteutuneet
tai niiden käytölle on ilmennyt jokin este, joka estää niiden toteuttamisen.”
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä.
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota
täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:
JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus
EI: Päivisen muutosehdotus.
Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen
pohjaehdotuksen äänin JAA 40, EI 7, TYHJÄ 4.
Tauko 20.33 - 20.41.

Äänestykset
JAA: asian käsittelyn jatkaminen EI: Hautamäen palautusehdotus
Jaa
Suvi Pohjonen
Mikko Päivinen
Helinä Perttu
Kaisa Saarikorpi
Heini Liimatainen
Markku Tenhunen
Mikko Taavitsainen
Kaarina Wilskman
Marko Larjanne
Willem van Schevikhoven
Pekka Heikkinen
Pirjo Komulainen
Tuija Kuusisto
Tiia Lintula
Ossi Vähäsarja
Petri Ovaska
Arto Luukkanen
Jenni Komonen
Rita Kostama
Tuomas Raejärvi
Ei
Mimmi Launiala
Hilppa Loikkanen
Eemeli Peltonen
Riikka Reina
Mika Gilan
Pepe Makkonen
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Kaija Tuuri
Kristiina Vainikka
Riikka Juuma
Ulla-Mari Karhu
Emmi Mäkinen
Lassi Markkanen
Satu Tuominen
Seppo Heino
Sanna-Maria Riikonen
Petri Graeffe
Satu Haaparanta
Jarno Hautamäki
Liisa Majanen
Peter Hagman
Jenni Marttinen
Peter Osipow
Tomi Passi
Mikko Laakkonen
Pauliina Naala
Antti Heikkilä
Katri Kuusikallio
Pekka Luuk
Katja Repo
Henry Berg
Tarja Edry
JAA: Asian käsittelyn jatkaminen EI: Päivisen palautusehdotus
Jaa
Suvi Pohjonen
Mimmi Launiala
Kaisa Saarikorpi
Tomi Passi
Eemeli Peltonen
Tuija Kuusisto
Seppo Heino
Petri Graeffe
Kaija Tuuri
Pekka Heikkinen
Ulla-Mari Karhu
Jenni Komonen
Pirjo Komulainen
Willem van Schevikhoven
Riikka Reina
Katja Repo
Marko Larjanne
Jenni Marttinen
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Tuomas Raejärvi
Heini Liimatainen
Mika Gilan
Liisa Majanen
Kaarina Wilskman
Satu Tuominen
Pepe Makkonen
Lassi Markkanen
Arto Luukkanen
Mikko Taavitsainen
Petri Ovaska
Markku Tenhunen
Rita Kostama
Hilppa Loikkanen
Pauliina Naala
Peter Osipow
Emmi Mäkinen
Helinä Perttu
Jarno Hautamäki
Antti Heikkilä
Sanna-Maria Riikonen
Mikko Laakkonen
Pekka Luuk
Katri Kuusikallio
Henry Berg
Tarja Edry
Ei
Tiia Lintula
Kristiina Vainikka
Mikko Päivinen
Peter Hagman
Ossi Vähäsarja
Tyhjä
Satu Haaparanta
Riikka Juuma
JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Päivisen muutosehdotus
Jaa
Eemeli Peltonen
Mika Gilan
Seppo Heino
Pirjo Komulainen
Petri Ovaska
Suvi Pohjonen
Helinä Perttu
Willem van Schevikhoven
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Petri Graeffe
Pekka Luuk
Arto Luukkanen
Kaija Tuuri
Sanna-Maria Riikonen
Tuija Kuusisto
Peter Osipow
Marko Larjanne
Markku Tenhunen
Jenni Komonen
Mikko Taavitsainen
Emmi Mäkinen
Lassi Markkanen
Pauliina Naala
Jenni Marttinen
Rita Kostama
Pepe Makkonen
Kristiina Vainikka
Peter Hagman
Liisa Majanen
Pekka Heikkinen
Tuomas Raejärvi
Tomi Passi
Ulla-Mari Karhu
Kaarina Wilskman
Jarno Hautamäki
Mikko Laakkonen
Riikka Reina
Satu Tuominen
Kaisa Saarikorpi
Henry Berg
Tarja Edry
Ei
Tiia Lintula
Mikko Päivinen
Mimmi Launiala
Heini Liimatainen
Ossi Vähäsarja
Riikka Juuma
Katri Kuusikallio
Tyhjä
Satu Haaparanta
Hilppa Loikkanen
Antti Heikkilä
Katja Repo
Päätös
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Kaupunginvaltuusto päätti
1. hyväksyä kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut
vastaukset
2. hyväksyä äänestyksen jälkeen Järvenpään yleiskaava 2040:n (kartat 1-4 tarkistettu
24.11.2020, määräysote 9.10.2020 ja selostus tarkistettu 26.11.2020)
oikeusvaikutteisena yleiskaavana, kuitenkin siten, että koko Kyrölän alueen osalta
yleiskaava palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että alueen kaavamerkintä A
(asuntoalue) muutetaan muotoon AP (pientalovaltainen asuntoalue).
3. kumota Järvenpään yleiskaavan 2020 (KV 9.8.2004 § 64) ja Lepolan osayleiskaavan
(KV 15.6.2009 § 93).

Tiedoksi
Kaupunkikehityksen palvelualuejohtaja, kaavoitusjohtaja, yleiskaavapäällikkö,
kaavoituksen erityisasiantuntija, kaupunkikuva-arkkitehti, erikoissuunnittelijat,
kaavasuunnittelija, liikenneinsinööri sekä ehdotusvaiheessa virallisen lausunnon tai
muistutuksen jättäneet tahot.
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Kaupunkikehityslautakunta, § 44,29.10.2020
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 45,03.11.2020
Hyvinvointilautakunta, § 43,05.11.2020
Kaupunginhallitus, § 378,23.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 81, 14.12.2020
§ 81
Hyvinvointikatsaus 2019
JARDno-2020-2557
Kaupunkikehityslautakunta, 29.10.2020, § 44
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Hyvinvointisuunnitelman vuosittainen raportointi 2019
2 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportointi vuodelta 2019

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Hyvinvointikatsaus 2019_esittely
2 Oheismateriaali / Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2018-2019
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut
terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Vuosi 2019 oli Järvenpäässä muutosten aikaa. Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuotanto siirtyi vapaaehtoisen
kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) vastuulle. Kaupungin
omaa organisaatiota uudistettiin vastaavasti. Uusi hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen avainalaue (HYTE) perustettiin vuoden alussa. Avainalueen tehtävävänä
on koko kaupungin hyte-toiminnan koordinointi lapsiperheiden hyte-toiminnan,
nuorisopalveluiden ja työikäisten ja ikääntyneiden hyte-toiminnan ohella.
Organisaatiouudistuksessa lukiokulutus siirtyi toiselle palvelualueelle ja kuntouttava
työtoiminta Keusoteen. Perusopetuksen avainalue ja lukiokoulutus sekä
opiskeluhuollon palvelut muodostivat uuden opetuspalvelujen avainalueen. Aiemmin
ostopalveluina toteutetut ammatillisten oppilaitosten kuraattoripalvelut siirtyivät
myös kaupungin omaksi toiminnaksi.Kaupunkikehityksestä siirtyi työllisyysyksikkö
osaksi uutta työllisyys- ja kotoutumispalvelut -avainaluetta, jonka tehtävänä on edistää
kotoutumista sekä nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Järvenpään
kaupungissa osallistuutta on vahvistettu palkkaamalla kaupunkiin osallisuuden
erityisasiantuntija viestinnän työyksikköön.
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Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös uutta kaupunkistrategiaa. Strategian
päämäärät hyväksyttiin kesällä 2019. Myös uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-
2021 "Hyvää elämää ja toimivaa arkea" valmisteltiin uuteen strategiaan pohjautuen
poikkeuksellisesti edellämainituista uudistuksista johtuen vain kahdeksi vuodeksi.
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 vuoden 2019 toiminta
raportoidaan osana hyvinvointikatsausta. Voimassa olevaa turvallisuussuunnitelmaa
ei vuonna 2019 ollut, mutta vuonna 2019 käynnistettiin kaupungin
kokonaisturvallisuuden suunnittelu. Samalla sovittiin, että kuntalaisten kokema kodin,
lähiympäristön ja kaupunkiympäristön turvallisuus sisältyy vuosille 2020-2021
laadittuun hyvinvontisuunnitelmaan.
Näiden kaikkien uudistusten ja muutosten keskellä ja johdosta tähän suppeaan
hyvinvointikatsaukseen/ vuosiraporttiin vuodelta 2019 ei ole sisällytetty enää vanhan
strategian mukaista arviointia hyvivinvointitavoitteiden toteutumisesta. Kansallisia
indikaattoritietoja (FinSote) aikuisväestön ja ikääntyneiden terveydestä ja
hyvinvoinnista ei ole saatavissa vuodelta 2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon
indikaattoritieto raportoidaan Keusoten alueellisen hyvinvointikertomuksen
vuosiraporteissa.
Vuoden 2019 raportissa painopisteenä ovat kouluterveyskyselyn tulokset.
Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi peruskoulun 4.-5.-ja 8. ja 9. -
luokkalaisille sekä lukion ja ammattioppilaitoksen 1.-2. luokan opiskelijoille. Lisäksi on
raportoitu täydentävää talouteen ja elinvoimaan liittyvää
päivittynyttä indikaattoritietoa. Raportissa kuvataan lisäksi kaupungin hyvinvointia
edistävää toimintaa laajasti huomioiden yhdistys- ja järjestötoimijat,
vaikuttamistoimielimet ja muut kumppanit.
Hyvinvointikatsaus 2019 julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen
valtakunnallisella sähköisellä alustalla osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.

Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy
1. liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019, sekä
2. hyvinvointikatsauksen sisältämän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman
raportoinnin vuodelta 2019.
Käsittely
Käsiteltiin pykälä § 50 käsittelyn jälkeen.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen ja
erityisasiantuntija Mari Karsio esittelivät asiaa.
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Kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autere saapui klo 17.57.
Satu Ala-Könni, Kolmenkierto, saapui klo 17.57.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 03.11.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Hyvinvointisuunnitelman vuosittainen raportointi 2019

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Hyvinvointikatsaus 2019_esittely
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut
terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Vuosi 2019 oli Järvenpäässä muutosten aikaa. Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuotanto siirtyi vapaaehtoisen
kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) vastuulle. Kaupungin
omaa organisaatiota uudistettiin vastaavasti.
Uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalaue (HYTE) perustettiin vuoden
alussa. Avainalueen tehtävävänä on koko kaupungin hyte-toiminnan koordinointi
lapsiperheiden hyte-toiminnan, nuorisopalveluiden ja työikäisten ja ikääntyneiden
hyte-toiminnan ohella.Organisaatiouudistuksessa lukiokulutus siirtyi toiselle
palvelualueelle ja kuntouttava työtoiminta Keusoteen. Perusopetuksen avainalue ja
lukiokoulutus sekä opiskeluhuollon palvelut muodostivat uuden opetuspalvelujen
avainalueen, jonka organisoituminen on käynnistynyt joustavasti. Aiemmin
ostopalveluina toteutetut ammatillisten oppilaitosten kuraattoripalvelut siirtyivät
myös kaupungin omaksi toiminnaksi.
Kaupunkikehityksestä siirtyi työllisyysyksikkö osaksi uutta työllisyys- ja
kotoutumispalvelut -avainaluetta, jonka tehtävänä on edistää kotoutumista sekä
nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Samoissa toimitiloissa toimii myös
uusi Vaikuttamo. Järvenpään kaupungissa osallistuutta on vahvistettu palkkaamalla
kaupunkiin osallisuuden erityisasiantuntija viestinnän työyksikköön.
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Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös uutta kaupunkistrategiaa. Strategian
päämäärät hyväksyttiin kesällä 2019. Myös uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-
2021 "Hyvää elämää ja toimivaa arkea" valmisteltiin uuteen strategiaan pohjautuen
poikkeuksellisesti edellämainituista uudistuksista johtuen vain kahdeksi vuodeksi.
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 vuoden 2019 toiminta
raportoidaan osana hyvinvointikatsausta. Voimassa olevaa turvallisuussuunnitelmaa
ei vuonna 2019 ollut. Vuonna 2019 käynnistettiin kaupungin kokonaisturvallisuuden
suunnittelu. Samalla sovittiin, että kuntalaisten kokema kodin, lähiympäristön ja
kaupunkiympäristön turvallisuus sisältyy vuosille 2020-2021 laadittuun
hyvinvontisuunnitelmaan.
Näiden kaikkien uudistusten ja muutosten keskellä ja johdosta tähän suppeaan
hyvinvointikatsaukseen/ vuosiraporttiin vuodelta 2019 ei ole sisällytetty enää vanhan
strategian mukaista arviointia hyvivinvointitavoitteiden toteutumisesta. Kansallisia
indikaattoritietoja (Finsote)aikuisväestön ja ikääntyneiden terveydestä ja
hyvinvoinnista ei ole saatavissa vuodelta 2019. Sosiaali- ja terveydenhuollon
indikaattoritieto raportoidaan Keusoten alueellisen hyvinvointikertomuksen
vuosiraporteissa.
Tämän vuoksi vuoden 2019 raportissa painopisteenä ovat kouluterveyskyselyn
tulokset. Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi peruskoulun 4.-5.-ja 8. ja 9. -
luokkalaisille sekä lukion ja ammattioppilaitoksen 1.-2. luokan opiskelijoille. Lisäksi on
raportoitu täydentävää talouteen ja elinvoimaan liittyvää
päivittynyttä indikaattoritietoa. Raportissa kuvataan lisäksi kaupungin hyvinvointia
edistävää toimintaa laajasti huomioiden yhdistys- ja järjestötoimijat,
vaikuttamistoimielimet ja muut kumppanit.
Sähköinen hyvinvointikertomus julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen
osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen
vuodelta 2019.
Käsittely
Kirsi-Marja Karjalainen saapui klo 18:40
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen, vt
palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä ja opetusjohtaja Arja Korhonen esittelivät asiaa.
Mikko Päivinen poistui klo 18:52
Ville Mustonen saapui klo 18:52
Kirsi-Marja Karjalainen poistui klo 19:23
Päätös

Järvenpää
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
14.12.2020

9/2020

41 (100)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 05.11.2020, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportointi vuodelta 2019
2 Hyvinvointisuunnitelman vuosittainen raportointi 2019

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Hyvinvointikatsaus 2019_esittely
2 Oheismateriaali / Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2018-2019
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut
terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Vuosi 2019 oli Järvenpäässä muutosten aikaa. Vuoden 2019 alusta sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuotanto siirtyi vapaaehtoisen
kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) vastuulle. Kaupungin
omaa organisaatiota uudistettiin vastaavasti.
Uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avainalue (HYTE) perustettiin vuoden
alussa. Avainalueen tehtävävänä on koko kaupungin hyte-toiminnan koordinointi
lapsiperheiden hyte-toiminnan, nuorisopalveluiden sekä työikäisten ja ikääntyneiden
hyte-toiminnan ohella. Organisaatiouudistuksessa lukiokoulutus siirtyi toiselle
palvelualueelle ja kuntouttava työtoiminta Keusoteen. Perusopetuksen avainalue ja
lukiokoulutus sekä opiskeluhuollon palvelut muodostivat uuden opetuspalvelujen
avainalueen, jonka organisoituminen on käynnistynyt joustavasti. Aiemmin
ostopalveluina toteutetut ammatillisten oppilaitosten kuraattoripalvelut siirtyivät
myös kaupungin omaksi toiminnaksi.
Kaupunkikehityksestä siirtyi työllisyysyksikkö osaksi uutta työllisyys- ja
kotoutumispalvelut -avainaluetta, jonka tehtävänä on edistää kotoutumista sekä
nuorten ja aikuisten osaamista ja työllistymistä. Järvenpään kaupungissa osallistuutta
on vahvistettu palkkaamalla kaupunkiin osallisuuden erityisasiantuntija viestinnän
työyksikköön.
Vuoden 2019 aikana valmisteltiin myös uutta kaupunkistrategiaa. Strategian
päämäärät hyväksyttiin kesällä 2019. Myös uusi hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-
2021 "Hyvää elämää ja toimivaa arkea" valmisteltiin uuteen strategiaan pohjautuen
poikkeuksellisesti edellämainituista uudistuksista johtuen vain kahdeksi vuodeksi.
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 vuoden 2019 toiminta
raportoidaan osana hyvinvointikatsausta. Voimassa olevaa turvallisuussuunnitelmaa
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ei vuonna 2019 ollut. Vuonna 2019 käynnistettiin kaupungin kokonaisturvallisuuden
suunnittelu. Samalla sovittiin, että kuntalaisten kokema kodin, lähiympäristön ja
kaupunkiympäristön turvallisuus sisältyy vuosille 2020-2021 laadittuun
hyvinvontisuunnitelmaan. Näiden kaikkien uudistusten ja muutosten keskellä ja
johdosta tähän suppeaan hyvinvointikatsaukseen/ vuosiraporttiin vuodelta 2019 ei ole
sisällytetty enää vanhan strategian mukaista arviointia hyvivinvointitavoitteiden
toteutumisesta. Kansallisia indikaattoritietoja (Finsote)aikuisväestön ja ikääntyneiden
terveydestä ja hyvinvoinnista ei ole saatavissa vuodelta 2019. Sosiaali- ja
terveydenhuollon indikaattoritieto raportoidaan Keusoten alueellisen
hyvinvointikertomuksen vuosiraporteissa.
Vuoden 2019 raportissa painopisteenä ovat kouluterveyskyselyn tulokset.
Kouluterveyskysely tehdään joka toinen vuosi peruskoulun 4.-5.-ja 8. ja 9. -
luokkalaisille sekä lukion ja ammattioppilaitoksen 1.-2. luokan opiskelijoille. Lisäksi on
raportoitu täydentävää talouteen ja elinvoimaan liittyvää
päivittynyttä indikaattoritietoa. Raportissa kuvataan lisäksi kaupungin hyvinvointia
edistävää toimintaa laajasti huomioiden yhdistys- ja järjestötoimijat,
vaikuttamistoimielimet ja muut kumppanit.
Sähköinen hyvinvointikertomus julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen
osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää osaltaan esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginvaltuusto hyväksyy
1. liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019, sekä
2. hyvinvointikatsauksen sisältämän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman
raportoinnin vuodelta 2019.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 23.11.2020, § 378
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
Liitteet

1 Hyvinvointisuunnitelman vuosittainen raportointi 2019
2 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportointi vuodelta 2019

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / KH 23.11.2020 HV-katsaus 2019 esittely
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2 Oheismateriaali / Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2018-2019
Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut
terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain
kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä.
Suppea hyvinvointikatsaus vuodelta 2019 on kuvaus järvenpääläisten hyvinvoinnista
ja tehdyistä toimenpiteistä. Vuosi 2019 oli Järvenpäässä muutosten aikaa. Vuoden
2019 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tuotanto siirtyi
vapaaehtoisen kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote)
vastuulle. Kaupungin omaa organisaatiota uudistettiin vastaavasti.
Kansallisina hyvinvointi-indikaattoritietoina raportoidaan kouluterveyskyselyn tulokset
sekä päivittyneitä talouteen ja työllisyyteen liittyviä tietoja. Raportissa kuvataan lisäksi
laajasti kaupungin hyvinvointia edistävää toimintaa.
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 vuoden 2019 toiminta
raportoidaan osana hyvinvointikatsausta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon indikaattoritieto raportoidaan Keusoten alueellisen
hyvinvointikertomuksen vuosiraporteissa.
Hyvinvointilautakunta, opetuksen ja kasvatuksen lautakunta sekä
kaupunkikehityslautakunta ovat käsitelleet ja hyväksyneet osaltaan
hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019 ja ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman
toteumat vuodelta 2019.
Hyvinvointikatsaus julkaistaan valtuuston hyväksymisen jälkeen sähköisellä alustalla
osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi.
JL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy
1. liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019, sekä
2. hyvinvointikatsauksen sisältämän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman
raportoinnin vuodelta 2019.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 81
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi-Marja Karjalainen
kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja
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Liitteet

1 Hyvinvointisuunnitelman vuosittainen raportointi 2019
2 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman raportointi vuodelta 2019

Oheismateriaali
1 Oheismateriaali / Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2018-2019
2 Oheismateriaali / KH 23.11.2020 HV-katsaus 2019 esittely
Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 378

Käsittely:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen selosti asiaa.
Kristiina Vainikka poistui tämän asian käsittelyn aikana kello 20.48. Petri Perta
(varajäsen Kristiina Vainikka) saapui kello 20.48.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä
1. liitteenä olevan suppean hyvinvointikatsauksen vuodelta 2019, sekä
2. hyvinvointikatsauksen sisältämän ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman
raportoinnin vuodelta 2019.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja, Hyte-johtaja
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Kaupunginhallitus, § 380,23.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 82, 14.12.2020
§ 82
Valtuutettujen lukumäärä
JARDno-2020-2640
Kaupunginhallitus, 23.11.2020, § 380
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Kuntalain (410/215) 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.
Valtuutettuja tulee valita pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella
seuraavasti:
Asukasluku
Valtuutettuja vähintään
enintään 5 000 13
5 001–20 000
27
20 001–50 000 43
50 001–100 000 51
100 001–250 000 59
250 001–500 000 67
yli 500 000
79
Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa
säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta
lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava
oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.
Valtuusto on edellisen kerran päätöksellään 12.12.2016 § 77 päättänyt, että 1.6.2017
alkaen valtuutettujen lukumäärä on 51.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että
valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 alkaen on 51.
Äänestykset
JAA: Kaupunginjohtajan ehdotus EI: Vähäsarjan muutosehdotus
Jaa
Ulla-Mari Karhu
Tomi Passi
Katja Repo
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Mimmi Launiala
Jarno Hautamäki
Helinä Perttu
Willem van Schevikhoven
Pekka Heikkilä
Ei
Mikko Taavitsainen
Ossi Vähäsarja
Hanna Graeffe
Päätös
Äänestyksen jälkeen äänin 8 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ päätettiin esittelijän
ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 82
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 380
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää, että valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 alkaen on 51.

Käsittely
Arto Luukkanen poistui tämän asian aikana kello 21.30. Laura Virkkunen (varajäsen
Arto Luukkanen) saapui kello 21.30.
Tiia Lintula teki Ossi Vähäsarjan, Seppo Heinon ja Mikko Taavitsaisen
kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginvaltuusto päättää, että
valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 alkaen on 43.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus, joten oli äänestettävä.
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys, jota
täydennetään nimenhuutoäänestyksellä, ja äänestysjärjestykseksi seuraava:
JAA: Kaupunginhallituksen pohjaehdotus
EI: Lintulan muutosehdotus
Äänestykset
JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Lintulan muutosehdotus
Jaa
Kaija Tuuri
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Ulla-Mari Karhu
Pekka Heikkinen
Markku Tenhunen
Petri Graeffe
Pekka Luuk
Helinä Perttu
Mika Gilan
Petri Ovaska
Pirjo Komulainen
Satu Haaparanta
Willem van Schevikhoven
Lassi Markkanen
Tomi Passi
Emmi Mäkinen
Mikko Laakkonen
Sanna-Maria Riikonen
Liisa Majanen
Peter Osipow
Tuija Kuusisto
Pepe Makkonen
Jarno Hautamäki
Riikka Reina
Kaarina Wilskman
Jenni Komonen
Marko Larjanne
Suvi Pohjonen
Katja Repo
Satu Tuominen
Peter Hagman
Eemeli Peltonen
Antti Heikkilä
Rita Kostama
Heini Liimatainen
Mimmi Launiala
Tuomas Raejärvi
Jenni Marttinen
Henry Berg
Tarja Edry
Ei
Mikko Taavitsainen
Kaisa Saarikorpi
Tiia Lintula
Ossi Vähäsarja
Mikko Päivinen
Katri Kuusikallio
Seppo Heino
Petri Perta
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Laura Virkkunen
Tyhjä
Riikka Juuma
Hilppa Loikkanen
Pauliina Naala
Päätös
Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Oikeusministeriö
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Keskusvaalilautakunta, § 5,28.10.2020
Kaupunginhallitus, § 367,09.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 83, 14.12.2020
§ 83
Uusien varavaltuutettujen määrääminen ja varavaltuutettujen järjestyksen muutos
JARDno-2019-3360
Keskusvaalilautakunta, 28.10.2020, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Keskusvaalilautakunta on määrännyt uusia varavaltuutettuja sekä vahvistanut
varavaltuutettujen järjestyksen muutoksen edellisen kerran kokouksessaan
26.8.2020 § 2. Kokouksen jälkeen on eronnut tai menettänyt vaalikelpoisuutensa
1 valtuutettu ja 2 varavaltuutettua. Edellä mainitusta johtuen keskusvaalilautakunnan
tulee määrätä uusia varavaltuutettuja sekä vahvistaa varavaltuutettujen järjestyksen
muutos. Lisäksi uusia varavaltuutettuja määrätessä ja varavaltuutettujen järjestyksen
muutosta vahvistettaessa on otettava huomioon kaupunginvaltuuston
varavaltuutetulle päätöksellään 2.9.2019 § 58 myöntämä ero, joka on erehdyksessä
jäänyt huomioimatta keskusvaalilautakunnan päätöksessä 25.11.2019 § 308.

Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet valtuutetut
Vihreät
Mikko Vesterinen
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 7.9.2020 § 48 myöntää
kaupunginvaltuutettu Mikko Vesteriselle (VIHR) hänen pyytämänsä eron
kuntalain 71 §:n (= kotipaikan muuttuminen) perusteella Järvenpään
kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä.
kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Vihreän liiton
valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Hilppa Loikkasen Järvenpään
kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Eronneet sekä vaalikelpoisuuden menettäneet varavaltuutetut
Kokoomus
Tea Rantanen
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kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 7.9.2020 § 49 myöntää
varavaltuutettu Tea Rantaselle (KOK) hänen pyytämänsä eron kuntalain 70 §:n (=
muu syy) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun
luottamustehtävästä.
Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Tea Rantanen oli
valtuustoryhmän varasijalla 4.
Järvenpää Plus
Hannu Laalo
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 7.9.2020 § 47 myöntää
varavaltuutettu Hannu Laalolle (PLUS) hänen pyytämänsä eron kuntalain 71 §:n
(= kotipaikan muuttuminen) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston
kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä.
Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Hannu Laalo oli
valtuustoryhmän varasijalla 8.
Keskusta
Sonja Hällfors
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.9.2019 § 58 myöntää
varavaltuutettu Sonja Hällforsille (KESK) hänen pyytämänsä eron kuntalain 71 §:n
(= kotipaikan muuttuminen) perusteella Järvenpään kaupunginvaltuuston
kaupunginvaltuutetun luottamustehtävästä.
Viimeksi toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen perusteella Sonja Hällfors oli
valtuustoryhmän varasijalla 2.
Ehdotus
Keskusvaalilautakunta päättää
1. määrätä Järvenpään kaupunginvaltuustoon uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä
olevaksi vaalikaudeksi 2019 - 2021 keskusvaalilautakunnan päätöksellään 12.4.2017 §
29 vahvistama vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:
Kokoomus (1 lisää)
varasijalle 11: Terttu Sihvola-Rauttu; Äänimäärä 46; Vertausluku 142,538
Vihreät (1 lisää)
varasijalle 8: Lotta Rantanen; Äänimäärä 46; Vertausluku 141,750
Plus (1 lisää)
varasijalle 8: Matti Ruokolainen; Äänimäärä 34; Vertausluku 146,250
Keskusta (1 lisää)
varasijalle 5: Päivi Haapala; Äänimäärä 41; Vertausluku 148,545
2. todeta, että varavaltuutettujen järjestys ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2017
mukaan on seuraava:
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Kokoomus (lukumäärä 11)
1. Marko Koskela
2. Pekka Heikkilä
3. Paavo Peltosaari
4. Keijo Valve
5. Tero- Pekka Lehtonen
6. Tiia Östberg
7. Mirja Vakkuri
8. Tuula Siltasari-Peltonen
9. Marketta Pohjanheimo
10. Jukka Huikko
11. Terttu Sihvola-Rauttu
Vihreät (lukumäärä 8)
1. Pauliina Naala
2. Mika Asikainen
3. Ville Mustonen
4. Aino Kemilä
5. Riitta Keinänen - Korpela
6. Tanja Vauhkonen
7. Tiina Relander
8. Lotta Rantanen
Järvenpää Plus (lukumäärä 8)
1. Seppo Rantanen
2. Arvi Kekäläinen
3. Lasse Puttonen
4. Matti Seppälä
5. Heini Lehtonen
6. Kalevi Tihveräinen
7. Sari Holi
8. Matti Ruokolainen
Keskusta + RKP (lukumäärä 5)
1.
2.
3.
4.
5.

Riikka Reina
Jarkko Wallenius
Ida-Cecilia Strandberg
Esko Lappalainen
Päivi Haapala

3. esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen
ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
että kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen
määräämisen ja varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 09.11.2020, § 367
Valmistelijat / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 28.10.2020 § 5 määrännyt uusia
varavaltuutettuja sekä vahvistanut varavaltuutettujen järjestyksen muutoksen.
IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen
järjestyksen tiedoksi.
2. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä
uusien varavaltuutettujen määräämisen ja varavaltuutettujen
järjestyksen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Laura Kattelmäki
laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi
kaupunginlakimies
Keskusvaalilautakunta 28.10.2020 § 5
Kaupunginhallitus 9.11.2020 § 367
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä uusien varavaltuutettujen määräämisen ja
varavaltuutettujen järjestyksen tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
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Kaupunginhallitus, § 384,23.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 84, 14.12.2020
§ 84
Ero luottamustehtävästä / Kemilä Aino
JARDno-2020-2782
Kaupunginhallitus, 23.11.2020, § 384
Valmistelijat / lisätiedot:
Riitta Murtokare
riitta.murtokare@jarvenpaa.fi
hallinnon asiantuntija
Aino Kemilä on 16.11.2020 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Järvenpään kaupungin
luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
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.
Aino Kemilä on valittu seuraaviin luottamustehtäviin;
kaupunginvaltuuston vihreän liiton puoluekohtainen 4.varajäsen
opetus- ja kasvatuslautakunnan Riikka Juuman henkilökohtainen varajäsen
Rinnekodin neuvottelukunnan varsinainen jäsen.
Rinnekodista johdon assistentti on vahvistanut, että neuvottelukunta on lakkautettu,
joten sinne ei tule nimetä edustajaa.

IL
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päätttää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää myöntää Aino Kemilälle
1. eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä
2. eron opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyydestä ja valita hänen
tilalle Riikka Juuman henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 84
Valmistelija / lisätiedot:
Jaana Immonen
jaana.immonen@jarvenpaa.fi
hallinnon erityisasiantuntija
Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 384

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Aino Kemilälle
1. eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä
2. eron opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenyydestä ja valita hänen
tilalle Riikka Juuman henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely
Mikko Päivinen esitti opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäseneksi Riitta Keinänen-
Korpelaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Valittiin Riikka Juuman henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetus- ja
kasvatuslautakuntaan Riitta Keinänen-Korpela jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Tiedoksi
Eronnut, valittu, Opka pj, listatiimi
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Kaupunginhallitus, § 242,17.06.2020
Kaupunginhallitus, § 278,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 277,24.08.2020
Kaupunginhallitus, § 286,28.08.2020
Kaupunginhallitus, § 287,28.08.2020
Yhteistyötoimikunta, § 23,02.09.2020
Kaupunginvaltuusto, § 52,07.09.2020
Hyvinvointilautakunta, § 30,10.09.2020
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 33,22.09.2020
Kaupunginhallitus, § 356,02.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 76,16.11.2020
Kaupunginhallitus, § 395,30.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 85, 14.12.2020
§ 85
Vuoden 2020-2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 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
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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
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
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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.
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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.
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
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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
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
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Kaupunginhallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen ja tilaomistuksen
sitovuustasoja koskevan esityksen valtuustolle esitettävistä
1. vuosien 2020-2023 sopeutustoimenpiteistä
2. vuosien 2020-2023 sitovien toiminnallisten tavoitteiden aikataulumuutoksista.
ja liittää tämän asian lausuntonaan kaupunginvaltuustolle asiakohtaan 24.8.2020 §
278

Päätös
Asian käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen 28.8.2020 klo 7.30.

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

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

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

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

Yhteistyötoimikunta, 02.09.2020, § 23
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 TA-muutokset yt-toimikunta 200902
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.4.2020 §138 käynnistänyt
yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyt tuotannollisilla ja taloudellisilla
perusteilla on käyty ajalla 16.-29.4.2020. Kaupunginhallitus on käsitellyt 18.5. §198 ja
päättänyt 20.5.2020 §206
henkilöstökustannuksia vähentävistä toimenpiteistä. Kaupunginhallitus käsitteli
kokouksessaan myös 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
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mahdollisesta perumisesta ja lomautusten keston muutoksista. Tähän liittyvät
tarkemmat yksikkökohtaiset lomautussuunnitelmat on valmisteltu yksiköissä ja kooste
näistä on toimitettu henkilöstöjärjestöille 1.6.2020 ja annettu tiedoksi
henkilöstöasiainjaostolle kokouksessa 26.6.2020 §20.
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.
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
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.
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Sotemenojen, poistojen tai veroratkaisujen kautta toteutettavista muista tarvittavista
sopeutustoimenpiteistä päätetään syksyllä osana vuosien 2021-2024 talousarvio- ja
taloussuunnitelmakäsittelyä.
Kaupunki on käynyt huhtikuussa 2020 yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöjärjestöjen
kanssa vuodelle 2020 ja valmistelun yhteydessä on käsitelty, että vuosille 2021 - 2023
tehdään nykyisen talousohjelman lisäksi vuositasolla noin kolmen miljoonan euron
lisämenoleikkauksia, joiden toteuttaminen voi edellyttää myös henkilöstöön
kohdistuvia toimenpiteitä.
Tässä yhteistyötoimikunnassa talousjohtaja antaa selostuksen, jonka esitysaineisto
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja
Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä kuvatun
talousjohtajan esityksen.
Lisäksi yhteistyötoimikunta toteaa, että jos vuosille 2021-2023 tehtävään
talousohjelmaan tulee myöhemmin sisältymään sellaisia lisämenoleikkauksia, joilla
on henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, tullaan näitä käsittelemään
henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.
Päätös
Esittelijä muutti käsittelyn aikana esitystään. Uusi päätösehdotus kuuluu:
Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi edellä selostustekstissä kuvatun
talousjohtajan esityksen.
Lisäksi yhteistyötoimikunta toteaa, että jos vuosille 2021-2023 tehtävään
talousohjelmaan tulee myöhemmin sisältymään sellaisia lisämenoleikkauksia, joilla on
henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, tullaan näitä käsittelemään
henkilöstöjärjestöjen ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa yhteistoimintamenettelyn
mukaisesti syksyllä 2020.

Kaupunginvaltuusto, 07.09.2020, § 52
Valmistelijat / 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
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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
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
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JAA: Kaupunginhallituksen päätösehdotus EI: Liimataisen muutosehdotus
Jaa
Kaisa Saarikorpi
Kristiina Vainikka
Arto Luukkanen
Ulla-Mari Karhu
Markku Tenhunen
Tuija Kuusisto
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
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Jenni Marttinen
Peter Osipow
Jenni Komonen
Pepe Makkonen
Katja Repo
Lassi Markkanen
Tyhjä
Henry Berg
Mika Gilan
Päätös
Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 40 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä, 2 TYHJÄÄ hyväksyä
kaupunginhallituksen pohjaehdotus.

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

1 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu
Kaupunginhallitus on jatkokokouksessaan 28.8.2020 § 287 päättänyt esittää
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteessä esitetyt muutokset
vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Kaupunginvaltuusto
kokoontuu 7.9.2020.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen
johtaja
Hyvinvointilautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2020-2023
talousarvion ja taloussuunnitelman muuttamisesta
2. antaa palvelualueelle tehtävän valmistella vastaavat muutokset avainalueiden
käyttösuunnitelmiin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 22.09.2020, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
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Topi Luostarinen
topi.luostarinen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Liite 3, Vuoden 2020 TA-muutos elokuu
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.9.2020 § 52 päättänyt liitteessä esitetyt
muutokset vuoden 2020-2023 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Opetuksen ja
kasvatuksen palvelualueen osalta muutokset koskevat lisäsopeutustoimenpiteitä.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Mäkelä, vt palvelualuejohtaja / varhaiskasvatusjohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää
1. merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen vuoden 2020-2023
talousarvion ja taloussuunnitelman muuttamisesta
2. antaa palvelualueelle tehtävän valmistella vastaavat muutokset avainalueiden
käyttösuunnitelmiin.
Käsittely
vt. palvelualuejohtaja Mikko Mäkelä esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 02.11.2020, § 356
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 KH02112020 / Liite 1, Vuoden 2020 TA-muutos liiketalon pääomituksen korjaus
2 KH02112020 / Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos Keusote
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-23 talousarvion ja taloussuunnitelman
kokouksessaan 11.11.2019 § 81. Talousarviota on muutettu kerran KV 7.9.2020
§52, minkä lisäksi valtuuston valtuutuksen mukaisesti kaupunginjohtaja (KJ 22.06.2020
§15) on päättänyt hallinnon säästöohjelman edellyttämistä määrärahasiirroista
palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä.
Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo pääomituslaskelman oikaisu
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Kaupunginvaltuusto päätti 7.9.2020 § 52 Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalon 235 te
pääomituksesta osakkeisiin ja osuuksiin. Pääomitusta ei oltu 7.9.2020 laskelmissa
lisätty rahoitusosan käyttöomaisuusinvestointeihin ja lainakannan muutokseen.
Liitteessä 1 on esitetty korjaavat laskelmat rahoitusosaan.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on 20.10.2020 §144 esittänyt
yhtymävaltuustolle talousarviomuutosta elokuun toteumaennusteen mukaisesti.
Järvenpään osuus kuntayhtymän oman toiminnan ja eriskoissairaanhoidon
määrärahaylityksestä on 9,5 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallitus antoi 19.10.2020 § 340 kannanottonsa Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion muutosesitykseen. Kaupunginhallitus
päätti kannanoton käsittelyn yhteydessä esittää kaupunginvaltuustolle 4,01 miljoonan
euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveystoimen talousarviokehykseen. Poikkeama
kuntayhtymän esittämään määrärahaesitykseen johtuu kaupungin talousarvioon
sisältyvästä 4,5 miljoonan euron riskivarauksesta erikoissairaanhoitoon ja
kaupunginhallituksen linjauksesta, jonka mukaisesti oman toiminnan ylityksestä osa
"ei koronasta aiheutuvasta" -ylityksestä tulee kattaa kuntayhtymän kuluvan ja tulevan
vuoden menoista. Kaupunginhallituksen 19.10.2020 § 340 päätöksen mukainen
talousarviomuutosesitys täydennettynä talousarviomuutoslaskelmilla tuodaan nyt
valtuuston käsiteltäväksi. Pykälän oheismateriaalina on esitetty laskelma
talousarviomuutosesityksen summan määräytymisestä ja liitteessä 2 on esitetty
talousarviomuutoslaskelmat.
Kaupunki nostaa Keusoten talousarviomuutoksen rahoittaakseen 4 miljoonaa euroa
lisää lainaa vuonna 2020.
KR

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetty korjaus
Kiinteistö Oy Järvenpään Liiketalo pääomituksen rahoitusosan vuoden
2020 talousarvioon
2. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteessä 2
esitetyn talousarviomuutoksen Keusote-sitovuustason vuoden 2020
määrärahaan.
Käsittely
Lisätään asian julkiseksi liitteeksi talousjaoston päätös 14.10.2020 § 23 liitteineen ja
oheismateriaaleineen. Asian otsikkoa korjattiin poistamalla siitä sana "Keusote".
Päätös
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Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 16.11.2020, § 76
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 KH02112020 / Liite 1, Vuoden 2020 TA-muutos liiketalon pääomituksen korjaus
2 KH02112020 / Liite 2, Vuoden 2020 TA-muutos Keusote
3 KH01222020 / Oheismateriaali - Keusote TA-muutos kaupungin talousarviossa
4 Ote_Kannanotto Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion
muutosesitykseen
Kaupungihallitus 2.11.2020 § 356
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää,
1. hyväksyä liitteessä 1 esitetty korjaus Kiinteistö Oy Järvenpään
Liiketalo pääomituksen rahoitusosan vuoden 2020 talousarvioon
2. hyväksyä liitteessä 2 esitetyn talousarviomuutoksen Keusote-
sitovuustason vuoden 2020 määrärahaan.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 30.11.2020, § 395
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 KH 30112020 / Liite 1, TA-muutos 2020-23 joulukuu

Oheismateriaali
1 KH 30112020 / Oheismateriaali TA muutosesitykset korona korjattu
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2020-23 talousarvion ja taloussuunnitelman
kokouksessaan 11.11.2019 § 81. Talousarviota on muutettu kahdesti KV 7.9.2020 §52
ja KV 16.11.2020 §76, minkä lisäksi valtuuston valtuutuksen mukaisesti
kaupunginjohtaja (KJ 22.06.2020 §15) on päättänyt hallinnon säästöohjelman
edellyttämistä määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen välillä.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosien 2021-23 talousarvion ja taloussuunnitelman
kokouksessaan 16.11.2020 § 73, minkä mukaisesti taloussuunnitelmavuosien tiedot
on esitetty laskelmissa.
Nyt esitettävien vuoden 2020-23 talousarvio- ja taloussuunnitelmamuutosten
yhteenveto on esitetty liitteessä 1 ensimmäisenä. Yhteenvedon jälkeen kukin
muutoskokonaisuus esitetään erikseen esittelytekstissä olevassa järjestyksessä.
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen v. 2020 määrärahaylityksen
kattaminen taloussuunnitelmavuosina
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen tilinpäätösennusten mukaan palvelualueelle
KV 7.9.2020 § 52 vuodelle 2020 päätettyä lisäsopeutusta ei pystytä
kokonaisuudessaan toteuttamaan kuluvan vuoden aikana. Palvelualueen arvion
mukaan henkilöstösopeutuksesta jää vuonna 2020 kattamatta 782te. Palvelualueen
lukuvuosisidonnaisuudesta johtuen uudet sopeutustoimenpiteet
ovat toimeenpantavissa aikaisintaan syksyllä 2021. Palvelualue esittää,
että talousarvioylitys katetaan vasta vuosien 2022 ja 2023 talousarviomäärärahoista.
Opetuksen ja kasvatuksen talousarvioon esitetään lisättävän 782te vuodelle 2020 ja
taloussuunnitelmavuosien 2022 ja 2023 määrärahaa esitetään vähennettävän 391te
/vuosi.
Koronasta aiheutuvat muutokset Hyvinvoinnin sekä Opetuksen ja kasvatuksen
palvelualueilla
Koronan seurauksena palvelualueiden tulot ovat pudonneet. Tulomenetykset ovat
aiheutuneet pakotetuista yksiköiden suluista, joten tulomenetyksiin ei ole ollut
mahdollista vaikuttaa, ja poikkeusolojen seurauksena kysyntä on jäänyt myös sulkujen
päätyttyä oleellisesti normaalitilannetta alemmalle tasolle. Tulomenetyksiä pystytään
kompensoimaan osittain sulkujen ja toiminnan supistumisen myötä
vähentyneillä kuluilla sekä saaduilla valtionavuilla, mutta ne eivät kompensoi
tulomenetyksiä täysimääräisesti. Koronan aiheuttamien tulomenetysten ja
kululisäysten kattaminen tulevina taloussuunnitelmavuosina ei ole mahdollista, mistä
johtuen esitetään, että kuluvan vuoden talousarvioita muutetaan tehtyjen
vaikutusarvioiden mukaisesti. Mikäli palvelualueiden tilinpäätökset toteutuvat nyt
esitettyä muutettua talousarviota parempina, ei säästöjä ole mahdollista kohdentaa
tulevien vuosien hyödyksi.
Palvelualueet ovat arvioineet koronasta aiheutuvia muutoksia lokakuun
toteumatilanteen perusteella. Koronatilanne on heikentynyt merkittävästi marraskuun
lopulla, mikä heikentänee arvioiden osuvuutta ja lisää tulomenetyksiä.
Hyvinvoinnin palvelualueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,65 Me
heikompana. Merkittävimmät poikkeamat ovat liikuntapalveluiden tuottojen (-710 te),
kulttuurin tuottojen (-250 te), opiston tuottojen (-180 te) ja työllisyysyksikön tuottojen
(-357te) alitus budjettiin nähden. Kuluissa ylitystä tulee työmarkkinatuen
kuntaosuudesta (612 te) ja vähävaraisten maskihankinnoista (100 te).
Kulusäästöjä palvelualueella arvioidaan syntyvän yhteensä 562te. Koronasta
aiheutuvat poikkeamaerittelyt on esitetty oheismateriaalissa.
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Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan
0,77 Me heikompana. Poikkeamat aiheutuvat päivähoitomaksujen (-535te) ja
iltapäiväkerhotoiminnan ja salivuokratuottojen (-175te) jäämisestä talousarviosta.
Lisämenoja aiheutuu yksityisille varhaiskasvatusyksiköille maksetusta
asiakasmaksukompensaatiosta (90te). Palvelualueen arvion mukaan säästöjä syntyy
koulukuljetuksista (33 te). Koronasta aiheutuvat poikkeamaerittelyt on esitetty
oheismateriaalissa.
Valtionosuudet
Kuntaliiton marraskuussa julkaisemien valtionosuuslaskelmien mukaan
valtionosuudet ylittävät muutetun talousarvion 3,4 Me. Ennuste sisältää valtion
kompensaation koronan aiheuttamiin testaus- ja suojauskuluihin, joka päätettiin
maksaa kunnille sairaanhoitopiirien testausmäärien ja asukaslukujen mukaisessa
suhteessa. Lisäksi on huomioitu Valtioneuvoston 19.11.2020 annetun päätöksen
mukainen Järvenpään kaupungille myönnetty harkinnanvarainen valtionosuus 2 Me,
jolloin valtionosuuksia esitetään korotettavan yhteensä 5,4 Me. Korotuksen jälkeen
Järvenpään valtionosuudet ovat kokonaisuudessaan 50,6 Me.
Erillisosakkeiden myynti
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2.11.2020 § 354 Järvenpään
Mestariasunnot Oy:n tekemän ostotarjouksen kaupungin omistamista
erillisosakkeista. Osakkeiden myyntiä ei ole huomioitu talousarviossa, joten
talousarviota esitetään muutettavaksi toteutuneiden ja myyntitarjouksen
aiheuttamien investointitulo ja myyntivoittokirjausten mukaisesti.
Myytävien osakkeiden tasearvo on noin 0,4 miljoonaa euroa, jolloin
käyttöomaisuuden myyntivoittoa tarjotulla 1,3Me hinnalla kertyy 0,9
miljoonalla. Alkuvuoden aikana kaupunki on myynyt 4 erillisosaketta, joista
myyntivoittoa on kertynyt 90 te ja osakkeisiin ja osuuksiin kirjattavaa myyntituloa noin
100 te. Yhteenlaskettuna erillisosakkeista syntyvä myyntivoiton lisäys on 986te ja
osakkeiden tasearvon muutos 538te.
Talonrakennusinvestoinnit
Talonrakennuksen investointiohjelmaa esitetään tehtävän vuoden 2020 aikana
tehtyjen hankepäätösten ja aikatauluviivästysten mukaiset muutokset. Muutokset
vastaavat valtuuston hyväksymään investointiohjelmaan sisällytettyjä hanketietoja.
JYK ja Juholan hanke toteutetaan aikaisempaa investointiohjelmaa suppeampana,
jolloin hankkeesta jää käyttämättä kuluvan vuoden määrärahasta noin 17 miljoonaa
euroa. Harjulan hankkeesta siirtyy vuodelle 2021 6,6 Me ja kaupungin
varikkoinvestoinnista valituksen vuoksi noin 3,7 Me. Kyrölän koulun liikuntasalin
hanke ei sisälly uuteen investointiohjelmaan, jolloin hankevaraus 1 miljoona euroa jää
käyttämättä. Kokonaisuudessaan talonrakennuksen investoinneista esitetään
vähennettävän noin 28,3 Me vuodelta 2020.
Yhteenveto
Esitetyt muutokset heikentävät toimintakatetta 2,2 Me ja parantavat verorahoitusta
5,4 Me, jolloin tilikauden alijäämää pienenee on 3,2 Me ollen -7,5 Me vuonna
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2020. Esitetyt muutokset pienentävät vuoden 2020 nettoinvestointeja 28,8 Me.
Kokonaisuutena muutosten seurauksena vuonna 2020 otetaan lainaa 32,0 Me
voimassa olevaa talousarviota vähemmän.
Lisäksi opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen määrärahaylityksen siirto katettavaksi
taloussuunnitelmavuosina parantaa sekä vuoden 2022 tilannetta että vuoden
2023 tilannetta 391 te.
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
1. päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvioon ja
vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaan
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 85
Valmistelija / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 KH 30112020 / Liite 1, TA-muutos 2020-23 joulukuu

Oheismateriaali
1 KH 30112020 / Oheismateriaali TA muutosesitykset korona korjattu
Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 395
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteessä 1 esitetyt muutokset vuoden 2020
talousarvioon ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaan.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talouspalvelut

Järvenpää
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
14.12.2020

9/2020

78 (100)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Henkilöstöasiainjaosto, § 31,23.09.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 39,27.10.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 42,28.10.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 45,06.11.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 50,10.11.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 53,13.11.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 56,26.11.2020
Kaupunginhallitus, § 396,30.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 86, 14.12.2020
§ 86
Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttö
JARDno-2020-2233
Henkilöstöasiainjaosto, 23.09.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Palvelualuejohtajat virantäyttö aikataulu luonnos 200923
Valmistelija: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu
Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin 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. Asian
valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän
valmistelutyön vuoksi.
Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston
lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 § 21. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
on käsitellyt jatkovalmisteltua aineistoa kokouksissaan 11.8.2020 § 24 ja 18.8.2020 §
27. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti 18.8.2020 § 27, että esitetyt
lisäselvitykset antavat tarvittavan selvityksen asian käsittelylle ja päätti 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.
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Kaupunginhallitus käsitteli laajennetun henkilöstöasiainjaoston esityksen
palvelualuejohtajien virantäytön periaatteiksi kokouksessaan 28.8.2020 § 289 ja päätti,
että se esittää esittelijän esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle, että tämä
hyväksyy palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisen laajennetun
henkilöstöasiainjaoston esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti
palvelualuejohtajan virantäytön periaatteesta laajennetun henkilöstöasiainjaoston ja
kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti kokouksessaan 7.9.2020 § 51.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.2.2020 § 23 päättänyt perustaa kaksi
palvelualuejohtajan virkaa, toinen hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virka ja toinen
opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virka. Päätös on ehdollinen
kaupunginvaltuuston periaatepäätökselle kahdesta palvelualuejohtajan virasta. Kun
kaupunginvaltuusto on 7.9.2020 § 51 päättänyt periaatteista, jotka ovat linjassa
kaupunginhallituksen päätöksen ehdollisuuden kanssa, katsotaan, että
kaupunginhallitus on perustanut hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran.
Hallintosäännön §14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason
päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä
päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen
ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista
huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset
kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden
kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä
kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.
Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten
henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti
kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.
Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa on tavoitteena päättää
hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran osaamisprofiili, hakuilmoitus
sekä päättää rekrytoinnin ohjeellisesta aikataulusta.
Luonnokset osaamisprofiiliksi ja hakuilmoitukseksi ovat tämän pykälän
oheismateriaalina ja sekä viran täytön ohjeellinen aikataulu käy ilmi liitteestä.
MSO
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää hyväksyä hyvinvoinnin palvelualueen
palvelualuejohtajan osaamisprofiilin ja hakuilmoituksen sekä virantäytön ohjeellisen
aikataulun esityksen mukaisesti.
Lisäksi laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää, että viran hakuaika on kaksi viikkoa
alkaen 24.9.2020.
Päätös
Käsittelyn aikana esittelijä muuttaa esitystään siten, että hakuaikaa pidennetään 2
viikolla. Hakuaika on 4 viikkoa päättyen 22.10.2020. Alustavaa aikataulua muutetaan
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tästä johtuen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee hyvinvoinnin palvelualueen
palvelualuejohtajan 14.12.2020 kokouksessaan.
Hakuilmoitusta muokataan teknisesti huomioiden laajennetun
henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käyty keskustelu. Hakuilmoitusta lyhennetään
työnantajan kuvauksen osuudessa.
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto hyväksyy osaamisprofiilin.

Henkilöstöasiainjaosto, 27.10.2020, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Hallintosäännön §14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason
päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä
päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen
ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista
huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset
kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden
kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä
kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.
Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten
henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti
kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 23.9.2020 §31
hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran hakuajaksi 4 viikkoa päättyen 22.10.2020.
Hyvinvinvoinnin palvelualuejohtajan hakuaika on päättynyt 22.10.2020, klo 15.00.
Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 38 henkilöä. Henkilöstöasiainjaoston
jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään.
Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käsitellään ansiovertailu ja
päätetään haastatteluihin kutsuttavista hakijoista ja ennakkotehtävistä sekä
tarkistetaan viran täytön aikataulua.
Mso
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
1. valitsee hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat hyvinvoinnin
palvelualuejohtajan virkaa hakeneista
2. päättää ennakkotehtävistä
3.
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3. merkitsee tiedoksi valmistelu-aikataulussa tapahtuneet tarkennukset
Käsittely
Tämän pykälän käsittely siirretään 28.10. pidettävään jatkokokoukseen.
Päätös
Henkilöstöasiainjaosto päättää siirtää tämän pykälän käsittelyn 28.10.2020
pidettävään jatkokoukseen.

Henkilöstöasiainjaosto, 28.10.2020, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
27.10 2020 § 39 Henkilöstöasiainjaosto päätti siirtää tämän pykälän käsittelyn
28.10.2020 pidettävään jatkokoukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
1. valitsee hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat hyvinvoinnin
palvelualuejohtajan virkaa hakeneista
2. päättää ennakkotehtävistä
3. merkitsee tiedoksi valmistelu-aikataulussa tapahtuneet tarkennukset
Käsittely
Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esitteli jaostolle ansiovertailun.
Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan, muuttunut päätösehdotus
kuului seuraavasti:
"Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
1. valitsee seuraavat 12 henkilöä, joille lähetetään ennakkotehtävä ja joista valitaan
myöhemmin haastatteluihin kutsuttavat:
Hannula Kristina, Harmaakorpi Päivi, Kääriäinen Anna-Maija, Lausvaara Jari,
Major Anna, Perkiömäki Jari, Pyykkö Mika, Päkkilä Jari, Söderlund Markus, Vainio
Mikko, Viitasaari Markku ja Virtanen Kirsi.
2. päättää ennakkotehtävistä esityksen mukaisesti ja valtuuttaa viranhaltijat
tekemään tekstiin stilistisiä korjauksia.
3. merkitsee tiedoksi valmisteluaikataulussa tapahtuneet tarkennukset."
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän muuttuneen päätösehdotuksen mukaisesti.
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Henkilöstöasiainjaosto, 06.11.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 28.10.2018 §42 valinnut
hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaa hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin
ennakkotehtävät ja päättänyt, että ennakkotehtäviin vastaamisen määräaika on
maanantai 2.11.2020 klo 8.00. Kaikki ennakkotehtäviin valitut ovat jättäneet
ennakkotehtävät määräaikaan mennessä.
Laajennettu henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessa 6.11.2020 ennakkotehtävien
ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Haastattelut
pidetään vkolla 46 virantäytön valmisteluaikataulun mukaisesti.
mso
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto valitsee hakemusten ja pyydettyjen
ennakkotehtävien perusteella haastateltavaksi kutsuttavat hyvinvoinnin
palvelualuejohtajaksi hakeneista.

Käsittely
Tämä asia käsiteltiin § 45 jälkeen.
Kokoustauko 11.31 - 12.31.

Päätös
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättl kutsua haastatteluihin seuraavat hakijat
(aakkosjärjestyksessä):
Kristiina Hannula
Jari Lausvaara
Jari Perkiömäki
Mikko Vainio
Kirsi Virtanen.

Henkilöstöasiainjaosto, 10.11.2020, § 50
Valmistelijat / lisätiedot:

Järvenpää
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
14.12.2020

9/2020

83 (100)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 28.10.2020 § 42 valinnut
hyvinvoinnin palvelualuejohtajaksi hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin
ennakkotehtävä. Laajennettu henkilöstöasianjaosto on valinnut kokouksessa
6.11.2020 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat
henkilöt. Haastattelut pidetään vkolla 46.
mso

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
1. haastattelee hyvinvoinnin palvelualuejohtajan haastatteluihin valitut
2. valitsee haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin
osallistuvat hakijat.
Päätös
Henkilöstöasiainjaosto päättää siirtää tämän pykälän käsittelyn jatkokokoukseen pe
13.11.2020 klo 7.45 alkaen.

Henkilöstöasiainjaosto, 13.11.2020, § 53
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto 10.11.2020 § 50
Asian käsittely siirrettiin jatkokokoukseen 13.11.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
1. haastattelee hyvinvoinnin palvelualuejohtajan haastatteluihin valitut
2. valitsee haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin
osallistuvat hakijat.
Käsittely
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto haastatteli seuraavat hakijat:
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1.
2.
3.
4.
5.

Kristiina Hannula klo 8-9
Jari Lausvaara klo 9-10
Kirsi Virtanen klo 10.30-11.30
Jari Perkiömäki klo 12.30-13.30
Mikko Vainio klo 13.30-14.30

Keskustelun kuluessa esittelijä teki seuraavan ehdotuksen henkilöarviointiin ja
kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvista:
”Laajennettu henkilöstöasianjaosto päättää, että henkilöarviointiin ja
kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvat Kristiina Hannula, Jari Lausvaara ja Jari
Perkiömäki.”
Päätös
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
1. haastatteli hyvinvoinnin palvelualuejohtajan haastatteluihin valitut.
2. päätti, että henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin osallistuvat
Kristiina Hannula, Jari Lausvaara ja Jari Perkiömäki.

Henkilöstöasiainjaosto, 26.11.2020, § 56
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virka on ollut julkisesti haettavana
24.9.-22.10.2020 välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä palvelualuejohtajan
virkaa haki 38 henkilöä.
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti jatkokokouksessaan 13.11.2020 §50 lähettää
haastatelluista hakijoista henkilöarviointiin kolme hakijaa.
Hyvinvoinnin palvelualuejohtajan rekrytointi on edennyt laajennetun
henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle, joka
tekee valintaesityksen kaupunginvaltuustolle. Henkilöarviointien esittelyn ajan
kokoukseen osallistuu henkilöarvioinnin suorittanut Cresco Oy:n johtava konsultti.
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessa henkilöarviontien tulokset ja
päättää esittää kaupunginhallitukselle kokoukseen 30.11.2020 Hyvinvoinnin
palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön.
mso
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Hyvinvoinnin
palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön ja varalle valittavan henkilön. Päätös on
ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja
sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Käsittely
Käsittelyn aikana laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää
kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden
välillä (aakkosjärjestyksessä): Kristiina Hannula, Jari Lausvaara ja Jari Perkiömäki.

Läsnäolijat ja esteellisyydet kts. § 55. (täsmennetty 27.11.2020 JI)
Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä
(aakkosjärjestyksessä): Kristiina Hannula, Jari Lausvaara ja Jari Perkiömäki.
Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja
sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Kaupunginhallitus, 30.11.2020, § 396
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto 26.11.2020 § 56
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa
virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä):
Kristiina Hannula, Jari Lausvaara ja Jari Perkiömäki.
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Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja
sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.
Päätös
Hyväksyttiin Taavitsaisen muutosehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
1. suorittaa virkavaalin hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran
täyttämiseksi
2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi
seuraavat (aakkosjärjestyksessä) Kristiina Hannula, Jari Lausvaara ja Jari
Perkiömäki
3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi
kuukautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja
sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 86
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 396
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
1. suorittaa virkavaalin hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran
täyttämiseksi
2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat
(aakkosjärjestyksessä) Kristiina Hannula, Jari Lausvaara ja Jari Perkiömäki
3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
4. että, virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi
kuukautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja
sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Käsittely:
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Vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara poistui esteellisyydestä ilmoittaen ennen tämän
asian käsittelyn aloittamista. Esteellisyyden peruste asianosaisuus, hallintolain 29 §:n 1
momentin kohta 1.
Hallintojohtaja ja henkilöstöasiainjaoston puheenjohtaja selostivat asiaa.
Tuija Kuusisto ehdotti Markku Tenhusen kannattamana, että virkaan valitaan Jari
Perkiömäki.
Kaisa Saarikorpi ehdotti, että virkaan valitaan Jari Lausvaara.
Pirjo Komulainen ehdotti Liisa Majasen ja Katja Revon kannattamana, että virkaan
valitaan Kristiina Hannula.
Tomi Passi ehdotti, että virkavaali suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä.
Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja siirtää asian jatkokokoukseen,
joka järjestetään fyysisenä kokouksena 16.12.2020 kello 18.00. Puheenjohtajan
ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää sen
jatkokokoukseen, joka järjestetään fyysisenä kokouksena 16.12.2020 kello 18.00.
Tiedoksi
Hakijat, HR-palvelut
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Henkilöstöasiainjaosto, § 30,23.09.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 38,27.10.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 46,06.11.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 49,10.11.2020
Henkilöstöasiainjaosto, § 57,26.11.2020
Kaupunginhallitus, § 397,30.11.2020
Kaupunginvaltuusto, § 87, 14.12.2020
§ 87
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttö
JARDno-2020-2234
Henkilöstöasiainjaosto, 23.09.2020, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Palvelualuejohtajat virantäyttö aikataulu luonnos 200923
Valmistelija: henkilöstöjohtaja Merja Soosalu
Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin 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. Asian
valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän
valmistelutyön vuoksi.
Valmistelutyö on käynnistynyt uudelleen laajennetun henkilöstöasiainjaoston
lähetekeskustelulla kokouksessa 26.6.2020 § 21. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
on käsitellyt jatkovalmisteltua aineistoa kokouksissaan 11.8.2020 § 24 ja 18.8.2020 §
27. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti 18.8.2020 § 27, että esitetyt
lisäselvitykset antavat tarvittavan selvityksen asian käsittelylle ja päätti 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.
Kaupunginhallitus käsitteli laajennetun henkilöstöasiainjaoston esityksen
palvelualuejohtajien virantäytön periaatteiksi kokouksessaan 28.8.2020 § 289 ja päätti,
että se esittää esittelijän esityksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle, että tämä
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hyväksyy palvelualuejohtajan virkojen auki julistamisen laajennetun
henkilöstöasiainjaoston esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti
palvelualuejohtajan virantäytön periaatteesta laajennetun henkilöstöasiainjaoston ja
kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti kokouksessaan 7.9.2020 § 51.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.2.2020 §23 päättänyt perustaa kaksi
palvelualuejohtajan virkaa, toinen hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virka ja toinen
opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virka. Päätös on ehdollinen
kaupunginvaltuuston periaatepäätökselle kahdesta palvelualuejohtajan virasta. Kun
kaupunginvaltuusto on 7.9.2020 § 51 päättänyt periaatteista, jotka ovat linjassa
kaupunginhallituksen päätöksen ehdollisuuden kanssa, katsotaan, että
kaupunginhallitus on perustanut opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen
palvelualuejohtajan viran.
Hallintosäännön § 14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai
hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden
valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien
viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien
viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään
asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien
viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden
lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.
Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten
henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti
kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.
Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa on tavoitteena päättää
opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran osaamisprofiili,
hakuilmoitus sekä päättää rekrytoinnin ohjeellisesta aikataulusta
Luonnokset osaamisprofiiliksi ja hakuilmoitukseksi ovat tämän pykälän
oheismateriaalina ja sekä viran täytön ohjeellinen aikataulu käy ilmi liitteestä.
MSO

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen
palvelualueen palvelualuejohtajan osaamisprofiilin ja hakuilmoituksen sekä
virantäytön ohjeellisen aikataulun esityksen mukaisesti.
Lisäksi laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää, että viran hakuaika on kaksi viikkoa
alkaen 24.9.2020.
Päätös
Käsittelyn aikana esittelijä muuttaa esitystään siten, että hakuaikaa pidennetään 2
viikolla. Hakuaika on 4 viikkoa päättyen 22.10.2020. Alustavaa aikataulua muutetaan
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tästä johtuen siten, että kaupunginvaltuusto valitsee opetuksen ja kasvatuksen
palvelualueen palvelualuejohtajan 14.12.2020 kokouksessaan.
Hakuilmoitusta muokataan teknisesti huomioiden laajennetun
henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käyty keskustelu. Hakuilmoitusta lyhennetään
työnantajan kuvauksen osuudessa.
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto hyväksyy osaamisprofiilin.

Henkilöstöasiainjaosto, 27.10.2020, § 38
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Hallintosäännön §14 mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa valtuusto- tai hallitustason
päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä
päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen
ehdoista ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista
huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset
kelpoisuusehdot. Kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden
kelpoisuusehdoista päättää kaupunginvaltuusto huomioiden lainsäädännössä
kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.
Koska kyseessä on palvelualuejohtajan viran täyttö, on viran täytön valmistelua varten
henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa laajennettu hallintosäännön § 14 mukaisesti
kaupunginhallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 317.
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 23.9.2020 §30
opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan viran hakuajaksi 4 viikkoa päättyen
22.10.2020.
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan hakuaika on päättynyt 22.10.2020, klo
15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 16 henkilöä.
Henkilöstöasiainjaoston jäsenet ovat saaneet sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin
Laura-järjestelmään.
Tässä laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokouksessa käsitellään ansiovertailu ja
päätetään haastatteluihin kutsuttavista hakijoista ja ennakkotehtävistä sekä
tarkistetaan viran täytön aikataulua.
Mso
Ehdotus
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Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
1. valitsee hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat opetuksen ja
kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaa hakeneista
2. päättää ennakkotehtävistä,
3. merkitsee tiedoksi valmistelu-aikataulussa tapahtuneet tarkennukset
Käsittely
Helinä Perttu ilmoitti esteellisyydestä ja poistui ennen asian käsittelyä.
Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan. Uusi päätösehdotus kuuluu:
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
1. valitsee seuraavat 9 henkilöä, joille lähetetään ennakkotehtävä:
Bani Eira, Jormalainen Arto, Jämsen Virve, Korhonen Arja, Korko Niina, Lakovaara
Leena, Luoma Esko, Narvo-Akkola Merja, sekä henkilö, joka ei halua nimeä
julkisuuteen.
2. päättää ennakkotehtävistä esityksen mukaisesti
3. merkitsee tiedoksi kokouksessa tarkennetun valmisteluaikataulun
Merkittiin, että täydellinen nimiluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä, jota liitettä ei
julkaista tietoverkossa.
Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Merkittiin, että laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokous 3.11.2020 päätettiin
peruuttaa. Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kokoontuu 6.11.2020.

Henkilöstöasiainjaosto, 06.11.2020, § 46
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 27.10.2018 §38 valinnut
opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaa hakeneista ne hakijat, joille
lähetettiin ennakkotehtävät ja päättänyt, että ennakkotehtäviin vastaamisen
määräaika on maanantai 2.11.2020 klo 8.00. Kaikki ennakkotehtäviin valitut ovat
jättäneet ennakkotehtävät määräaikaan mennessä.
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Laajennettu henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessa 6.11.2020 ennakkotehtävien
ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat henkilöt. Haastattelut
pidetään vkolla 46 virantäytön valmisteluaikataulun mukaisesti.
mso
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto valitsee hakemusten ja pyydettyjen
ennakkotehtävien perusteella haastateltavaksi kutsuttavat opetuksen ja kasvatuksen
palvelualuejohtajaksi hakeneista.
Käsittely
Tämä asia käsiteltiin heti asian § 44 jälkeen.
Kokoustauko 9.40 - 10.10.
Keskustelun kuluessa esittelijä ehdotti, että haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat
(aakkosjärjestyksessä): Arto Jormalainen, Arja Korhonen, Nina Korko, Leena Lakovaara
ja Merja Narvo-Akkola.
Päätös
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun
seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä):
Arto Jormalainen,
Arja Korhonen
Nina Korko
Leena Lakovaara
Merja Narvo-Akkola.

Henkilöstöasiainjaosto, 10.11.2020, § 49
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 27.10.2020 § 38 valinnut
opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajaksi hakeneista ne hakijat, joille lähetettiin
ennakkotehtävä. Laajennettu henkilöstöasianjaosto on valinnut kokouksessa
6.11.2020 ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella haastateltavaksi kutsuttavat
henkilöt. Haastattelut pidetään vkolla 46.
mso
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
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Laajennettu henkilöstöasiainjaosto
1. haastattelee opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan haastatteluihin
valitut
2. valitsee haastatelluista henkilöarviointiin ja kaupunginvaltuuston paneeliin
osallistuvat hakijat.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Henkilöstöasiainjaosto, 26.11.2020, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virka on ollut julkisesti
haettavana 24.9.-22.10.2020 välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä
palvelualuejohtajan virkaa haki 16 henkilöä.
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 10.11.2020 §49 lähettää
haastatelluista hakijoista henkilöarviointiin kaksi hakijaa.
Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan rekrytointi on edennyt laajennetun
henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle, joka
tekee valintaesityksen kaupunginvaltuustolle. Henkilöarviointien esittelyn ajan
kokoukseen osallistuu henkilöarvioinnin suorittanut Cresco Oy:n johtava konsultti.
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessa henkilöarviontien tulokset ja
päättää esittää kaupunginhallitukselle kokoukseen 30.11.2020 Opetuksen ja
kasvatuksen palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön.
mso

Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Opetuksen ja kasvatuksen
palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön ja varalle valittavan henkilön. Päätös on
ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja
sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.
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Käsittely
Käsittelyn aikana laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää
kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden
välillä (aakkosjärjestyksessä): Niina Korko ja Merja Narvo-Akkola.

Läsnäolijat ja esteellisyydet kts. § 55. (täsmennetty 27.11.2020 / JI)
Päätös
Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä
(aakkosjärjestyksessä): Niina Korko ja Merja Narvo-Akkola
Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja
sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Kaupunginhallitus, 30.11.2020, § 397
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Henkilöstöasiainjaosto 26.11.2020 § 57
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa
virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä
(aakkosjärjestyksessä): Niina Korko ja Merja Narvo-Akkola.
Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja
sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.
Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Taavitsaisen muutosehdotuksen yksimielisesti seuraavasti:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
1.
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1. suorittaa virkavaalin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen
palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi
seuraavat (aakkosjärjestyksessä) Niina Korko ja Merja Narvo-Akkola
3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi
kuukautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja
sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Kaupunginvaltuusto, 14.12.2020, § 87
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Soosalu
merja.soosalu@jarvenpaa.fi
henkilöstöjohtaja
Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 397
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
1. suorittaa virkavaalin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen
palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi
seuraavat (aakkosjärjestyksessä) Niina Korko ja Merja Narvo-Akkola
3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut
hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi
kuukautta.
Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja
sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Käsittely:
Satu Tuominen ehdotti, että virkaan valitaan Merja Narvo-Akkola.
Mikko Taavitsainen ehdotti, että virkaan valitaan Niina Korko.
Mikko Taavitsainen ehdotti Tomi Passin kannattamana, että vaali suoritetaan
suljettuna lippuäänestyksenä.
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Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto jättää asian pöydälle ja siirtää asian käsittelyn
jatkokokoukseen, joka järjestetään fyysisenä kokouksena 16.12.2020 kello 18.00.
Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää sen käsittelyn
jatkokokoukseen, joka pidetään fyysisenä kokouksena 16.12.2020 kello 18.00.
Tiedoksi
Hakijat, HR-palvelut
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Kunnallisvalitus
§80, §81, §82, §83, §84, §85, §86, §87
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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Muutoksenhakukielto
§77, §78, §79
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 §).

