LIITE 1: Päivitetyt
tulevaisuuskuvat
Kaupunginhallitus 27.5.2019

Älykäs liikkuminen

Vetovoimainen
resurssiviisas kaupunki

Monipuolista elämää älykkäässä
kaupungissa
Kaupunki muuttuu ja kehittyy globaalien
megatrendien ja muutosilmiöiden myötä.
Järvenpää hyödyntää tiivistä ja kaupunkimaista rakennetta ja tuottaa kestäviä ja
resurssiviisaita ratkaisuja. Kaupunki tarjoaa
laadukkaat elämisen puitteet.

Kestävää liikkumista Järvenpäässä tukee
älykäs liikennejärjestelmä, jossa painopiste
on siirtynyt kohti palvelulähtöistä ajattelua.
Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu
infrastruktuurin, palvelujen ja ajantasaisen
liikennetiedon yhteen toimivasta kokonaisuudesta (mm. robottibussit, yhteiskäyttöautot, kaupunkipyörät, älykkäät pysäköintiratkaisut). Kaupunki ohjaa toiminnallaan
yksityisautoilua vähäpäästöisyyteen.
Järvenpää on aito pyöräilykaupunki, missä
toimiva yhtenäinen pyöräilyverkosto tarjoaa
vaihtoehdon turvalliseen ja sujuvaan
liikkumiseen.

Ympäristöystävällinen kaupunki
Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen
2035 mennessä, sekä sitoutuu resurssiviisaustavoitteisiin. Järvenpäässä ollaan
edelläkävijöitä rakentamisen energiatehokkuuden kehittämisessä, toimitaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja edistetään
kestävää kehitystä myös julkisilla hankinnoilla.

Kaupunki kehitysalusta yrittämiselle ja
työllisyydelle
Järvenpää hyödyntää Helsinkiä kansainvälisessä tunnettuudessa. Älykäs liikkuminen
ja erinomainen saavutettavuus tarjoavat edellytykset paikalliselle kilpailukyvylle sekä työvoiman liikkumiselle. Tiivis kaupunkirakenne
lisää asukkaiden osallisuutta toimien kehitysalustana innovaatioiden ja uudenlaisen työn
syntymiselle.

Älykaupunki
Kehitämme palveluja laadukkaammiksi ja
tehokkaammiksi hyödyntäen digitalisaation
tuomia mahdollisuuksia. Erityisesti liikkumisen murros on kaupungille mahdollisuus
hyödyntää lyhyitä etäisyyksiä ja tiivistä
kaupunkirakennetta.

Hyvä elämä
Järvenpäässä

Järvenpää on tiivis ja saavutettava, KeskiUudenmaan toimivin kaupunki. Järvenpäässä
kaikki on lähellä ja elämä on sujuvaa ja turvallista.
Järvenpää luo edellytyksiä hyvälle elämälle. Kaupunki on edelläkävijä asukkaiden
hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn
edistämisessä.

Elämän eri tilanteissa arkea kannattelevat
palvelut ovat kuntalaisten saavutettavissa
kaupungin tiiviissä ja uudistuvassa palveluverkossa. Saavutettavuus toteutuu myös
alueellisesti tuotetuissa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Järvenpää on tunnettu Tuusulanjärvestä ja
Rantapuistosta, Vanhankylänniemestä sekä
muista virkistys- ja ulkoilualueista, joiden
tapahtumat yhdistävät kaupunkilaisia ja
vieraita liikkumaan, virkistäytymään sekä
viihtymään yhdessä.

Kaupungissa on nykyaikaiset ja viihtyisät
koulut ja päiväkodit, jotka ovat tehokkaassa
käytössä. Tilat toimivat kaupunkilaisia yhdistävinä kohtaamispaikkoina ja kansalaistoiminnan keskuksina.

Järvenpäässä jatkuva oppiminen, itsensä
toteuttaminen ja virikkeellinen elämä on
kaikille mahdollista. Kaikille hyvä elämä vahvistaa järvenpääläistä identiteettiä sekä luo
avointa, sallivaa ja toisia arvostavaa kaupunkikulttuuria.

Kaikilla järvenpääläisillä lapsilla ja
nuorilla on mahdollisuus harrastaa.
Kaupunkimme tarjoaa kaikenikäisille
kaupunkilaisille harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia, usein vain kävely- tai pyörämatkan etäisyydellä.

Järvenpää on kulttuurin tekijöiden ja kokijoiden kaupunki, joka edelleen houkuttelee, innostaa ja inspiroi taiteilijoita, kulttuurin ystäviä
ja luovien alojen tekijöitä.

Kulttuurin tekijöiden
ja kokijoiden kaupunki

Vahva kulttuurihistoria sekä elävä ja monimuotoinen kaupunkikulttuuri ja kulttuuritarjonta tekevät Järvenpäästä kansallisesti
tunnetun kulttuurikaupungin, jolla on myös
kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Järvenpää tarjoaa asukkaiden käyttöön alustoja, joiden avulla asukkaiden omaehtoinen
kulttuuritoiminta tulee esille ja jalostuu. Alustat
voivat olla esimerkiksi kulttuuritiloja tai toiminta-avustuksia, joiden pohjalta syntyy uutta
kulttuuria. Alueen vahva kulttuurihistoria on
perusta positiiviselle tulevaisuudelle.

Järvenpää on myös arjen kulttuurin kehittämö, jossa kaikilla on mahdollisuus olla kulttuurin tekijä ja kokija.
Kulttuuri on Järvenpäässä jokaisen
oikeus.

Digitalisaatio
ja uudistuva työ

Kaupunki kumppanina

Työelämän muutos

Kaupungilla on monimuotoinen kumppanuusrooli asukkaiden, yhteisöjen, yhdistysten ja
yritysten kanssa. Tuemme ja koordinoimme
eri toimijoiden ja sidosryhmien kohtaamista ja
vuorovaikutusta. Tunnistamme myös yhdessä
toiminnan tavoitteita sekä riskejä ja vahvistamme hyvän kiertämistä jatkuviksi toimintamalleiksi.

Digitalisaatio, tekoäly, työn irtautuminen
ajasta ja paikasta muuttaa työmarkkinoita ja
käsitystämme työstä. Järvenpään kaupunki
haluaa myös työnantajana olla rohkea edelläkävijä.
Kaupunki kehittää tulevaisuuden tarpeita
vastaavaa osallistavaa työ- ja toimintakulttuuria, tukee työntekijöidensä hyvinvointia ja
houkuttelee myös tulevaisuudessa osaavia
työntekijöitä. Kaupunki on vastuullinen ja
oikeudenmukainen työnantaja.

Vahvistamme yhteisöllisyyttä, sitoutumista,
osallisuutta ja kokemusta merkityksellisyydestä ja kuulluksi tulemisesta. Näin pyrimme
ehkäisemään syrjäytymistä ja polarisoitumista. Vahvistamme myös järvenpääläistä
me-henkeä, positiivista ilmapiiriä ja suvaitsevaisuutta. Toivotamme uudet asukkaat tervetulleiksi.

Kaupunki yhteisönä
- Me teemme Järvenpään

Osallisuus tekemisen ytimessä
Kaupungin kehittäminen on avointa ja osallistavaa. Asukkaat ja muut kumppanit ovat arvokkaimpia asiantuntijoitamme ja voimavara
kaupungin, palvelujen, tapahtumien ja kaupunkikuvan kehittämisessä.

Kehitämme ja vahvistamme demokratiaa
parantamalla vaikuttamisen ja osallistumisen
mahdollisuuksia. Pyrimme saamaan sekä
kiinnostuneet että vaikeammin tavoitettavat
ryhmät mukaan vaikuttamaan heitä koskeviin
asioihin.

Turvaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet
vaikuttaa ja poistamme osallistumisen esteitä.
Toimiva ja ajantasainen viestintä on myös
perusedellytys osallistamiselle.
Tuemme myös asukkaiden ja yhteisöjen
aktiivisuutta sekä kansalaistoimintaa mm.
tarjoamalla tiloja toiminnalle ja kokoontumiselle. Kannustamme vapaaehtoisuuteen ja
rohkeaan ideoiden toteuttamiseen. Luomme
kannustavaa positiivista näkyvyyttä nostamalla esiin yhteisöllistä toimintaa ja sen
toimintamalleiksi.

Ensisijainen tapa tuottavuuden parantamisessa on sujuvoittaa prosesseja ja huolellisesti tarkastella, mikä on hinta-laatu-suhteeltaan edullisin tapa järjestää palvelut.
Järvenpää on tehokkain palveluiden järjestäjä
omassa kuntakokoluokassaan. Kalliimpi
palveluhinta on perusteltu vain jos palvelu on
merkittävästi verrokkeja parempaa ja palvelutaso on nähty kriittisenä kilpailutekijänä.

Tasapainoinen,
kestävällä pohjalla oleva talous

Hallittu kasvu
Järvenpää kasvaa rohkeasti, mutta siten että
veropohjan kasvuvauhti on aina nettomenojen kasvua nopeampaa. Tämän seurauksena
kaupungin käyttötalouden rakenne pysyy
tasapainossa.

Palveluiden heikentäminen tai verojen
kiristäminen on aina viimeinen vaihtoehto.

Harkitusti tehdyt investoinnit
Kaupunki on korjannut välttämättömän palveluinfrastruktuurinsa siten, että verorahoitukseen perustuva osuus käyttökustannuksista
pystytään kattamaan ilman merkittäviä heikennyksiä palveluihin.

Investointipäätökset perustuvat vuosittain
päivitettävään pitkän tähtäimen investointiohjelmaan ja jokainen merkittävä investointipäätös tehdään tarkastelemalla investoinnin
elinkaaren aikaisia kokonaisvaikutuksia.
Kaikki tuottavuutta parantavat investoinnit
tehdään aikailematta.
Investointipäätöksistä erotellaan selkeästi ne
investoinnit, jotka tehdään veto- tai pitovoiman parantamiseksi.
Toimivan investointiohjelman lopputuloksena
Järvenpään veropohja kasvaa nettomenoja
nopeammin, mikä takaa kaupungin
hyvinvoinnin.

