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§ 95
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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§ 96
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 14.10.2021 alkaen.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Henry Berg ja
Satu Haaparanta. Varalle valtuutetut Peter Osipow ja Peter Hagman.

Käsittely:
Puheenjohtaja ehdotti, että valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Satu Haaparanta ja Peter
Osipow ja varalle Peter Hagman ja Petri Perta.

Päätös
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
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§ 97
Ilmoitusasiat
Valtuustoinfo, klo 16.00
Orientaatio hyvinvointialueeseen
Ilmoitusasiat
Valtuutetuille jaossa Keuken perehdytyspaketti
KV 6.9.2021 § 94 pöytäkirjaa on teknisenä korjauksena korjattu Tuusulan kunnan
jäsenien puoluetieto (Tarja Hakonen (TuPu) ja varajäsen Toni Luode (TuPu)).
Valtuuston syksyn kokousaikataulut
Valtuustoseminaari 29.10. - 30.10.2021 Hämeenlinna
Ma 15.11.2021 klo 15 kokous
Ma 13.12.2021 klo 16 valtuustoinfo (teema tarkentuu), klo 17 kokous
Ma 20.12.2021 klo 15 Juhlavaltuusto, Maapallosali, Kansakoulunkatu 1 ja
kaupungin juhlavastaanotto klo 18.00.
Ehdotus
Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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Kaupunkikehityslautakunta, § 58,09.12.2020
Kaupunkikehityslautakunta, § 74,26.08.2021
Kaupunginhallitus, § 245,13.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 98, 11.10.2021
§ 98
Asemakaavan muutos As Oy Järvenpään Tupalantie 16
JARDno-2017-27
Kaupunkikehityslautakunta, 09.12.2020, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Juho Mattila
juho.mattila@jarvenpaa.fi
projektipäällikkö
Liitteet

1 Asemakaavakartta_päätös kaavaehdotuksesta
2 Kaavaselostus liitteineen_päätös kaavaehdotuksesta
Tiivistelmä
Asemakaavan muutoksella tiivistetään Järvenpään keskusta-alueen maankäyttöä
Keskustan osayleiskaavan 2030 periaatteiden mukaisesti.
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa tehokkaampi ja kaupunkikuvallisesti
laadukas asuinrakentaminen suunnittelualueella sekä lisätä edellytyksiä Loutin ja
keskusta-alueen väestömäärän ja palveluiden kehittämiselle. Asemakaava
mahdollistaa tontin 186-2-209-6 lisärakentamisen kaavamuutosprosessissa
määritellyin reunaehdoin.
Asemakaavalla osoitetaan purettavan asuinpienkerrostalon tilalle kaksi uutta
kahdeksankerroksista kerrostalorakennusta, kansipiha oleskelutiloineen, katutason
pysäköintihallitilat sekä maanpäällinen lisäpysäköintialue rakentumattomalle
kerrostalotontille Tupalantien varteen. Asemakaavassa osoitetaan asuinkerrostalojen
korttelialueelle rakennusoikeutta yhteensä 5100 kerrosneliömetriä;
rakennusoikeuden lisäys kaikki asemakaavan korttelialueiden muutokset huomioiden
on 2550 kerrosneliömetriä. Uusiin rakennuksiin arvioidaan valmistuvan noin 90-105
asuntoa ja nykyinen asukasmäärä huomioiden kaava-alueelle sijoittunee arviolta 150-
165 asukasta.
Asemakaavan tarkempi kuvaus on esitelty päätöksenteon kohteena olevissa kaava-
asiakirjoissa.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus
Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille 4.4.2018. Kaavamuutoshankkeen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu 1 kirjallinen mielipide. Kaavaluonnos
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taustasuunnitelmineen asemakaavan muuttamisesta on ollut nähtävillä 27.2.
-19.3.2019 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin
internet-sivuilla. Yleisötilaisuus kaavaluonnosaineistosta järjestettiin Seutulantalolla
6.3.2019. Kaavaluonnospalautteena on saatu 4 lausuntoa ja 4 kirjallista mielipidettä,
jotka löytyvät alkuperäisinä kokousaineiston oheismateriaalista sekä vastineineen
kaavaselostuksen liitteestä 2.
Kaavaluonnoksen jälkeen taloyhtiö on valinnut yhteistyökumppaninsa syksyn 2019
aikana. Luonnossuunnitelmia on yhteistyössä kaupungin kanssa tarkennettu
kaavaehdotusvaiheeseen. Kaavasuunnitelmissa rakentamistehokkuutta on laskettu;
rakennusoikeuden määrää on vähennetty luonnosvaiheen jälkeen 1350
kerrosneliömetriä sekä tarkennettu asemakaavamääräyksiä. Lisäksi on teetetty
asemakaavakohtaisia lisäselvityksiä täydentämään vaikutusten arviointia
lähiympäristön ja uudisrakentamisen osalta. Lisäselvitysaineisto löytyv
kaavaselostuksen liitteistä.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää
1. asettaa 2. eli Loutin kaupunginosan korttelin 209 tonttia 6, korttelin 212 tonttia 1
sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta
päivätty 30.11.2020, asemakaavan selostus ja liitteet päivätty 30.11.2020)
julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti,
2. pyytää lausunnot seuraavilta tahoilta: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-
Uudenmaan ympäristökeskus, Järvenpään Vesi, Vantaan Energia Keski-Uusimaa
Oy, Caruna Oy ja Elisa Oyj.
Käsittely
Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 26.08.2021, § 74
Valmistelijat / lisätiedot:
Juho Mattila
juho.mattila@jarvenpaa.fi
projektipäällikkö
Liitteet

1 Asemakaavakartta, As Oy Järvenpään Tupalantie 16, hyväksymiskäsittelyyn,
16.8.2021
2 Kaavaselostus liitteineen, As Oy Järvenpään Tupalantie 16, hyväksymiskäsittelyyn,
16.8.2021
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3 Rakentamistapaohje, As Oy Järvenpään Tupalantie 16, hyväksymiskäsittelyyn,
16.8.2021
4 Liite_Kaavaehdotuksen lausuntojen ja muistutusten lyhennelmät ja vastineet,
hyväksymiskäsittelyyn, 16.8.2021
Tiivistelmä
Asemakaavan muutoksella tiivistetään Järvenpään keskusta-alueen maankäyttöä
Keskustan osayleiskaavan 2030 periaatteiden mukaisesti.
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa tehokkaampi ja kaupunkikuvallisesti
laadukas asuinrakentaminen suunnittelualueella sekä lisätä edellytyksiä Loutin ja
keskusta-alueen väestömäärän ja palveluiden kehittämiselle. Asemakaava
mahdollistaa tontin 186-2-209-6 lisärakentamisen kaavamuutosprosessissa
määritellyin reunaehdoin. Asemakaavalla osoitetaan purettavan asuinpienkerrostalon
tilalle kaksi uutta kahdeksankerroksista kerrostalorakennusta, kansipiha
oleskelutiloineen, katutason pysäköintihallitilat sekä maanpäällinen lisäpysäköintialue
rakentumattomalle kerrostalotontille Tupalantien varteen. Asemakaavassa osoitetaan
asuinkerrostalojen korttelialueelle rakennusoikeutta yhteensä 5100 kerrosneliömetriä;
rakennusoikeuden lisäys kaikki asemakaavan korttelialueiden muutokset huomioiden
on 2550 kerrosneliömetriä. Uusiin rakennuksiin arvioidaan valmistuvan noin 90-105
asuntoa ja nykyinen asukasmäärä huomioiden kaava-alueelle sijoittunee arviolta 150-
165 asukasta.
Asemakaavan tarkempi kuvaus on esitelty päätöksenteon kohteena olevissa kaava-
asiakirjoissa. Kaavamuutoksen yhteydessä tehdyt selvitykset sisältyvät
kaavaselostuksen liitteisiin.
Perustelut
Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti
27.1.–25.2.2021 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään
kaupungin internet-sivuilla. Kaavaehdotuksesta ja yleisötilaisuudesta kuulutettiin
20.1.2021 kaupungin internetsivuilla sekä Keski-Uusimaan Viikko-lehdessä; lisäksi
kaavaehdotuksen nähtävillä olosta tiedotettiin Järvenpään kaupungin Facebook-sivulla
sekä lähettämällä kirjeet maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille.
Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksesta.
Sähköinen yleisötilaisuus kaavaehdotuksen esittelystä järjestettiin etäyhteyksin
10.2.2021. Linkit yleisötilaisuuden videotallenteeseen ja 3D-kaupunkimalliin ovat olleet
saatavilla asemakaavan internetsivulla. Kaavaehdotusvaiheessa lähetettiin
lausuntopyynnöt Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaisesti.
Kaavaehdotuksen palautteena saatiin 2 lausuntoa ja 3 kirjallista muistutusta (erillinen
kokousliite ja kaavaselostuksen liite 2). Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset
löytyvät kokouksen oheismateriaalista.
Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen saatua palautetta on käsitelty
kaupunkikehityksen henkilökunnan kesken ja yhdessä taloyhtiön ja heidän
yhteistyökumppanien kanssa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa on pidetty
erillinen palaveri 31.3.2021, jonka aiheena oli suunnittelukohteen pelastusjärjestelyt.
Saadun palautteen pohjalta kaavakarttaan on tehty seuraavia tarkennuksia:
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Rakennusaloja on tarkennettu ja siirretty katualueesta ja muista tonttirajoista 2
m etäisyydelle (varmistus tontin perustuksen ja muiden sisäisten rakenteiden
sijoittumisesta omalle tontille). Edellisen myötä ja tulkinnanvaraisuuden
poistamiseksi on lisätty uloke-kaavamerkintä parvekkeita varten eteläisen
rakennusmassan eteläsivulle.
AK-pääkäyttötarkoituksen kaavamääräyksiä on muokattu. Pääkäyttötarkoitusten
alle on sanalliseen muotoon tarkennettu ja siirretty erillisen autotalli-
rakennusalan (a-7) kaavamääräykset, koska autotallirakennusalan ei koettu
erottuvan riittävän selkeästi kaavakartalta. Muita tarkennettuja ovat maininta
kiinteistömuuntamosta, tekniset tilat, melumääräykset ja pihakannen
toteuttamistapaa täydentävät määräykset.
Piha-2-kaavamääräys korvattu uudella piha-3-merkinnällä.
Pihakantta varten lisätty erillinen talousrakennusoikeus 70 k-m2, jolla korvattu
piha-2-kaavamerkinnän sallima 35 k-m2 talousrakennus.
LPA-korttelialueelle lisätty ohjeellinen tilavaraus maanalaiselle johdolle
Edellä mainitut kaavakartan muutokset ovat luonteeltaan tontin toteuttamista ja
kaavamerkintöjä ja -määräyksiä tarkentavia sekä saatua kaavapalautetta huomioivia
eivätkä muuta huomattavasti varsinaisen asemakaavaehdotuksen
suunnitteluratkaisuja. Tarkistettu kaavaehdotus voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn
ilman kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.
Kaavaselostusta on täydennetty mm. kaavasuunnitteluprosessin, saadun
kaavaehdotuspalautteen, ympäristön häiriötekijöiden, kaavavaikutusten arvioinnin,
havainnekuva-aineistojen ja tarkennettu toteuttamisen aikatauluarvion osalta.
Rakentamistapaohjeeseen ja sen liitteisiin on tehty useita täsmennyksiä saadun
palautteen, kaupungin ohjauksen ja muuttuneiden kaavamääräysten mukaisesti.
Tarkennuksia on tehty mm. asuntojakaumaan, pohjakuviin ja havainnekuviin.
Asemakaavaa täydentävässä rakentamistapaohjeessa kuvattu toteutustapa ja
kaupunkikuvallinen ilme voi asemakaavan reunaehtojen mukaisesti edelleen
tarkentua rakennuslupakäsittelyn ja sen sisältämän kaupunkikuvallisen arvioinnin
myötä.
Asemakaavahankkeeseen liittyvä maankäyttösopimus käsitellään
kaupunginhallituksessa erillisenä asiana ennen asemakaavan etenemistä
kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää,
1. hyväksyä Kaavoitus ja liikenne-yksikön laatimat vastineet (erillinen kokousliite ja
kaavaselostuksen liite 2) kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja
muistutuksiin,
2. esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus päättää ehdottaa
kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä 2. eli Loutin
kaupunginosan korttelin 209 tonttia 6, korttelin 212 tonttia 1 sekä katualuetta
koskevan As Oy Järvenpään Tupalantie 16:n asemakaavan muutosehdotuksen

Järvenpää
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
11.10.2021

8/2021

11 (52)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

(asemakaavakartta päivätty 30.11.2020/tarkistettu 16.8.2021, asemakaavan
selostus päivätty 30.11.2020/tarkistettu 16.8.2021 ja rakentamistapaohje
päivätty 16.8.2021).
Käsittely
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula esitteli asiaa.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 13.09.2021, § 245
Valmistelijat / lisätiedot:
Juho Mattila
juho.mattila@jarvenpaa.fi
projektipäällikkö
Liitteet

1 Asemakaavakartta, As Oy Järvenpään Tupalantie 16, hyväksymiskäsittelyyn,
16.8.2021
2 Kaavaselostus liitteineen, As Oy Järvenpään Tupalantie 16, hyväksymiskäsittelyyn,
16.8.2021
3 Rakentamistapaohje, As Oy Järvenpään Tupalantie 16, hyväksymiskäsittelyyn,
16.8.2021
Kaupunkikehityslautakunta 26.8.2021 § 74
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2. eli Loutin kaupunginosan korttelin 209 tonttia
6, korttelin 212 tonttia 1 sekä katualuetta koskevan As Oy Järvenpään Tupalantie 16:n
asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta päivätty 30.11.2020/tarkistettu
16.8.2021, asemakaavan selostus päivätty 30.11.2020/tarkistettu 16.8.2021 ja
rakentamistapaohje päivätty 16.8.2021).

Käsittely
Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula esitteli asiakohdat 245 ja 247.
Kokoustauko 16.41 – 16.58.
Päätös

Järvenpää
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
11.10.2021

8/2021

12 (52)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Järvenpään asianhallintajärjestelmässä

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.10.2021, § 98
Valmistelija / lisätiedot:
Juho Mattila
juho.mattila@jarvenpaa.fi
projektipäällikkö
Liitteet

1 Kaavaselostus liitteineen, As Oy Järvenpään Tupalantie 16, hyväksymiskäsittelyyn,
16.8.2021
2 Asemakaavakartta, As Oy Järvenpään Tupalantie 16, hyväksymiskäsittelyyn,
16.8.2021
3 Rakentamistapaohje, As Oy Järvenpään Tupalantie 16, hyväksymiskäsittelyyn,
16.8.2021
Kaupunginhallitus 13.9.2021 § 245
/SP

Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2. eli Loutin kaupunginosan korttelin 209
tonttia 6, korttelin 212 tonttia 1 sekä katualuetta koskevan As Oy Järvenpään
Tupalantie 16:n asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta päivätty
30.11.2020/tarkistettu 16.8.2021, asemakaavan selostus päivätty 30.11.2020
/tarkistettu 16.8.2021 ja rakentamistapaohje päivätty 16.8.2021).

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi
ELY-keskus, kaavoitusjohtaja, projektipäällikkö, suunnitteluavustaja, tonttipäällikkö,
muistutuksen jättäneet, muut asianosaiset
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Kaupunginhallitus, § 253,21.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 99, 11.10.2021
§ 99
Takauksen myöntäminen Järvenpään Ratsastusseura ry:n lainalle
JARDno-2021-1041
Kaupunginhallitus, 21.09.2021, § 253
Valmistelijat / lisätiedot:
Kirsi Rinne
kirsi.rinne@jarvenpaa.fi
talousjohtaja
Oheismateriaali
1 Oheismateriaali - Opas de minimis -tuista_takausmaksutaulukko
Valmistelijat: Kristiina Hannula, Kirsi Rinne, Pekka Kääriäinen, Lauri Kivinen
Tausta
Järvenpään Ratsastusseura ry (JRS) on 26.4.2021 lähestynyt kaupunkia ja hakenut
tukea ratsastushallin uusimiseen.
Ratsastusseuran ratsastushalli (rv. 1986), joka on ratsastuskoulutoiminnan kannalta
keskeinen, on saanut rakennusvalvonnalta kannanoton, ettei halli ole
käyttöturvallinen talvisin, ja että kantavat rakenteet on uusittava. Hallin rakenteet ovat
ajan myötä kuluneet, teräsrakenteet heikentyneet korroosion myötä, ja rakennus
tullut tiensä päähän. Hankkeena on uusia halli kokonaan. Vanha puretaan, ja uusi halli
rakennetaan vanhoille perustuksille. Piirustukset ovat valmiina ja rakennusvalvonnan
lupapisteessä julkisina.
Useita vuosia kestänyt suunnittelu ja kustannustehokkaan ratkaisun löytäminen ovat
toteutusta vaille valmiita. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa keväällä 2022.
Seura pyytää hakemuksessaan Järvenpään kaupunkia:
1. Tulemaan takaajaksi pankkilainalle
2. Osallistumaan joltain osin hankkeen rahoitukseen avustuksen muodossa.
3. Tulemaan osakkaaksi hallin omistukseen.
Tässä päätösehdotuksessa on otettu käsittelyyn vain hakemuksen 1. kohta.
Järvenpään kaupunki jakaa liikunta-avustuksia erillisellä menettelyllä, avustusten haku
tapahtuu vuosittain. Jaettavat liikunta-avustukset eivät pidä sisällään
rakennushankkeita. Järvenpään kaupunki ei lähde osakkaaksi hallin omistukseen.
Järvenpään Ratsastusseura ry ja sen toiminta
Järvenpään Ratsastusseura ry on jäsentensä omistama ratsastusseura (vuonna 2020
jäseniä oli 272). Seura on toiminut vuodesta 1968 alkaen järjestäen
ratsastuskoulussaan ratsastuksen opetusta kaiken tasoisille ja -ikäisille harrastajille.
Lisäksi seura vuokraa karsinapaikkoja hevosenomistajille, järjestää ratsastuskilpailuita
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sekä monipuolista junioritoimintaa mm. heppakerhon ja taitotasosuoritusten
merkeissä.
Seura toimii ratsastusurheilun edistämiseksi niin, että mahdollisimman moni lapsi,
nuori ja aikuinen saa ratsastuksesta itselleen pysyvän harrastuksen ja aktiivisen
liikunta- ja kilpailulajin. Näiden toteuttamiseksi JRS omistaa hevosia ja poneja, ylläpitää
toimintaan tarvittavia rakennuksia ja järjestää ratsastuskoulutoimintaa kehittäen
jatkuvasti opetus- ja valmennustoimintaa sekä parantaa toimintaolosuhteita.
Järvenpään Ratsastusseuran harrastajista 97,4 % on tyttöjä ja naisia ja 2,6 % on poikia
ja miehiä. Kuukausitasolla ratsastussuoritteista 916 on tyttöjä/naisia, ja 24 poikia
/miehiä. Järvenpään Ratsastusseura ry järjestää harrastusmahdollisuuksia ja
nuorisotoimintaa tyttövoittoisessa lajissa, yhdistyspohjaisesti ja suurin
vapaaehtoisponnistuksin.
Seura työllistää 5,5 vakituista työntekijää sekä useita tilapäisiä tuuraajia.
Järvenpään Ratsastusseura ry on yhdistyspohjainen ratsastuskoulu. Yhdistys ei
tavoittele voittoa, vaan järjestää toimintaa edistääkseen hevostaitoja,
ratsastuskulttuuria ja luontoläheistä junioritoimintaa. Toiminnan tuotot ohjataan
toiminnan ja tarvittavien harrastusalueiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Yhteisöllisyydellä, vapaaehtoistoiminnalla ja yhdistyksen organisoimalla talkootyöllä
pyritään pitämään ratsastuskoulun hintataso kohtuullisena, jotta mahdollisimman
moni lapsi, nuori ja aikuinen voi harrastaa lajia. JRS tarjoaa harrastusmahdollisuuksia
myös erityisryhmille. JRS on Tähtiseura, kohderyhmänä Lapset ja Nuoret. Tähtiseurat
ovat suomalaisen urheilun laatuseuroja, ne ovat lajiensa parhaita seuratoiminnan
toteuttajia.
Seura on ollut kahdesti lajiliittonsa Suomen Ratsastajainliiton ehdokas vuoden
urheiluseuraksi (2017 ja 2019) erinomaisen perustoiminnan, yhteisöllisyyden, hyvän
ilmapiirin eteen tehtyjen ponnistelujen ja yhdenvertaisuuden vuoksi.
Maanvuokrasopimus Vanhankylänniemessä
Järvenpään Kaupungin ja Järvenpään Ratsastusseura ry:n välinen nykyinen
maanvuokrasopimus (5,5 ha suuruinen määräala Järvenpään Kaupungin Vanhakylän
kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Vanhakylä kt. 186-403-1-316) on voimassa
30.10.2041 asti.
Tällä hetkellä seura omistaa Vanhankylänniemessä tallirakennuksen 38 hevoselle
(vanha ja uusi talli ovat yhteydessä toisiinsa), tallien yhteydessä on kolme asuntoa
tallin henkilökunnalle. Tilalla sijaitsee myös 20 x 64m sekä 20 x 40 metrin kokoiset
ratsastushallit sekä kaksi ulkoratsastuskenttää.
Hankkeen rahoitussuunnitelma
Maneesin korjaushankkeen kokonaisbudjetti arvio n. 350 000 – 400 000 €. Hanketta
tullaan rahoittamaan valtionavustuksella ja pankkilainalla.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt 31.5.2021 myöntää hankkeelle
valtionavustusta 100 000 euroa (ESAVI/37768/2020). Etelä-Suomen aluehallintovirasto
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on varautunut myöntämään vuonna 2022 hankkeelle lisäavustusta 20 000 euroa.
Edellytys lisäavustuksen saamiselle on, että opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa
tarkoitukseen riittävän määrärahan, ja että hakija on noudattanut myönnettyjen
varojen käytöstä annettuja ohjeita. Lisäavustuksesta on tehtävä hakemus vuodelle
2022.
Ratsastusseuran talous on kunnossa. Ratsastusseura on saanut tasaisesti tulovirtaa
ratsastustuotoista ja onnistunut koronatilanteesta huolimatta tekemään ylijäämäisen
tuloksen vuonna 2020. Ratsastusseuran Asiakastiedon Rating Alfa luottoluokitus on A
eli sanallisesti ”tyydyttävä”. Yritys on hoitanut aiemmat lainat suunnitellusti, eikä sillä
ole rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä viimeisen 6 kuukauden ajalta.
Ratsastusseura tarvitsee pankkilainaa arviolta korkeintaan 300 000 euroa. Kaupungin
takaus ei saa missään vaiheessa ylittää 80 %:a lainan määrästä.
Kuntalain mukaiset takauksen antamisen edellytykset
Kuntalain 129 §:n
1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa
vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa
myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä
taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai
vastavakuuksilla.
2 momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden
kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta
sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien
tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
3 momentin mukaan sen estämättä, mitä kuntalain 129 §:n 2 momentissa
säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen
liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019),
museolain (314/2019), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain
mukaisen tehtävän edistämiseen.
4 momentin mukaan kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään (EUn
valtiontukisäädökset).
Liikuntalain 5 §:n 1 momentin mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle
paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan
asukkaiden liikunnalle:
1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa
eri kohderyhmät huomioon ottaen;
2. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä
3. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
Liikuntalain 5 §:n 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien
toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä
paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa
muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.
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Kuntalaissa säädetyn mukaisesti kunta voi antaa kuntakonsernin ulkopuoliselle
taholle takauksen, joka liittyy sen liikuntalain mukaisen tehtävän edistämiseen.
Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle
mm. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
Tässä nimenomaisessa tilanteessa kuntalain edellytykset täyttyvät. Tämän lisäksi
takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille määrätyistä tehtävistä, kun otetaan
mm. huomioon taattavan lainan suuruus. Näin se ei muodosta merkittävää
taloudellista riskiä. Lisäksi kaupunki saa riittävän kattavat vastavakuudet.
Tilinpäätöksessä 31.12.2020 konsernin puolesta annettujen vastuusitoumusten jäljellä
oleva lainapääoma oli 144 miljoonaa euroa ja muiden puolesta 7,4 miljoonaa
euroa. Lisäksi oli 2 takausta, joista ei oltu vielä tehty lainasitoumusta 31.12.2020.
Takaus voidaan antaa, koska sen voidaan katsoa liittyvän kunnan liikuntalain
mukaisten tehtävien edistämiseen. Kaupunki haluaa edistää monipuolista liikuntaa ja
ratsastus ei kuulu kaupungin omaan palveluvalikkoon. Ratsastusharrastuksen
mahdollisuudet pienenisivät kaupungissa oleellisesti ilman hallin kunnostusta ja
toisaalta hallin kunnostus varmistaa osaltaan lajin säilymisen osana kaupungin
lajivalikoimaa.
EU:n valtiontukisäännökset
Kuntalain 129 §:n 4 momentin mukaan kunnan on sen antamien takausten osalta
otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)
107 ja 108 artiklassa säädetään.
SEUT 107 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista
muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua
suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin
kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
SEUT 108 artiklassa määritellään komission yksinomainen toimivalta sekä jäsenvaltion
velvollisuus etukäteen ilmoittaa valtiontuesta niissä tilanteissa, joissa ei ole säädetty
poikkeusta ilmoitusvelvollisuudesta
EU-komissio on antanut tiedonannon EY:n perussopimuksen 87 ja 88 artiklan
(sittemmin SEUT 107 ja 108 artiklan) soveltamisesta valtiontukiin takauksina (2008/C
155/02). Tiedonannon 3.2. kohdan mukaan seuraavien edellytysten täyttäminen riittää
osoittamaan, ettei yksittäinen valtiontakaus (kunnan takaus) ole valtiontukea:
1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa
2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti (kiinteä
enimmäismäärä ja rajattu voimassaoloaika)
3. takaus ei kata missään vaiheessa enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai
muun rahoitussitoumuksen määrästä
4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta
EU-tiedonannossa on myös todettu, että jos jokin edellä mainituista edellytyksistä ei
täyty, se ei tarkoita sitä, että takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi.
Tässä tapauksessa ratsastusseura ei ole taloudellisissa vaikeuksissa. Takauksen
laajuus voidaan mitata eikä se ylitä missään vaiheessa 80 prosentin määrää
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lainasaamisesta. Takauksen markkinaperusteinen hinta on määritelty EU:n komission
takaustiedonannon kohdan 3.3 mukaisen safe harbour -maksun perusteella. PK-
yritysten yksittäisten takausten arvioinnissa valtiontakausta ei katsota tueksi, jos
siihen liittyvä pienin vuosimaksu veloitetaan takaustiedoksiannon 3.3. kohdassa
olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa viitataan Standard & Poor's-, Fitch- ja Moody's-
luokituksiin, joita useimmiten käytetään pankkialalla alan omien
luokittelujärjestelmien yhdistämiseksi. Luokituksia ei kuitenkaan tarvitse saada
kyseisiltä luokituslaitoksilta, vaan yhtä hyvin voidaan käyttää myös kansallisia tai
pankkien maksuhäiriöriskien kuvaamisessa käyttämiä luokitusjärjestelmiä, jos ne
perustuvat maksuhäiriöiden todennäköisyyteen yhden vuoden aikana, mikä on
luokituslaitosten luokitusten perustana. Muiden järjestelmien pitäisi vastata tätä
luokitusta kyseisen luokitusperusteen mukaisesti. Tässä tapauksessa ratsastusseuran
Asiakastiedon Rating Alfa luottoluokitus on A, eli tyydyttävä. Luottoluokituksen
perusteella takausprovision voidaan katsoa olevan taulukosta 2,0%.
Järvenpään kaupungin linjaukset
Kaupungin omistajaohjeistuksessa (KV 15.11.2010 § 87) takauksista
sanotaan: Pääsääntöisesti kaupunki myöntää takauksia vain tytäryhteisöilleen eli
yhteisöille, joissa kaupungilla on määräysvalta. Kaupunki voi myöntää
tapauskohtaisesti harkinnan perusteella A) omavelkaisia takauksia, B) täytetakauksia,
C) toissijaisia takauksia.
Takaus voidaan myöntää myös sellaisen yhteisön hyväksi, jossa kaupungilla ei ole
merkittävää omistusta tai jossa kaupunki ei ole osakkaana. Omistajaohjeistus on
parhaillaan päivitettävänä, mutta myös nykyohjeistuksen mukaisesti Järvenpään
kaupunki myöntää takauksia muiden yhteisöjen lainoille vain poikkeustapauksissa.
Takaus myönnetään seuraavien periaatteiden mukaan:
takaus voidaan myöntää koko hankkeelle tai osalle hanketta tarvittavalle lainan
määrälle
kaupunki vaatii takaukselle vastavakuuden tai panttauskielto- eli ns. negative
pledge- sitoumuksen
kaupunki perii yhteisöiltä tapauskohtaisesti asetettavan takausprovision
kaupunki edellyttää tilinpäätöstietojen toimittamista takauksen
voimassaoloaikana eli tilinpäätöstiedot on toimitettava joka vuosi.
Järvenpään Ratsastusseura ry on valmis toimimaan kaupungin esittämällä tavalla
saadakseen lainalle kaupungin takauksen.
Johtopäätös
Edellä esitetyn johdosta Järvenpään kaupunki voi taata Järvenpään Ratsastusseura ry:
n lainaa korkeintaan 80% omavelkaisen takauksen lainamäärälle korkeintaan 300 000
euroa. Jos seura saa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vuonna 2022 hankkeelle
lisäavustusta vuoden 2021 päätöksessä todetulla tavalla, tulee avustus käyttää lainan
lyhentämiseen.
Näin kunta toimii liikuntalain 5 §:n mukaisesti: kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan
asukkaiden liikunnalle. Takauksen myötä kaupunki mahdollistaa tyttövaltaisen lajin
olosuhteet Järvenpäässä nykyisenlaisina.
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Kuntalain mukaan takaukselle pitää olla vastavakuus. Vastavakuuden ei tarvitse kattaa
koko takaussummaa. Ratsastusseura on tarjonnut takauksen vastavakuudeksi
rakennuksiaan. Vakuudet katsotaan riittäväksi. Takauksesta ja vakuuksista laaditaan
erilliset asiakirjat, joissa takauksen kohteena oleva laina, takaus ja vakuudet
yksilöidään molemminpuolisin allekirjoituksin.
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää
1. myöntää omavelkaisen takauksen Järvenpään Ratsastusseura ry:n enintään 300
000 euron pankkilainalle.
2. että, takauksen suuruus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta.
3. että, lainasta peritään 2,0% takausprovisiota vuosittain lainan jäljellä olevalle
pääomalle.
4. hyväksyä takauksen vastavakuudeksi kiinteistön vuokra-oikeuteen ja vuokra-
alueella sijaitseviin rakennuksiin haettavan vähintään vuokralaisen omistamien
rakennusten käypää arvoa vastaavan kiinnityksen
5. valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan, johon takauspäätös
kohdistuu, ja takauksen vakuudeksi annetun vastavakuuden.
Käsittely
Talousjohtaja Kirsi Rinne selosti asiaa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.10.2021, § 99
Valmistelija / lisätiedot:
Lauri Kivinen
lauri.kivinen@jarvenpaa.fi
talous- ja rahoituspäällikkö
Oheismateriaali
1 Kaupungille JRS
2 Oheismateriaali - Opas de minimis -tuista_takausmaksutaulukko
Kaupunginhallitus 21.9.2021 § 253
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää
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1. myöntää omavelkaisen takauksen Järvenpään Ratsastusseura ry:n enintään 300
000 euron pankkilainalle.
2. että, takauksen suuruus on enintään 80% lainan vuotuisesta jäännöspääomasta.
3. että, lainasta peritään 2,0% takausprovisiota vuosittain lainan jäljellä olevalle
pääomalle.
4. hyväksyä takauksen vastavakuudeksi kiinteistön vuokra-oikeuteen ja vuokra-
alueella sijaitseviin rakennuksiin haettavan vähintään vuokralaisen omistamien
rakennusten käypää arvoa vastaavan kiinnityksen
5. valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään lainan, johon takauspäätös
kohdistuu, ja takauksen vakuudeksi annetun vastavakuuden.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Järvenpään Ratsastusseura ry, talouspalvelut
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Talousjaosto, § 20,03.09.2021
Kaupunkikehityslautakunta, § 81,16.09.2021
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 54,21.09.2021
Järvenpään Veden johtokunta, § 20,22.09.2021
Hyvinvointilautakunta, § 55,22.09.2021
Kaupunginhallitus, § 257,27.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 100, 11.10.2021
§ 100
Talouden ja toiminnan seuranta: Osavuosiraportti 6/2021
JARDno-2021-936
Talousjaosto, 03.09.2021, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Lauri Kivinen
lauri.kivinen@jarvenpaa.fi
talous- ja rahoituspäällikkö
Liitteet

1 Osavuosikatsaus 6/2021 tytäryhteisöt
Konserniyhteisöjen tavoiteasetanta on sidottu kaupungin talousarviokäsittelyyn ja
tavoitteiden toteumasta raportoidaan valtuustolle tehtävän osavuosiraportoinnin
rytmissä. Nyt tehtävä raportointi koskee tilannetta 6/2021.
Aikaisemmasta käytännöstä poiketen kaupunki asettaa yhteisökohtaiset tavoitteet
vain konserniin kuuluville, olennaisille tytäryhteisöille, joiden toimintaan kaupungilla
on tosiasiallisesti vaikutusvaltaa ja jotka ovat kaupungin näkökulmasta merkittäviä.
Talousarvion laadinnan yhteydessä tärkeimmille konserniyhteisöille on
asetettu kaupungin strategisten päämäärien toteuttamista tukevat valtuustoon
nähden sitovat tavoitteet. Vuosille 2021-2023 tavoitteet on asetettu seuraaville
tytäryhtiölle:
Järvenpään Mestariasunnot Oy
Mestaritoiminta Oy
Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi Oy
Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo
Järvenpään Pysäköinti Oy (sis. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti
1)
Em. tytäryhtiöissä raportointivastuu yhtiön toiminnasta ja siinä tapahtuvista
muutoksista on yhtiöllä ja sen toimivalla johdolla.
Muiden yhteisöjen osalta seurantaa on kevennetty. Kuntayhtymien ja muiden
kaupungin osin omistamien yhteisöjen valvonta- ja ohjausvastuu on toiminnan
sisällöstä vastaavalla palvelualueella. Yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista
poikkeamista ja muista yhteisöihin liittyvistä oleellisista, kaupungin toimintaan
vaikuttavista tekijöistä raportoidaan osavuosikatsauksen yhteydessä ao. sitovuustason
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raporttiin sisällytettävässä osiossa. Raportoinnista vastaa viime kädessä kyseisestä
sitovuustasosta valtuustolle vastaava virkamies. Raportointi tuodaan käsittelyyn
lautakuntien kautta osana osavuosikatsauksen käsittelyä.
Kaupunginhallitus päätti keväällä 2021 Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi
Oy:n osakkeiden myynnistä Palmia Oy:lle. Kaupat tehdään 31.8.2021, minkä jälkeen
Jatsi ei enää kuulu kaupunkikonserniin. Muutoksesta johtuen Jatsin tavoitteiden
toteumista ei ole raportoitu osavuosikatsauksessa.
Muiden tytäryhtiöiden toiminnassa ei ole alkuvuonna tapahtunut merkittäviä
muutoksia tai poikkeamia. Mestariasunnoissa Asunto-osuuskunta Silkin rakentaminen
etenee. Koronaepidemia on vaikuttanut osaan asukkaiden vuokranmaksukykyyn ja
kasvattanut luottotappioriskejä. Kaupungin tilankäytön tehostamissuunnitelmat
heijastuvat Mestaritoiminnan liikevaihtoon ostovolyymien pienentyessä. Terveystalon
vesivahinkojen vakuutuskorvauskäsittelyt ovat edelleen kesken.
Talousjaostolle esitettävä konserniyhteisöjen toteumaraportti liitetään
kaupunginvaltuustolle esitettävään 6/2021 osavuosikatsaukseen.
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Talousjaosto päättää merkitä konserniyhteisöjen toteumaraportin tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunkikehityslautakunta, 16.09.2021, § 81
Valmistelijat / lisätiedot:
Timo Väisänen
timo.vaisanen@jarvenpaa.fi
talouspäällikkö
Liitteet

1 Osavuosiraportti Kauke 6-2021
2 Riskikartoitus Kauke 6_2021
3 Kauke Liikkumavaratoimenpiteet seuranta_2021-6_osari
4 Kauke Lisäliikkumavaratoimenpiteet seuranta2021-6_osari
Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat
kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan
talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden
toteumasta sekä konserniyhteisöjen toiminnasta sekä keskeisistä suoritteista ja
tunnusluvuista. Raportin valtuustokä-
sittely on 11.10.2021.
SP
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Ehdotus
Esittelijä: Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja
Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä osavuotiskatsauksen 1.1.-30.6.2021
tiedoksi.
Käsittely
Talouspäällikkö Timo Väisänen esitteli asiaa.
Kokoustauko 18:26-18:35.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Opetus- ja kasvatuslautakunta, 21.09.2021, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja-Liisa Autere
mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi
Controller
Liitteet

1 Opka osavuosiraportti 1-6/2021
2 Opka liikkumavaratoimenpiteet seuranta
3 Opka lisäliikkumavaratoimenpiteet seuranta 2021-6
4 Opka riskienseuranta 1-6/2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 §
72. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 talousarviomuutoksen koskien
opetuksen ja kasvatuksen lisämääräraha-anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa
vuosille 2022-2023. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 määrärahasiirrot
henkilöstön keskittämisestä konsernipalveluihin.
Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat
kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan
talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden
toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely
on 11.10.2021.
Ehdotus
Esittelijä: Merja Narvo-Akkola, palvelualuejohtaja
Opetus- ja kasvatuslautakunta päättää merkitä tiedoksi palvelualueen
osavuosiraportin ajalta 1.1. - 30.6.2021.
Käsittely
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Talouspäällikkö Mirja-Liisa Autere ja palvelualuejohtaja Merja Narvo-Akkola esittelivät
asiaa.
Kokoustauko klo 21.25-21.46.
Mikko Laakkonen poistui klo 21.25.
Päätös
Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Järvenpään Veden johtokunta, 22.09.2021, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Marketta Niemi
marketta.niemi@jarvenpaa.fi
talousasiantuntija
Liitteet

1 Järvenpään Vesi osavuosikatsaus 2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 §
72.
Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle puolivuosittain, minkä lisäksi
taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle
Osavuosiraportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. - 30.6.2021 sekä annetaan
tilinpäätösennuste (liite).
Tilasto ostetusta ja puhdistettavaksi toimitettavista vesimääristä sekä riskienarviointi
ovat oheismateriaaleina.
Ehdotus
Esittelijä: Ari Kaunisto, toimitusjohtaja
Johtokunta päättää merkitä tiedoksi Järvenpään Veden osavuosiraportin 1.1.-30.6.2021
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hyvinvointilautakunta, 22.09.2021, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Mirja-Liisa Autere
mirja-liisa.autere@jarvenpaa.fi
Controller
Liitteet
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1 Hyvo riskienseuranta 1-6/2021
2 Hyvo osavuosiraportti 1-6/2021
3 Hyvo liikkumavaratoimenpiteet seuranta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 §
72. Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 määrärahasiirrot henkilöstön
keskittämisestä konsernipalveluihin.
Kerran vuodessa laadittavassa osavuosiraportissa lautakunnat raportoivat
kaupunginvaltuustolle talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta sekä annetaan tilinpäätösennuste. Lisäksi raportoidaan
talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavara- ja riskienhallintatoimenpiteiden
toteumasta sekä keskeisistä suoritteista ja tunnusluvuista. Raportin valtuustokäsittely
on 11.10.2021.
KH
Ehdotus
Esittelijä: Kristiina Hannula jarhannuki
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi palvelualueen osavuosiraportin ajalta
1.1. - 30.6.2021.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus, 27.09.2021, § 257
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimi Alifrosti
kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi
Controller
Liitteet

1 Keusote talouden ja jäsenkuntien raportointi_06_2021
2 Liikkumavaratoimenpiteiden toteumaseuranta 6-2021
3 Osavuosiraportti 6-2021
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-23
taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020 § 73. Kaupunginvaltuusto hyväksyi KV
14.12.2020 § 85 talousarviomuutoksen koskien opetuksen ja kasvatuksen
lisämääräraha-anomusta ja sopeutusvaateen siirtoa vuosille 2022-2023.
Kaupunginjohtaja hyväksyi 20.4.2021 § 9 valtuuston valtuutuksen mukaisesti hallinnon
keskittämistoimenpiteiden määrärahasiirroista palvelualueiden ja konsernipalvelujen
välillä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.5.2021 § 29
talousarviomuutokset käyttämättä jääneiden vuoden 2020 määrärahojen siirrosta
tuleville vuosille ja valtionosuuksien muuttamisesta VM:n päätösten mukaiseksi.
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Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle puolivuosittain, minkä lisäksi
taloudesta raportoidaan kuukausittain talousjaostolle.
Käyttötalous
Toimintakatteen alijäämän arvioidaan toteutuvan 5,6 Me
muutettua talousarviota heikompana.
Koronan seurauksena palvelualueiden tulo-odotukset ovat pudonneet.
Tulomenetyksiä ei edellisvuotiseen tapaa pystyä kattamaan vähentyvillä kuluilla, koska
toimipisteet eivät ole olleet kokonaan suljettuina, vaan toimintaa on järjestetty
poikkeusjärjestelyin. Hyvinvoinnin palvelualueella toiminnan toimintakatteen alijäämä
ylittyy tulomenetysten ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymisen
seurauksena. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella toimintakatteen
alijäämä ylittyy, mihin vaikuttaa merkittävimmin kotikuntakorvausten kasvu,
oppivelvollisuuden laajentumisen lisäkustannukset ja varhaiskasvatusmaksujen lasku.
Konsernipalvelujen, tilaomistuksen, kaupunkikehityksen ja Järvenpään Veden
toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai hiukan
talousarviota parempina. Konsernipalvelujen alijäämäennusteessa on huomioitu
koronariskivaraus 1,6 Me, joka siirretään syksyn
aikana talousarviomuutoksella palvelualueille koronavaikutusten mukaisesti.
Tämänhetkisen arvion mukaan riskivaraus ei riitä kustannuslisäysten ja
tulomenetysten kattamiseen.
Keusoten ennusteen mukaisesti omassa toiminnassa ylitystä on 10,9 Me erityisesti
koronakustannuksista johtuen. Koronakustannuksiin ja hoitovelan purkuun ei ole
varauduttu kuntayhtymän talousarviossa. Tämänhetkisen tiedon mukaan valtio on
kompensoimassa em. menoeriä hakemuksesta suoraan kuntayhtymille, jolloin
saatavat kompensaatiot tullevat pienentämään kuntiin kohdistuvaa menoylitystä ja
lisälaskua. Ennusteessa kompensaationa on varovasti arvioiden huomioitu 3
miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon budjetti on viimeisimmän HUSin ennusteen
mukaan alittumassa Järvenpään tekemän 3 miljoonan euron riskivarauksen
ansiosta arviolta 1,2 Me. Koronakompensaatioiden jälkeen sotepalvelujen arvioidaan
ylittävän kaupungin talousarviovarauksen yhteensä 6,6 Me.
Käyttöomaisuuden nettomyyntivoittojen arvioidaan toteutuvan 4 Me talousarviota
parempana, johtuen Kuuma-ICT:n ja Jatsin osakkeiden nettomyyntivoitosta.
Talousarviota muutetaan syksyn aikana toteumaa vastaavasti.
Verorahoitus
Kuntaliiton toukokuussa julkaiseman veroennustekehikon mukaan toteutuessaan
verotulot ylittäisivät talousarvion merkittävästi. Myös vuoden 2021 tilitykset ovat
kehittyneet positiivisesti. Yhteisöverotulojen ennustetaan kasvavan viime vuodesta,
johtuen yhteisöveron kuntaosuuden korotuksesta vuosille 2020 ja
2021. Kiinteistöverotulojen osalta verotuksen joustavan valmistumisen myötä vuoden
lopussa valmistuvat erät siirtyvät pysyvästi seuravan vuoden puolella maksettaviksi,
mistä johtuen kuluvan vuoden ennuste jää 1,1 Me talousarviota pienemmäksi.
Kunnallisverot ylittävät ennusteessa talousarvion 5,8 Me suotuisammasta
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palkkasumman kehityksestä ja vuoden 2020 verotulojen ennakoitua parammasta
toteumasta johtuen. Yhteensä verotulojen ennustetaan toteutuvan 4,7 miljoonaa
talousarviota parempina. Veroennustekehikko päivittyi elo-syyskuun vaihteessa,
minkä perusteella kuluvan vuoden tilanne voisi toteutua vielä ennustettua
parempana. Talousarviota tullaan täsmentämään ennusteen mukaisesti myöhemmin
syksyllä.
Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.
Rahoitusmenot ja-tulot
Rahoitusmenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Vuosikate
Vuosikatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,9 Me muutettua talousarviota
heikompana. Vuosikatteen ennustetaan olevan 12,8 miljoonaa euroa
ylijäämäinen vuonna 2021.
Poistot ja arvonalentumiset
Poistojen ja arvonalennusten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämän arvioidaan toteutuvan noin 0,8 Me muutettua talousarviota
heikompana ollen 9,4 Me alijäämäinen. Ennusteen toteutuessa kaupungin taseen
kumulatiivinen ylijäämä tilikauden lopussa on 1,3 Me.
Investoinnit
Investointien ennustetaan toteutuvan nettona 2,1 Me talousarviota pienempinä.
Talonrakennuksen investoinneista varikkoinvestoinnista on 1,2 Me siirtyy ensi vuoden
puolelle hankkeiden viivästysten takia. Toteumaennustetta parantaa JYKin
hankkeeseen myönnetty 750te liikuntapaikkarakentamisen avustus.
Kaupunkitekniikan rakentamisohjelman ennustetaan toteutuvan nettona muutetun
talousarvion mukaisesti, mutta hankkeiden aloitus saattaa viivästynee osin vuoden
2022 puolelle, mikä pienentää sekä menoja että Järvenpään Vedeltä saatavia
investointituloja.
Liikuntapaikkojen investointimenojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti,
mutta pesäpallokentän rakentamiseen myönnetty 150te valtionavustus parantaa
nettoinvestointeja.
Järvenpään veden investointien ennustetaan toteutuvan nettona 0,5 Me budjetoitua
pienempänä johtuen pääosin Ainolan hankkeen siirtymisestä pääosin vuodelle 2022.
Osaan hankkeita kohdistuu budjetoitua suurempia kuluja, mutta kuluylitykset tullaan
kattamaan muista hankkeista.
Terveystalon rahoitusvastikkeiden rahastoitava osuus alittaa talousarvion 0,2 Me.
Erillisosakkeista viimeinen osakekauppa tehtiin tammikuussa. Perhelän yhtiöistä
kahden ensimmäisen osakkeet on myyty alkuvuoden aikana. Kuuma-ICT:n ja Jatsin
osakekaupat tehdään elokuun lopussa, mikä näkyy yhteensä noin 160te osakkeiden
myyntitulokirjauksena investointiosassa.
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Kehitysinvestointimäärärahaa on vuodelle 2021 osoitettu hankkeille 460 teur. Vuoden
aikana käynnistynee vielä uusia kehitysprojekteja. Kalusto- ja
aineettomien hyödykeinvestointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Lainamäärä
Vuosikatteen jäädessä kuluvana vuonna noin 12,8 Me ylijäämäiseksi, tulorahoitus ei
riitä kattamaan investointimenoja ja niitä joudutaan rahoittamaan lisälainalla. Vuoden
vaihteen kassavarat vähentävät uuden lainan nostotarvetta. Uutta lainaa otetaan
vuoden aikana 20,5 Me ja velkamäärä nousee 250,1 miljoonaan euroon, mikä
tarkoittaa 5503 euroa/asukas.
Liikkumavaratoimenpiteiden toteutuminen ja ennuste 2020
Osavuosikatsauksen yhteydessä on erikseen arvioitu vuosien 2020-2023
talousohjelmaan sisällytettyjen liikkumavaratoimenpiteiden toteutumista ja
etenemistä suunnitelman mukaisesti. Palvelualueiden arviot on esitetty pykälän
liitteenä.
Konserniyhteistöjen tilanne
Olennaisimpien tytäryhtiöiden talousarviotavoitteiden toteumista ja yhtiöiden tilaa
seurataan osavuosiraportissa. Tytäryhtiöiden toimittamat selvitykset kuluvan vuoden
toiminnasta on esitetty osavuosiraportin liitteenä. Kuntayhtymien ja muiden
kaupungin osin omistamien yhteisöjen toiminnassa tapahtuvista poikkeamista ja
muista yhteisöihin liittyvistä, oleellisista kaupungin toimintaan vaikuttavista tekijöistä
on raportoitu yhteisön seurannasta ja ohjauksesta vastaavan sitovuustason raportissa.
Kaupunginhallitus päätti keväällä 2021 Järvenpään ateria- ja siivouspalveluyhtiö Jatsi
Oy:n osakkeiden myynnistä Palmia Oy:lle. Kaupat tehdään 31.8.2021, minkä jälkeen
Jatsi ei enää kuulu kaupunkikonserniin. Muutoksesta johtuen Jatsin tavoitteiden
toteumista ei ole raportoitu osavuosikatsauksessa.
Muiden tytäryhtiöiden toiminnassa ei ole alkuvuonna tapahtunut merkittäviä
muutoksia tai poikkeamia. Mestariasunnoissa Asunto-osuuskunta Silkin rakentaminen
etenee. Koronaepidemia on vaikuttanut osaan asukkaiden vuokranmaksukykyyn ja
kasvattanut luottotappioriskejä. Kaupungin tilankäytön tehostamissuunnitelmat
heijastuvat Mestaritoiminnan liikevaihtoon ostovolyymien pienentyessä. Terveystalon
vesivahinkojen vakuutuskorvauskäsittelyt ovat edelleen kesken. Pääosin
raportointikauden toiminta oli tytäryhtiöissä tavoitteiden mukaista.
Riskienhallintatoimenpiteiden toteutuminen
Talousarvion valmistelun yhteydessä on analysoitu toimintaympäristön muutoksia ja
tunnistettu tavoitteita uhkaavat riskit, arvioitu niiden vaikutukset ja
laadittu toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Palvelualueet raportoivat
riskienhallintatoimenpiteiden toteutumisesta kaupungin johtoryhmälle ja omalle
poliittiselle päätöksentekoelimelle osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen
yhteydessä. Toiminnassa ilmenneiden uusien riskien ja epävarmuuksien osalta arvio
on sisällytetty sitovuustasojen olennaisiin tapahtumiin.
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Kooste palvelualueiden riskienhallintatoimenpiteiden tilanteesta on esitetty
osavuosikatsauksen liitteenä.
KR
Ehdotus
Esittelijä: Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan
osavuosiraportin ajalta 1.1.-30.6.2021.
2. merkitä tiedoksi osavuosiraporttiin liitetyt selvitykset tytäryhtiöiden
toiminnasta sekä riskien hallintatoimenpiteiden toteutumisesta ajalta 1.1.
-30.6.2021.
3. merkitsee tiedoksi liikkumavaratoimenpiteiden toteumaennusteen
30.6.2021 tilanteessa.
4. merkitsee tiedoksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkuntaraportin
1.1.-30.6.2021
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto, 11.10.2021, § 100
Valmistelija / lisätiedot:
Kimi Alifrosti
kimi.alifrosti@jarvenpaa.fi
Controller
Liitteet

1 Osavuosiraportti 6-2021
2 Liikkumavaratoimenpiteiden toteumaseuranta 6-2021
Kaupunginhallitus 27.9.2021 § 257.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.
-30.6.2021.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talouspalvelut
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Tarkastuslautakunta, § 33,25.05.2021
Kaupunginvaltuusto, § 47,21.06.2021
Kaupunkikehityslautakunta, § 79,16.09.2021
Opetus- ja kasvatuslautakunta, § 55,21.09.2021
Järvenpään Veden johtokunta, § 19,22.09.2021
Hyvinvointilautakunta, § 56,22.09.2021
Kaupunginhallitus, § 259,27.09.2021
Kaupunginvaltuusto, § 101, 11.10.2021
§ 101
Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2020
JARDno-2021-1235
Tarkastuslautakunta, 25.05.2021, § 33
Valmistelijat / lisätiedot:
Annika Sveholm
annika.sveholm@bdo.fi
tarkastuslautakunnan sihteeri
Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin
tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä ja
kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2020 arviointikertomusta kokouksissaan
sekä ryhminä kokousten ulkopuolella.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää
1.
2.
3.
4.

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

Päätös
Päätettiin esityksen mukaan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Arviointikertomus vastineet TP 2020
Kaupunginhallitus 27.9.2021 § 259.
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Ehdotus
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan vastineen vuoden
2020 arviointikertomukseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
Talouspalvelut, palvelualueet, Järvenpään Vesi, tarkastuslautakunta
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§ 102
Valtuustoaloite: Yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisääminen roskiksien avulla
JARDno-2021-2089
Liitteet

1 Allekirjoitettu valtuustoaloite Yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisäämisestä
roskiksien avulla (ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisäämisestä roskiksien avulla
SDP:n valtuustoryhmän valtuutettu Satu Haaparanta ja 20 muuta valtuutettua jättivät
liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Yleisen siisteyden ja turvallisuuden lisääminen
roskiksien avulla.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää
sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
KH
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§ 103
Valtuustoaloite: Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen
informatiivisemmaksi
JARDno-2021-2088
Liitteet

1 Allekirjoitettu valtuustoaloite / Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen
muuttaminen informatiivisemmaksi (ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite / Palvelualueiden käyttösuunnitelmien rakenteen muuttaminen
informatiivisemmaksi
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu Antti Taavila ja 45 muuta valtuutettua
jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Palvelualueiden käyttösuunnitelmien
rakenteen muuttaminen informatiivisemmaksi.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää
sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
KH
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§ 104
Valtuustoaloite: Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa
JARDno-2021-2086
Liitteet

1 Allekirjoitettu valtuustoaloite / Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen
kokoustarjoiluissa (ei julkaista verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite / Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen kokoustarjoiluissa
Vihreiden valtuustoryhmän valtuutettu Riikka Juuma ja 17 muuta valtuutettua jättivät
liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Resurssiviisaustavoitteiden huomioiminen
kokoustarjoiluissa.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää
sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
KH
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§ 105
Valtuustoaloite: Järvenpään lintutornin kunnostaminen
JARDno-2021-2087
Liitteet

1 Allekirjoitettu valtuustoaloite / Järvenpään lintutornin kunnostaminen (ei julkaista
verkossa)
Ei vielä julkinen, Ei julkaista verkossa

Oheismateriaali
1 Valtuustoaloite / Järvenpään lintutornin kunnostaminen
Vihreiden valtuustoryhmän valtuutettu Katri Kuusikallio ja 26 muuta valtuutettua
jättivät liitteen mukaisen valtuustoaloitteen Järvenpään lintutornin kunnostaminen.
Ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen
kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.
Päätös
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saapuneen valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää
sen kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi.
Tiedoksi
KH
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Kunnallisvalitus
§98
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen kaavan hyväksymispäätökseen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Lisäksi valitusoikeus on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla
viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa ja rekisteröidyllä paikallisella tai
alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan. Valitusoikeus
on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla
maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia.
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen
oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2. selvitys pöytäkirjan nähtävillepanopäivästä, ellei asia muutoin ilmene asiakirjoista
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
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Kunnallisvalitus
§99, §100, §101
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 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 valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
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Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
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 on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
vaatimusten perustelut;
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämänyhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite
ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se
toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Järvenpään
kaupungin kirjaamosta.
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Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 4, PL 41, 04401 Järvenpää
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde: (09) 27 191
Kirjaamo on avoinna ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00-13.00.
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Muutoksenhakukielto
§95, §96, §97, §102, §103, §104, §105
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 §).

