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§9
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu
kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja Viikkouutiset
Keski-Uusimaa -lehdissä.
Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä saapuvilla
olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän sijaisensa.
Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:
Ulla Palomäki
Kim Kiuru
Margita Winqvist
Monica Avellan
Antti Kaikkonen
Anu Åberg
Todettiin, että
Ulla Palomäen tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu Elina Väänänen
Kim Kiurun tilalla on Sosialidemokraattien 2. varavaltuutettu Heli Udd
Margita Winqvistin tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 1. varavaltuutettu Leena
Joensuu
Monica Avellanin tilalla on Keskiryhmän 1. varavaltuutettu Kirsi Viitanen
Antti Kaikkosen tilalla on Keskiryhmän 2. varavaltuutettu Pentti Mattila
Anu Åbergin tilalla on Keskiryhmän 3. varavaltuutettu Mirka Kovalainen.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 10
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Aarno Järvinen ja Petra Kela.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kuntakehityslautakunta, § 140,13.11.2019
Kunnanhallitus, § 11,13.01.2020
Kuntakehityslautakunta, § 3,15.01.2020
Kunnanhallitus, § 28,20.01.2020
Valtuusto, § 11, 09.03.2020
§ 11
Maapoliittisen ohjelman päivitys
TUUDno-2019-1164
Kuntakehityslautakunta, 13.11.2019, § 140
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen, Tuija Palkki
paivi.hamalainen@tuusula.fi
maankäyttöpäällikkö
Liitteet

1 Maapoliittinen ohjelma 2020 KKL 13.11.2019
Lähtökohdat maapoliittisen ohjelman päivittämiselle
Maapoliittisen ohjelman tarkastelusta tehtiin valtuustoaloite, johon vastattiin (Valt
10.12.2018 § 159), että Maapoliittinen ohjelma tuodaan päätöksentekoon tämän
valtuustokauden aikana, eivätkä mahdolliset muutokset tuo olennaisia muutoksia itse
maapolitiikkaan. Ohjelmaa on valmisteltu virkamiesten ja päättäjien yhteistyönä.
Päivittämisen yhteydessä on pyritty tuomaan esiin nykyiseen maapoliittiseen
ohjelmaan ja joihinkin käytännön toimintatapoihin liittyviä kehitysehdotuksia ja
parantamaan luettavuutta.
Ohjelman pääperiaatteet, joilla kunta viestii kaavoittavansa ensisijaisesti vain omia
maitaan ja hankkimalla maata kaikilla Maankäyttö- ja rakennuslain suomilla keinoilla
omistukseensa, viestii vahvasti jäntevästä maapolitiikan hoidosta. Kunta käyttää
valtuuston maapoliittisessa ohjelmassa hyväksymiä periaatteita kaikissa
maankäyttösopimuksissa. Maapoliittisesta ohjelmasta on jouduttu vain harvoin
poikkeamaan. Nämä asiat on tuotu valtuuston erikseen päätettäväksi ja poikkeamisen
perustelut ovat olleet kunnan kokonaisetua ajatellen erittäin vahvat.
Tuusulan kunnanvaltuusto on edellisen kerran päättänyt 13.6.2011 § 67
maapoliittisista tavoitteista ja keinoista Tuusulan kunnassa. Tämä edellinen
Maapoliittinen ohjelma 2020 on koettu pääsääntöisesti hyväksi ja toimivaksi. Tuusulan
kunta on ensimmäisessä pormestariohjelmassaan v. 2017 kirjannut, että
maapolitiikka on Tuusulassa linjakasta ja jatkamme samalla maapoliittisella ohjelmalla
tavoitteet päivittämällä koko vaalikauden.
Maapoliittisessa ohjelmassa 2030 on huomioitu kaikki edellä mainitut tavoitteet ja
yhtenä niistä tavoitteista on luoda pohja kunnan kasvulle. Maapoliittisen ohjelman
tavoitteena on olla pitkäjänteisesti voimassa myös seuraavaan valtuustokauteen ja
sen yli, kuten edellinenkin maapoliittinen ohjelma oli. Pitkäjänteisyydellä kuntalaisten
luottamus Tuusulan tasapuoliseen ja linjakkaaseen maapolitiikkaan vahvistuu ja
kuntaa voidaan pitää luotettavana ja johdonmukaisena neuvottelukumppanina.
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Maapolitiikasta yleisesti
Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen
liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien
kehittämiselle. (Maankäyttö ja rakennuslaki 5§) Kunnan on huolehdittava alueiden
käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä
maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät
voimavarat ja asiantuntemus. (MRL 20§ 1 mom.)
Maakäyttöpolitiikan tavoite on ohjata yhdyskuntarakenteen kehitystä toivottuun
suuntaan sekä huolehtia siitä, että maata on oikeana ajankohtana saatavissa
kohtuuhintaan sopivilta paikoilta eri käyttötarkoituksia varten.
Maapoliittisen ohjelman kuntastrategiaa tukevat tavoitteet
Tuusulan kunnan vision kolme päämäärää ovat: Sujuva Tuusula, Hyvinvoiva Tuusula ja
Vireä Tuusula.
Kunnan maapolitiikan tavoitteena on tukea strategiaan valittuja päämääriä.
Maapolitiikan hyvällä hoitamisella voidaan saavuttaa sujuva tonttituotanto.
Onnistuessaan maapolitiikka tukee mm. yritysten ja kuntalaisten hyvinvointia. Vireä
kunta saavutetaan mm. luomalla maankäyttöpolitiikan avulla hyvät edellytykset
yhdyskunnan hallitulle rakentumiselle.
Maapoliittisen ohjelman 2030 tavoite on tukea kunnan strategiaa, sen päämääriä ja
tavoitteita sekä luoda pitkäjänteiset linjaukset maapolitiikan harjoittamiseen.
Ohjelman tavoitteet ja tehtävät ovat kattavat ja maapoliittinen keinovalikoima
tavoitteisiin pääsemiseksi on laaja.
Yksityisen maan kaavoittaminen ja maankäyttösopimukset
Maapoliittisessa ohjelmassa 2030 on aikaisempaa jäsennellymmin luetteloitu erilaisilla
kaavoitusalueilla käytettäviä sopimusperiaatteita. Suurin osa näistä periaatteista on
kunnassa jo käytössä ja ne ovat myös nykyisen Mapo 2020:n mukaisia.
Päivittämistarvetta on kuitenkin ollut mm. hinnoittelussa, joka on sitä vaatinut
valtiontukisäännösten vuoksi sekä uusien kunnan kaavoitusmenettelyiden, kuten
maanomistajan aloitteesta tehtävien vaikutuksiltaan vähäisten kaavamuutosten
tilanteen lisääminen ohjelmaan.
Sopimuskynnykset ja XS-kaavat
Ensimmäisen asemakaavan lisärakennusoikeuden sopimuskynnys (+500 k-m²)
helpottaa asemakaavan laatimista niille alueille, joilla maanomistus on ennestään
pirstoutunut, hajarakentamisen tai asemakaavoittamattoman taaja-asutuksen
johdosta. Näillä alueilla kaava on vaikutuksiltaan siinä mielessä vähäinen, että alueen
pääkäyttötarkoitus on muodostunut alueelle jo ennen ensimmäisen asemakaavan
laatimista.
Asemakaavoitetuille pientaloalueille esitetään sopimuskynnykseksi 50 k-m² lisäystä
maanomistajan aloitteesta laadittaville alueille. Alle 50 k-m² lisäyksestä peritään vain
kaavoituksen hinnaston mukaiset kaavan laatimismaksut. Kunnan aloitteesta
kaavoitettaessa sopimuskynnykseksi pientaloalueilla esitetään 100 k-m² tai e=+0,1.
Sopimuskynnys vähentää kustannuksiin osallistuvien pienmaanomistajien määrää

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.03.2020

2/2020

9 (58)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

mutta mahdollistaa alueiden rakentumisen tehostumiseen ja jo rakennetun
kunnallistekniikan tehokkaamman käytön.
Vyöhykehinnoittelu
Maapoliittinen ohjelma 2030- esitys ei enää sisällä maankäyttösopimuksissa käytettyä
hinnoittelua. Kunnan tulee hinnoittelussaan käyttää markkina-arvoa, jottei kunta
julkisena toimijana vääristä kilpailua sisämarkkinoilla. Valtiontukisäännöksiä on
sovellettava myös maankäyttösopimuksissa. Tämän ohjelman hyväksymisen jälkeen
on viipymättä tarkoitus valmistella Tuusulan kuntaan vyöhykehinnoittelu. Ko.
hinnoittelua käytettäisiin maankäyttösopimuksia laadittaessa ja kunnan tontteja
luovutettaessa. Näin kunnan hinnoittelu on selkeää ja ennalta-arvattavaa.
Vyöhykehinnoittelun voimaantuloon asti maankäyttösopimuksissa voidaan käyttää
ulkopuolisten arvioitsijoiden arvioita määritettäessä kohteen markkina-arvoa.
Raakamaan hankinta
Kunnan tavoitteena on pitää yllä raakamaavarantoa, joka vastaa alueittain useiden
vuosien kaavoitustarvetta. Kunnan asettamat kasvutavoitteet pientalo- ja työpaikka-
alueita koskien edellyttävät n. 30 hehtaarin suuruisten raakamaa-alueiden hankintaa
vuosittain. Kunnan maanhankinta priorisoidaan valmisteilla olevan yleiskaava 2040
mukaisesti.
Raakamaata hankitaan ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Lisäksi maata voidaan
hankkia mm. vaihtamalla, käyttämällä etuosto-oikeutta sekä lunastamalla. Kunnan
kehittämisen kannalta tärkeillä alueilla voidaan käyttää lunastuslupaan perustuvaa
maan lunastusta, mikäli vapaaehtoisiin kauppoihin ei päästä kohtuullisessa ajassa.
Kunnan kasvutavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävällä raakamaavarannolla on
keskeinen merkitys. Mikäli kunnalla on riittävästi raakamaata suunnitelluilta
yhdyskuntarakenteen kasvusuunnilta, saadaan luotua edellytykset tavoitteelliselle,
pitkäjänteiselle, kuntavetoiselle ja taloudelliselle maapolitiikalle.
Päätöksenteko
Maapoliittinen ohjelma 2030 on laadittu erillisenä liiteasiakirjana. Maapoliittinen
ohjelma 2030 on sisällöltään hyvin samanlainen kuin nykyinen Maapoliittinen ohjelma
2020. Asiakirjan ulkoasu ja esitysmuoto on pyritty saamaan luettavammaksi ja
paremmin ymmärrettäväksi. Kohdat, joita ei aikaisemmasta Mapo 2020 asiakirjasta
löydy ovat vallitsevien periaatteiden laajempaa avaamista, eivätkä muutoksia.
Lisäykset, joita päivittäminen on vaatinut, on esitetty edellä.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
esittää valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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tarkistaa valtuuston 13.6.2011 § 67 hyväksymän maapoliittisen ohjelman
liitteenä esitetyn maapoliittisen ohjelman 2030 mukaiseksi edellä mainituilla
kunnanhallituksen tekemillä muutoksilla
että tarkistettua ohjelmaa noudatetaan maankäyttö- ja maapolitiikkaa
hoidettaessa Tuusulan kunnassa 1.1.2020 alkaen.
Päätös
Asia poistettiin esityslistalta.

Kunnanhallitus, 13.01.2020, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen, Tuija Palkki
Maapoliittisen ohjelman päivitystä käsitellään kuntakehityslautakunnan kokouksessa
15.1.2020, josta se jatkaa kunnanhallitukseen ja valtuustoon.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian valtuuston 27.1.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksen valtuustolle 20.1.2020 pidettävässä kokouksessa.
Päätös
Asia poistettiin puheenjohtajan esityksestä esityslistalta.

Kuntakehityslautakunta, 15.01.2020, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen
paivi.hamalainen@tuusula.fi
maankäyttöpäällikkö
Liitteet

1 Maapoliittinen ohjelma 2020, KKL 15.1.2020
2 Maapoliittinen ohjelma 2030, KKL 15.1.2020
Lähtökohdat maapoliittisen ohjelman päivittämiselle
Maapoliittisen ohjelman tarkastelusta tehtiin valtuustoaloite, johon vastattiin (Valt
10.12.2018 § 159), että Maapoliittinen ohjelma tuodaan päätöksentekoon tämän
valtuustokauden aikana, eivätkä mahdolliset muutokset tuo olennaisia muutoksia itse
maapolitiikkaan. Ohjelmaa on valmisteltu virkamiesten ja päättäjien yhteistyönä.
Päivittämisen yhteydessä on pyritty tuomaan esiin nykyiseen maapoliittiseen
ohjelmaan ja joihinkin käytännön toimintatapoihin liittyviä kehitysehdotuksia ja
parantamaan luettavuutta.
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Ohjelman pääperiaatteet, joilla kunta viestii kaavoittavansa ensisijaisesti vain omia
maitaan ja hankkimalla maata kaikilla Maankäyttö- ja rakennuslain suomilla keinoilla
omistukseensa, viestii vahvasti jäntevästä maapolitiikan hoidosta. Kunta käyttää
valtuuston maapoliittisessa ohjelmassa hyväksymiä periaatteita kaikissa
maankäyttösopimuksissa. Maapoliittisesta ohjelmasta on jouduttu vain harvoin
poikkeamaan. Nämä asiat on tuotu valtuuston erikseen päätettäväksi ja poikkeamisen
perustelut ovat olleet kunnan kokonaisetua ajatellen erittäin vahvat.
Tuusulan kunnanvaltuusto on edellisen kerran päättänyt 13.6.2011 § 67
maapoliittisista tavoitteista ja keinoista Tuusulan kunnassa. Tämä edellinen
Maapoliittinen ohjelma 2020 on koettu pääsääntöisesti hyväksi ja toimivaksi. Tuusulan
kunta on ensimmäisessä pormestariohjelmassaan v. 2017 kirjannut, että
maapolitiikka on Tuusulassa linjakasta ja jatkamme samalla maapoliittisella ohjelmalla
tavoitteet päivittämällä koko vaalikauden.
Maapoliittisessa ohjelmassa 2030 on huomioitu kaikki edellä mainitut tavoitteet ja
yhtenä niistä tavoitteista on luoda pohja kunnan kasvulle. Maapoliittisen ohjelman
tavoitteena on olla pitkäjänteisesti voimassa myös seuraavaan valtuustokauteen ja
sen yli, kuten edellinenkin maapoliittinen ohjelma oli. Pitkäjänteisyydellä kuntalaisten
luottamus Tuusulan tasapuoliseen ja linjakkaaseen maapolitiikkaan vahvistuu ja
kuntaa voidaan pitää luotettavana ja johdonmukaisena neuvottelukumppanina.
Maapolitiikasta yleisesti
Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen
liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien
kehittämiselle. (Maankäyttö ja rakennuslaki 5§) Kunnan on huolehdittava alueiden
käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä
maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät
voimavarat ja asiantuntemus. (MRL 20§ 1 mom.)
Maakäyttöpolitiikan tavoite on ohjata yhdyskuntarakenteen kehitystä toivottuun
suuntaan sekä huolehtia siitä, että maata on oikeana ajankohtana saatavissa
kohtuuhintaan sopivilta paikoilta eri käyttötarkoituksia varten.
Maapoliittisen ohjelman kuntastrategiaa tukevat tavoitteet
Tuusulan kunnan vision kolme päämäärää ovat: Sujuva Tuusula, Hyvinvoiva Tuusula ja
Vireä Tuusula.
Kunnan maapolitiikan tavoitteena on tukea strategiaan valittuja päämääriä.
Maapolitiikan hyvällä hoitamisella voidaan saavuttaa sujuva tonttituotanto.
Onnistuessaan maapolitiikka tukee mm. yritysten ja kuntalaisten hyvinvointia. Vireä
kunta saavutetaan mm. luomalla maankäyttöpolitiikan avulla hyvät edellytykset
yhdyskunnan hallitulle rakentumiselle.
Maapoliittisen ohjelman 2030 tavoite on tukea kunnan strategiaa, sen päämääriä ja
tavoitteita sekä luoda pitkäjänteiset linjaukset maapolitiikan harjoittamiseen.
Ohjelman tavoitteet ja tehtävät ovat kattavat ja maapoliittinen keinovalikoima
tavoitteisiin pääsemiseksi on laaja.
Yksityisen maan kaavoittaminen ja maankäyttösopimukset
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Maapoliittisessa ohjelmassa 2030 on aikaisempaa jäsennellymmin luetteloitu erilaisilla
kaavoitusalueilla käytettäviä sopimusperiaatteita. Suurin osa näistä periaatteista on
kunnassa jo käytössä ja ne ovat myös nykyisen Mapo 2020:n mukaisia.
Päivittämistarvetta on kuitenkin ollut mm. hinnoittelussa, joka on sitä vaatinut
valtiontukisäännösten vuoksi sekä uusien kunnan kaavoitusmenettelyiden, kuten
maanomistajan aloitteesta tehtävien vaikutuksiltaan vähäisten kaavamuutosten
tilanteen lisääminen ohjelmaan.
Sopimuskynnykset ja XS-kaavat
Ensimmäisen asemakaavan lisärakennusoikeuden sopimuskynnys (+500 k-m²)
helpottaa asemakaavan laatimista niille alueille, joilla maanomistus on ennestään
pirstoutunut, hajarakentamisen tai asemakaavoittamattoman taaja-asutuksen
johdosta. Näillä alueilla kaava on vaikutuksiltaan siinä mielessä vähäinen, että alueen
pääkäyttötarkoitus on muodostunut alueelle jo ennen ensimmäisen asemakaavan
laatimista.
Asemakaavoitetuille pientaloalueille esitetään sopimuskynnykseksi 50 k-m² lisäystä
maanomistajan aloitteesta laadittaville alueille. Alle 50 k-m² lisäyksestä peritään vain
kaavoituksen hinnaston mukaiset kaavan laatimismaksut. Kunnan aloitteesta
kaavoitettaessa sopimuskynnykseksi pientaloalueilla esitetään 100 k-m² tai e=+0,1.
Sopimuskynnys vähentää kustannuksiin osallistuvien pienmaanomistajien määrää
mutta mahdollistaa alueiden rakentumisen tehostumiseen ja jo rakennetun
kunnallistekniikan tehokkaamman käytön.
Vyöhykehinnoittelu
Maapoliittinen ohjelma 2030- esitys ei enää sisällä maankäyttösopimuksissa käytettyä
hinnoittelua. Kunnan tulee hinnoittelussaan käyttää markkina-arvoa, jottei kunta
julkisena toimijana vääristä kilpailua sisämarkkinoilla. Valtiontukisäännöksiä on
sovellettava myös maankäyttösopimuksissa. Tämän ohjelman hyväksymisen jälkeen
on viipymättä tarkoitus valmistella Tuusulan kuntaan vyöhykehinnoittelu. Ko.
hinnoittelua käytettäisiin maankäyttösopimuksia laadittaessa ja kunnan tontteja
luovutettaessa. Näin kunnan hinnoittelu on selkeää ja ennalta-arvattavaa.
Vyöhykehinnoittelun voimaantuloon asti maankäyttösopimuksissa voidaan käyttää
ulkopuolisten arvioitsijoiden arvioita määritettäessä kohteen markkina-arvoa.
Raakamaan hankinta
Kunnan tavoitteena on pitää yllä raakamaavarantoa, joka vastaa alueittain useiden
vuosien kaavoitustarvetta. Kunnan asettamat kasvutavoitteet pientalo- ja työpaikka-
alueita koskien edellyttävät vähintään n. 30 hehtaarin suuruisten raakamaa-alueiden
hankintaa vuosittain. Kunnan maanhankinta priorisoidaan valmisteilla olevan
yleiskaava 2040 mukaisesti.
Raakamaata hankitaan ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Lisäksi maata voidaan
hankkia mm. vaihtamalla ja tilusjärjestelyin, käyttämällä etuosto-oikeutta sekä
lunastamalla. Kunnan kehittämisen kannalta tärkeillä alueilla voidaan käyttää
lunastuslupaan perustuvaa maan lunastusta, mikäli vapaaehtoisiin kauppoihin ei
päästä kohtuullisessa ajassa.
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Kunnan kasvutavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävällä raakamaavarannolla on
keskeinen merkitys. Mikäli kunnalla on riittävästi raakamaata suunnitelluilta
yhdyskuntarakenteen kasvusuunnilta, saadaan luotua edellytykset tavoitteelliselle,
pitkäjänteiselle, kuntavetoiselle ja taloudelliselle maapolitiikalle.
Päätöksenteko
Maapoliittinen ohjelma 2030 on laadittu erillisenä liiteasiakirjana. Maapoliittinen
ohjelma 2030 on sisällöltään hyvin samanlainen kuin nykyinen Maapoliittinen ohjelma
2020. Asiakirjan ulkoasu ja esitysmuoto on pyritty saamaan luettavammaksi ja
paremmin ymmärrettäväksi. Kohdat, joita ei aikaisemmasta Mapo 2020 asiakirjasta
löydy ovat vallitsevien periaatteiden laajempaa avaamista, eivätkä muutoksia.
Lisäykset, joita päivittäminen on vaatinut, on esitetty edellä.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
esittää valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
tarkistaa valtuuston 13.6.2011 § 67 hyväksymän maapoliittisen ohjelman
liitteenä esitetyn maapoliittisen ohjelman 2030 mukaiseksi edellä mainituilla
kunnanhallituksen tekemillä muutoksilla
että tarkistettua ohjelmaa noudatetaan maankäyttö- ja maapolitiikkaa
hoidettaessa Tuusulan kunnassa 1.2.2020 alkaen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa

Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Hämäläinen
Liitteet

1 Maapoliittinen ohjelma 2020, khall 20.1.2020
2 Maapoliittinen ohjelma 2030 luonnos, khall 20.1.2020
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Lautakuntakäsittelyn jälkeen ehdotusta maapoliittinen ohjelma 2030 -asiakirjaksi on
selvyyden vuoksi tarkistettu siten, että kohdan 2.3. (maapoliittinen keinovalikoima)
ensimmäiseen ranskalaiseen viivaan on lisätty keinovalikoimaan "tilusvaihto."
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä noudatettavaksi liitteenä olevan maapoliittinen ohjelma 2030 -
asiakirjan ja siitä ilmenevät maapolitiikan periaatteet ja toimintatavat.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.03.2020, § 11
Liitteet

1 Maapoliittinen ohjelma 2020, khall 20.1.2020, valt 9.3.2020
2 Maapoliittinen ohjelma 2030 luonnos, khall 20.1.2020, valt 9.3.2020
3 Maapoliittinen ohjelma 2030, valt 9.3.2020 päätöksen mukainen
Ehdotus
Valtuusto päättää

---

hyväksyä noudatettavaksi liitteenä olevan maapoliittinen ohjelma 2030 -
asiakirjan ja siitä ilmenevät maapolitiikan periaatteet ja toimintatavat.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun pormestari Arto Lindberg esitti, että
liitteenä oleva maapoliittinen ohjelma 2030 hyväksytään seuraavilla, valtuustoryhmien
neuvottelussa sovituilla muutoksilla:
Kohdan 1, Johdanto viimeinen kappale muutetaan seuraavaksi:
Kaikki nämä tavoitteet elävät Tuusulan kunnan maapoliittisessa ohjelmassa 2030,
jonka yhtenä tavoitteena on luoda pohja kunnan kasvulle. Kuten edellinenkin
maapoliittinen ohjelma oli, on päivitetyn ohjelman tavoitteena olla pitkäjänteisesti
voimassa. Pitkäjänteisyydellä kuntalaisten luottamus Tuusulan tasapuoliseen ja
linjakkaaseen maapolitiikkaan vahvistuu ja kuntaa voidaan pitää luotettavana ja
johdonmukaisena neuvottelukumppanina. Tarvittaessa maapoliittiseen ohjelmaan
voidaan vaalikausittain tehdä välitarkasteluja, esim. lakimuutosten vuoksi.
Kohdan 4.1. Yleiset periaatteet 5. kappaleen loppuun lisätään: Sopimuskorvauksen
määrän on oltava lähellä kustannuksia, jotka yhdyskuntarakentamisesta on kunnalle
aiheutunut tai aiheutuu. Liittymis- tai käyttömaksuin katettavia yhdyskuntatekniikan
kustannuksia ei lasketa mukaan sopimuskorvauksen määrää arvioitaessa.
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Kohdan 4.3.1. Ensimmäisen asemakaavan alueet 2. kappaleen toinen kohta muutetaan
seuraavaksi:
• Kyseessä on vanha, aiemmin rakennettu taaja-asutusalue
Kohdan 4.3.2. Kaavamuutosalueet 1 kappaleen loppuosa muutetaan seuraavaksi:
Sopimuskorvauksen määrän on oltava lähellä kustannuksia, jotka
yhdyskuntarakentamisesta kunnalle on aiheutunut tai aiheutuu. Liittymis- tai
käyttömaksuin katettavia yhdyskuntatekniikan kustannuksia ei lasketa mukaan
sopimuskorvauksen määrää arvioitaessa.
Kohdan 4.4. Työpaikka-alueet 2 kappaleen loppuosa muutetaan seuraavaksi:
Sopimuskorvauksen määrän on oltava lähellä kustannuksia, jotka
yhdyskuntarakentamisesta on kunnalle aiheutunut tai aiheutuu. Liittymis- tai
käyttömaksuin katettavia yhdyskuntatekniikan kustannuksia ei lasketa mukaan
sopimuskorvauksen määrää arvioitaessa.
Kohdan 5. Tontinluovutus loppuun lisätään: Vuosittain tonttien luovutusehtoja
päätettäessä vahvistetaan tonttien markkinointi- ja luovutussuunnitelma.
Pasi Huuhtanen esitti, että kohta 5.6.Muut alueet muutetaan seuraavaksi: Viljelyalueet
vuokrataan aktiiviviljelijöille 5-6 vuoden jaksoissa (mahdollisuus 1-2 vuoden
jatkoaikaan) ja metsäalueet metsästysseuroille 5 vuoden jaksoissa, kunnes kunta
tarvitsee alueita rakentamistarpeisiinsa.
Kati Lepojärvi kannatti em. valtuustoryhmien neuvottelussa sovittuja em.
muutosesityksiä.
Ilmari Sjöblom esitti, että Kohdan 4.3.1. Ensimmäisen asemakaavan alueet 2. kappaleen
toisesta kohdasta poistetaan sana ”vanha” eli kohta muutetaan seuraavaksi:
• Kyseessä on aiemmin rakennettu taaja-asutusalue
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti em. muutosesitykset siten, että kohta 4.3.1.
Ensimmäisen asemakaavan alueet 2. kappaleen toinen kohta hyväksyttiin Sjöblomin
muutosesityksen mukaisesti.
Päätös
Valtuusto päätti
hyväksyä noudatettavaksi liitteenä olevan maapoliittinen ohjelma 2030 -
asiakirjan ja siitä ilmenevät maapolitiikan periaatteet ja toimintatavat edellä
selostusosassa ilmenevillä muutoksilla.
Tiedoksi
maankäyttö
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Kunnanhallitus, § 61,24.02.2020
Valtuusto, § 12, 09.03.2020
§ 12
Tuusulanjärven Matkailu ry, väliaikaisrahoitus
TUUDno-2020-275
Kunnanhallitus, 24.02.2020, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuomo Sipilä, Markku Vehmas
tuomo.sipila@tuusula.fi, markku.vehmas@tuusula.fi
ohjelmapäällikkö, talousjohtaja
Liitteet

1 Kustannusarvio, Food and Culture at Lake Tuusula, khall 24.2.2020
2 Suunnitelma 20.6.2019, khall 24.2.2020
3 Tuusulanjärven Matkailu, rahoituspäätös, khall 24.2.2020
4 Tuusulanjärven Matkailu ry, hankekuvaus, khall 24.2.2020
Tuusulanjärven Matkailu Ry:n (myöhemmin TUMA) toiminnanjohtaja Marjo Ranta-
Irwin on lähestynyt kuntaa, ja pyytänyt väliaikaisrahoitusta Ruokamatkailu ja paikalliset
tuotteet (englanniksi: Food and Culture at Lake Tuusula) - hankkeen toteuttamisen
varmistamiseksi.
Hankkeelle on myönnetty tukea 36.000 euroa ELY-keskuksen päätöksellä 19.12.2019
(kts. liite). Lisäksi kuntarahaa toimintaryhmältä on myönnetty 9.000 euroa. Yhteensä
julkista tukea on myönnetty 45.000 euroa. Tuen maksatus tapahtuu jälkikäteen
toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja tästä johtuen TUMA tarvitsee välirahoitusta
hankkeen kustannuksen kattamiseen. Hankkeen päätavoitteena on hakijoiden
mukaan luoda vuosittainen ruokamatkailutapahtuma, joka kokoaa Tuusulanjärven
alueen toimijat yhteistyöhön ja edistää alueen tunnettuutta ruokamatkailukohteena –
myös kansainvälisesti.
Tapahtuma järjestetään Tuusulanjärven ympäristössä noin viikon ajan.
Tapahtumaviikon aikana järjestetään useita eri ruokatapahtumia, jotka yhdistävät
paikalliset ruokatuotteet ja alueen elävän kulttuurin. Tavoitteena on luoda pysyvä,
vuosittainen tapahtuma, jossa juhlistetaan paikallisruokatarjontaa ja kulttuuria eri
muodoissaan. Tapahtuman aikana järjestetään kansainvälinen kokkikilpailu, johon
kutsutaan osallistujiksi kansainvälisen hankkeen yhteistyötahoja.
Hankkeen järjestämän tapahtuman yhteydessä järjestetään myös kansainvälisen
hankkeen loppuseminaari.
Hankkeen konkreettisiin toimenpiteisiin kuuluu:
ruoka & kulttuuritapahtuman järjestäminen Tuusulanjärven alueella
osallistuminen osaan muiden kansainvälisten kumppaneiden järjestämiin
tapahtumiin ja kokouksiin, joissa keskeisessä osassa on tapahtumajärjestäminen
/ markkinointi
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ruokamatkailuun liittyvien palveluiden kehittäminen esim. ruokamatkailun
tuotteistamistyöpajojen avulla ja kotimaan yritys/tapahtumavierailuiden kautta.
kansainvälisen hankkeen loppuseminaarin järjestäminen
ruokamatkailutapahtuma yhteydessä
Lisätietoja hankkeesta löytyy liitteistä.
Matkailu on tulevaisuuden ala, jolla Tuusulalla on varaa ja hyvät mahdollisuudet
kasvaa merkittävästi. Tämä hanke osaltaan tukee vahvasti kunnan matkailuelinkeinoa,
lisää kunnan kansainvälistä tunnettuvuutta sekäkunnan elinvoimaisuutta, ja siksi
hankkeen toteutumisen varmistaminen on kunnan näkökulmasta perusteltua.
TUMA anoo väliaikaisrahoitusta hankkeen loppuosaan. Suunnitelman
mukaisesti lähtökohtana on järjestää ruokamatkailutapahtuma syksyllä 2021 ja
samassa yhteydessä kansainvälisen hankkeen loppuseminaari. Näiden tapahtumien
toteuttamisen varmistamikseksi Ry anoo kassavirran turvaamiseksi lainaa 25 000
euroa + ALV 24% = 31 000 euroa. Tähän summaan on laskettu hakijan mukaan
tapahtuman ja loppuseminaarin kulut ja hankkeen vetäjän + muiden asiantuntijoiden
työkulut, joihin kaikkiin lisätään ALV 24 %. Ohessa on laskelma hankkeen kuluista,
joista suurin osa kohdistuu vuoteen 2021. Laina tullaan nostamaan keväällä 2021.
Takaisinmaksu tapahtuisi hakijan arvion mukaan viimeistään kesäkuun 2022 loppuun
mennessä, kun hanke päättyy 31.12.2021.
Kuntalain 129 §:n 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
vastavakuuksilla. Kuntalain 129 § vaatimukset huomioiden ja kunnan
kokonaistalouden perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi
esitettävä laina ei vaaranna kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.
Lainaan ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista
riskiä. Kunta ei edellytä vakuutta lainalle, koska hankkeen taloudelliset riskit ovat hyvin
pienet ja hankkeelle on jo myönnetty viranomaisen päätöksella tukea. Kunnan
myöntämän lainan ehtona on, että hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen EU-
rahoituksen edellyttämien sääntöjen mukaisesti. Hankkeen toteutuksessa
tapahtuneet virheet ja siitä johtuneet tuen menetykset hakijalle eivät poista
takaisinmaksuvelvollisuutta kunnalle. Velkakirja tullaan laatimaan kunnan ja
Tuusulanjärven Matkailu Ry:n välille.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää korkeintaan 31.000 euron lainan Tuusulanjärven Matkailu ry:lle
erikseen laadittavalla velkakirjalla
että lainan eräpäivä on 30.6.2022
ettei velalliselta peritä lainasta korkoa eikä muita kustannuksia
valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan tarkemmista ehdoista.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.03.2020, § 12
Liitteet

1 Tuusulanjärven Matkailu ry, rahoituspäätös, khall 24.2.2020, valt 9.3.2020
2 Suunnitelma 20.6.2019, khall 24.2.2020, valt 9.3.2020
3 Kustannusarvio, Food and Culture at Lake Tuusula, khall 24.2.2020, valt 9.3.2020
4 Tuusulanjärven Matkailu ry, hankekuvaus, khall 24.2.2020, valt 9.3.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää korkeintaan 31.000 euron lainan Tuusulanjärven Matkailu ry:lle
erikseen laadittavalla velkakirjalla
että lainan eräpäivä on 30.6.2022
ettei velalliselta peritä lainasta korkoa eikä muita kustannuksia
valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan tarkemmista ehdoista.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kasvun ja ympäristön toimialue, talousjohtaja
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Kunnanhallitus, § 62,24.02.2020
Kunnanhallitus, § 73,02.03.2020
Valtuusto, § 13, 09.03.2020
§ 13
Oy Apotti Ab, osakkeiden myynti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle ja
Apottijärjestelmän käyttöönottoajan siirtäminen
TUUDno-2020-333
Kunnanhallitus, 24.02.2020, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä Oy Apotti Ab:n
osakkaaksi ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi 20.4.2020 mennessä. Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee Apottiin liittymistä
kokouksessaan 26.3.2020.
Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi
ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi, on perusteltua, että Tuusulan kunta myy Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kunnan omistamat Oy Apotti Ab:n osakkeet,
yhteensä 24 kappaletta. Tuusulan kunnan kaikki vastuut ja velvoitteet Oy Apotti Ab:lle
siirtyisivät täysimääräisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle Tuusulan
ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen osakkeiden kauppakirjan
allekirjoituksen yhteydessä.
Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi,
Apottijärjestelmän käyttöönottoajaksi muodostuisi arviolta vuosi 2022. Tuusulan
osalta Apottijärjestelmän käyttöönotto on ollut tarkoitus aloittaa 10/2020. On
tarkoituksenmukaista, että Apottijärjestelmä otetaan käyttöön koko Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymän alueella samana ajankohtana. Tämä on tarkoituksenmukaista
ottaen huomioon Apottijärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat käyttötalouden
rasitteet, sillä Apotin poistolaskutus käynnistyy järjestelmän käyttöönottovuonna.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian 9.3.2020 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksensa valtuustolle 2.3.2020 pidettävässä kunnanhallituksen
kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 02.03.2020, § 73
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Henkilöstösopimus, khall 2.3.2020
2 Kauppakirjaluonnos, khall 2.3.2020
3 Yhtiöjärjestys, khall 2.3.2020
Oy Apotti Ab:n osakkeiden myynti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä Oy Apotti Ab:n
osakkaaksi ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi 20.4.2020 mennessä. Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee Apottiin liittymistä
kokouksessaan 12.3.2020.
Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 17.6.2016 Apottiin liittymisestä. Tuusulan kunta
merkitsi 24 kappaletta Oy Apotti Ab:n osakkeita ja solmi Oy Apotti Ab:n kanssa
liittymis- ja merkintä-, osakas-, tilaaja- ja resurssisopimukset.
Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi
ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi, on perusteltua, että Tuusulan kunta myy Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kunnan omistamat Oy Apotti Ab:n osakkeet,
yhteensä 24 kappaletta. Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamis- ja
järjestämisvastuu on siirtynyt Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle ja
kuntayhtymä vastaa Tuusulan kunnan 5.9.2017 hyväksymän Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottamisesta Tuusulan kunnalle. Edellä mainittu huomioiden kunnan
Apottiosakkeiden omistamista ei voida enää pitää miltään osin
tarkoituksenmukaisena.
Tuusulan kunnan kaikki oikeudet, vastuut ja velvoitteet Oy Apotti Ab:lle siirtyisivät
täysimääräisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle Tuusulan ja Keski-
Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksen
yhteydessä. Kauppahinta, 547.953,00 euroa, koostuisi osakepääomaosuudesta ja
sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta 2016-2017,
187.817,00 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta
2018-2019, 344.596,00 euroa ja Tuusulan kunnan liittymismaksun täsmäytytyksestä,
15.540,00 euroa. Tuusulan kunta on antanut Oy Apotti Ab:n puolesta 6 424 000 euron
suuruisen omavelkaisen takaussitoumuksen. Edellä mainitusta omavelkaisesta
takauksesta on käytetty 4 446 000 euroa. Edellä mainittu omavelkainen
takaussitoumus, 6 424 000 euroa, siirtyisi osakekaupassa kokonaisuudessaan
kuntayhtymälle ja kunta vapautuisi Oy Apotti Ab:n takausvelvoitteista
kokonaisuudessaan.
Osakekaupan myötä Tuusulan kunnan ja Oy Apoti Ab:n välille solmitut sopimukset
(liittymis- ja merkintäsopimus, osakassopimus, tilaajasopimus ja resurssisopimus)
siirtyisivät sellaisinaan kuntayhtymälle niissä olevine vastuineen ja velvoitteineen.
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Apottijärjestelmän käyttöönottoajan siirtäminen
Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi,
Apottijärjestelmän käyttöönottoajaksi muodostuisi 10/2021. Tuusulan osalta
Apottijärjestelmän käyttöönotto on ollut tarkoitus aloittaa 10/2020. On
tarkoituksenmukaista, että Apottijärjestelmä otetaan käyttöön koko Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymän alueella samana ajankohtana. Lisäksi tämä on
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon Apottijärjestelmän käyttöönotosta
aiheutuvien käyttötalouden rasitteiden siirtyminen vuodella eteenpäin. Apotin
poistolaskutus käynnistyy järjestelmän käyttöönottovuonna.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan kauppakirjaluonnoksen siinä
olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 547.953,00 euroa, mikäli Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi 20.4.2020 mennessä
hyväksyä kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa
muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
valtuuttaa kansliapäällikön tai talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan
yksin kunnan puolesta
todeta, että Apottijärjestelmän käyttöönottoaika siirtyy ajankohtaan 10/2021.
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.03.2020, § 13
Liitteet

1 Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä, khall 2.3.2020, valt 9.3.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
2 Apottiliittymissopimus, khall 2.3.2020, valt 9.3.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
3 Henkilöstösopimus, khall 2.3.2020, valt 9.3.2020
4 Osakassopimus, khall 2.3.2020, valt 9.3.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
5 Kustannukset, khall 2.3.2020, valt 9.3.2020
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
6 Kauppakirjaluonnos, khall 2.3.2020, valt 9.3.2020
7 Yhtiöjärjestys, khall 2.3.2020, valt 9.3.2020
Ehdotus
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Valtuusto päättää
---

merkitä asian tiedoksi.

Avattuaan asiassa keskustelun puheenjohtaja totesi, että kauppahintaan 547 953
euroa tulee lisätä svop-sijoitus, joka koostuu hankintarenkaan kustannuksista ja
omistajalaskutuksesta 453 336 euroa eli kauppahinta on yhteensä 1 001 289 euroa.
Päätös
Valtuusto päätti
merkitä asian tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 54,10.02.2020
Valtuusto, § 14, 09.03.2020
§ 14
Valtuustoaloitteet, 31.12.2019 kesken olleet
TUUDno-2020-168
Kunnanhallitus, 10.02.2020, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Liitteet

1 Valtuustoaloitteet 31.12.2019 kesken olleet, khall 10.2.2020
Hallintosäännön 99.3 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun
loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin
niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty
loppuun.
Valtuustolle jätettiin 48 valtuustoaloitetta vuonna v. 2019, ja valtuusto totesi 30
aloitteen tulleen käsitellyksi. Vastaavat luvut v. 2018 olivat 25 ja 30.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
merkitä tiedoksi 31.12.2019 kesken olleet valtuutettujen tekemät aloitteet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.03.2020, § 14
Liitteet

1 Valtuustoaloitteet 31.12.2019 kesken olleet, khall 10.2.2020, valt 9.3.2020
Ehdotus
Valtuusto päättää
merkitä tiedoksi 31.12.2019 kesken olleet valtuutettujen tekemät aloitteet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, § 165,29.04.2019
Valtuusto, § 59,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 43,03.02.2020
Valtuusto, § 15, 09.03.2020
§ 15
Rosenqvist Ulla, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kunnanhallituksen varajäsenen
valinta
TUUDno-2019-724
Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 165
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Hallintosäännön 8.1 §:n mukaan kunnanhallituksessa on 13 jäsentä eli
puheenjohtajana toimiva pormestari, varapuheenjohtajina toimivat
apulaispormestarit ja 10 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Kuntalain 32.1 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston
toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston
toimikautta lyhyempi. Nykyisten jäsenten toimikausi pormestaria ja
apulaispormestareita lukuunottamatta päättyy 31.5.2019.
Kuntalain 73.1 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen seuraavaa:
”Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei
kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten
vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on
sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen
kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön
neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön
hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.”
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Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
”Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä;
3. kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön;
4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”
Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain
4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta
johdu.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari ja
varapuheenjohtajina apulaispormestarit
valita apulaispormestareista kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Mika
Mäki-Kuhnan ja 2. varapuheenjohtajaksi Jussi Salosen
valita kunnanhallitukseen kymmenen (10) jäsentä ja heille sekä pormestarille ja
apulaispormestareille henkilökohtaiset varajäsenet (13) toimikaudeksi 1.6.2019-
31.5.2021
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.05.2019, § 59
Ehdotus
Valtuusto päättää
todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari ja
varapuheenjohtajina apulaispormestarit
valita apulaispormestareista kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Mika
Mäki-Kuhnan ja 2. varapuheenjohtajaksi Jussi Salosen
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valita kunnanhallitukseen kymmenen (10) jäsentä ja heille sekä pormestarille ja
apulaispormestareille henkilökohtaiset varajäsenet (13) toimikaudeksi 1.6.2019-
31.5.2021
Päätös
Valtuusto päätti
hyväksyä ehdotuksen ja päätti kunnanhallituksen kokoonpanoksi toimikaudella
1.6.2019-31.5.2021 seuraavaa:
Jäsenet
Lindberg Arto, pj
Mäki-Kuhna Mika, 1. varapj
Salonen Jussi, 2. varapj
Heikkilä Satu
Heikkinen Pekka
Huuhtanen Pasi
Lappalainen Annika
Mattila Pentti
Mäensivu Karita
Reinikainen Tuija
Riola Jouko
Salmi Lilli
Väänänen Elina

Henkilökohtaiset varajäsenet
Kuusisto Päivö
Simola Sakari
Friman Kari
Rosenqvist Ulla
Palvas Liisa
Sipiläinen Johanna
Huusko Outi
Nyman Ari
Koivunen Aila
Seuna Veikko
Nordström Katja
Laitinen Sarianna
Peltonen Jani

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 43
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Satu Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen valittu Ulla
Rosenqvist on pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa ko. luottamustoimesta.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
myöntää Ulla Rosenqvistille eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
valita Satu Heikkilälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
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Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.03.2020, § 15
Ehdotus
Valtuusto päättää
myöntää Ulla Rosenqvistille eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
valita Satu Heikkilälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kunnanhallitukseen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtuusto päätti
myöntää Ulla Rosenqvistille eron kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä
valita Satu Heikkilän henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi Salme Nepposen.
Tiedoksi
Rosenqvist Ulla, Nepponen Salme, Heikkilä Satu, henkilöstöpalvelut,
hallintopalvelusihteeri
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Kunnanhallitus, § 428,25.09.2017
Valtuusto, § 181,09.10.2017
Valtuusto, § 204,13.11.2017
Kunnanhallitus, § 539,27.11.2017
Valtuusto, § 231,11.12.2017
Kunnanhallitus, § 69,26.02.2018
Kunnanhallitus, § 288,10.09.2018
Valtuusto, § 110,08.10.2018
Kunnanhallitus, § 168,29.04.2019
Valtuusto, § 62,13.05.2019
Kunnanhallitus, § 65,24.02.2020
Valtuusto, § 16, 09.03.2020
§ 16
Rauhala Satu, luottamustoimen päättyminen ja jäsenen valinta Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan
TUUDno-2017-561
Kunnanhallitus, 25.09.2017, § 428
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on Järvenpään, Keravan, Mäntsälän,
Nurmijärven ja Tuusulan yhteinen ympäristönsuojelun ja
ympäristöterveydenhuollon luottamushenkilöelin. Tuusula on
ympäristölautakunnan ja sen alaisuudessa toimivan Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen vastuukunta (Kuntalaki 51 §). Tuusulan hallintosäännön
(Valtuusto 7.12.2016 § 116, voimaantulo 1.6.2017) 9.18 §:n mukaan Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen
sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus määräytyy ympäristökeskuksen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto vahvistaa lautakunnan jäsenten ja
varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan. Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen (14.9.2012) 4.5-
kohdan mukaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus
kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa
suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta
nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan. Nurmijärven
kunta nimeää lautakunnan puheenjohtajan ympäristökeskukseen
liittymisajankohta huomioon ottaen kuitenkin ensimmäisen kerran vuonna 2017.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajakierron mukaisesti
Nurmijärvi nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja Järvenpää varapuheenjohtajan
kaudelle 1.6.2017–31.5.2019. Järvenpää nimeää puolestaan lautakunnan
puheenjohtajan ja Tuusula varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2019–31.5.2021.
Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
09.03.2020

2/2020

29 (58)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

”Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella
toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.”
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:
”Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö,
joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa
olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.”
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muut sopijakunnat ovat nimenneet
edustajansa ympäristölautakuntaan seuraavasti:
Kunta
(Valtuuston päätös)
Järvenpää
(12.6.2017 § 14)
Kerava
(12.9.2017 § 104)
Mäntsälä
(19.6.2017 § 64)

Jäsen
Sanna Piiroinen (KOK)
Jaana Hono (SDP)
Sonja Huttunen (KESK)
Pirjo Kinnunen (KOK)
Paavo Timonen (SDP)
Paul Enjala (PS)
Jaska Salonen (KESK)
Timo Leino (SDP)
Antti Tähkäpää (VIHR)
Yrjö Kivinen (KOK)

Henkilökohtainen
varajäsen
Esa Kukkonen (KOK)
Jouni Tallgren (SDP)
Ritva Ikonen (KESK)
Matti Höök (KOK)
Leena Harjula-Jalonen (SDP)
Tarja Tuomi (PS)
Hanna Laine (KESK)
Maarit Turunen (SDP)
Ulla Linjama-Lehtinen (VIHR)
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puheenjohtaja
Mia Nykopp (KOK)
Hannu Toikkanen (VAS)
Leena Tuomisto (VAS)
(30.8.2017 § 96)
Satu Rauhala (VIHR)
Tapio Tiirikainen (VIHR)
Järvenpään kaupunginvaltuusto on ympäristölautakunnan jäseniä 12.6.2017 § 14
valitessaan jättänyt nimeämättä lautakunnan varapuheenjohtajan. Järvenpään
kaupunginsihteeri Pakka Hipin mukaan kaupunginvaltuusto nimeää
ympäristölautakunnan varapuheenjohtajan 31.5.2019 päättyvälle kaudelle
25.9.2017 pidettävässä kokouksessaan.
Nurmijärvi

Naisten ja miesteen välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a §:n
säännöksen siitä, että kumpaakin sukupuolta tulee kunnallisissa ja kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä olla vähintään 40 prosenttia, tulee toteutua
ympäristölautakunnan lopullisessa kokoonpanossa Tuusulan kunnanvaltuuston
asettaessa sen.
Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Nurmijärven valtuustojen päätökset ovat
liitteenä.
Lisätietoja: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, p. 040 314 2253
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien
Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Sonja
Huttunen (Ritva Ikonen)
Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja
Paul Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti
Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)
Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja
Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen)
nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Järvenpään
kaupunginvaltuuston 25.9.2017 valitseman jäsenen lautakunnan
varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, 09.10.2017, § 181
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Ehdotus
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien
Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Sonja
Huttunen (Ritva Ikonen)
Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja
Paul Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti
Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)
Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja
Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen)
nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Järvenpään
kaupunginvaltuuston 25.9.2017 valitseman jäsenen lautakunnan
varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.
Päätös
Valtuusto päätti
jättää asian pöydälle.

Valtuusto, 13.11.2017, § 204
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Ehdotus
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien
Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien jäsenet (ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Sonja
Huttunen (Ritva Ikonen)
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Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul
Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää
(Ulla Linjama-Lehtinen)
Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu
Rauhala (Tapio Tiirikainen)
nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Järvenpään
kaupunginvaltuuston 25.9.2017 valitseman jäsenen lautakunnan
varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.
Päätös
Valtuusto päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kunnanhallitus, 27.11.2017, § 539
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Järvenpään kaupunginvaltuusto on 25.9.2017 § 45 esittänyt Jaana Honon valitsemista
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.
Järvenpään kaupunginvaltuusto on 13.11.2017 § 76 muuttanut aiemmin 12.6.2017 §
14 tekemäänsä edustajavalintaa valitsemalla Sonja Huttusen (KESK) ja hänen
henkilökohtaisen vajajäsenensä Ritva Ikosen (KESK) tilalle Jukka Miettisen (PS) ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenensä Lea Lehtolan (PS).
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien
Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien nimeämät jäsenet (ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Jukka
Miettinen (Lea Lehtola)
Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja
Paul Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti
Tähkäpää (Ulla Linjama-Lehtinen)
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Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja
Satu Rauhala (Tapio Tiirikainen).
nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Jaana Honon
(Järvenpää) lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 11.12.2017, § 231
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen kolme (3) Tuusulan kunnan jäsentä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon valtuuston valitsemien
Tuusulan kunnan jäsenten lisäksi kuuluvat seuraavat Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien nimeämät jäsenet (ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Jukka
Miettinen (Lea Lehtola)
Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul
Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää
(Ulla Linjama-Lehtinen)
Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu
Rauhala (Tapio Tiirikainen).

---

nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Jaana Honon
(Järvenpää) lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Arto Lindberg esitti, että Tuusulan
kunnan jäsenet ja varajäsenet Keski-uudenmaan ympäristölautakuntaan valitaan
seuraavasti:
Jäsen
Mika Heino
Riitta Harkimo
Pirjo Maula

Henkilökohtainen varajäsen
Mirja Ahola-Leppänen
Kari Stellberg
Antti Vaittinen

Jussi Salonen esitti, että jäseneksi valitaan Veikko Seuna ja hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Margita Winqvist.
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Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty 4 esitystä Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen, ja koska lautakuntaan on valittava Tuusulan edustajiksi 3 jäsentä ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, on toimitettava vaali. Hyväksyttiin
puheenjohtajan esitys, että asiassa toimitetaan enemmistövaali siten, että sekä
varsinaiset että varajäsenet valitaan kuntalain mukaan samassa vaalitoimituksessa, ja
valtuutettujen tulee kirjoittaa vaalilippuun enintään 3 nimeä (varsinaiset jäsenet) ja
kunkin nimen viereen hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimi.
Puheenjohtaja kutsui ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajiksi valitut Aarno Järvisen ja
Sanna Kervisen. Äänestysliput annettiin vaaliuurnaan kunnansihteerin pitämän
nimenhuudon määräämässä järjestyksessä.
Suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Mika Heino ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Mirja Ahola-Leppänen sai
34 ääntä
Riitta Harkimo ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Kari Stellberg sai 35
ääntä
Pirjo Maula hänen henkilökohtainen varajäsenensä Antti Vaittinen sai 37 ääntä
Veikko Seuna ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Margita Winqvist sai 15
ääntä.
Yksi äänestyslippu oli tyhjä ja yksi äänestyslippu hylättiin.
Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksena Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan tulivat valituiksi Mika Heino ja hänen henkilökohtainen
varajäsenensä Mirja Ahola-Leppänen, Riitta Harkimo ja hänen henkilökohtainen
varajäsenensä Kari Stellberg sekä Pirjo Maula ja hänen henkilökohtainen
varajäsenensä Antti Vaittinen.
Päätös
Valtuusto päätti
asettaa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, johon kuuluvat seuraavat
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien nimeämät jäsenet
(ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet):
Järvenpää: Sanna Piiroinen (Esa Kukkonen), Jaana Hono (Jouni Tallgren) ja Jukka
Miettinen (Lea Lehtola)
Kerava: Pirjo Kinnunen (Matti Höök), Paavo Timonen (Leena Harjula-Jalonen) ja Paul
Enjala (Tarja Tuomi)
Mäntsälä: Jaska Salonen (Hanna Laine), Timo Leino (Maarit Turunen) ja Antti Tähkäpää
(Ulla Linjama-Lehtinen)
Nurmijärvi: Yrjö Kivinen (Mia Nykopp), Hannu Toikkanen (Leena Tuomisto) ja Satu
Rauhala (Tapio Tiirikainen).
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan seuraavat
Tuusulan kunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:
Mika Heino (Mirja Ahola-Leppänen), Riitta Harkimo ( Kari Stellberg) ja Pirjo
Maula (Antti Vaittinen)
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nimetä Yrjö Kivisen (Nurmijärvi) lautakunnan puheenjohtajaksi ja Jaana Honon
(Järvenpää) lautakunnan varapuheenjohtajaksi 31.5.2019 saakka.

Kunnanhallitus, 26.02.2018, § 69
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Liitteet

1 Valitus 24.1.2018 Tupu ry ja Salonen
2 Valituksen liitteet 24.1.2018 Tupu ry ja Salonen
3 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kuntien välinen yhteistoimintasopimus
14.9.2012
Tuusulan puolesta ry ja Jussi Salonen ovat valittaneet Helsingin hallinto-oikeuteen
Tuusulan kunnanvaltuuston 11.12.2017 § 231 tekemästä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan valintaa koskevasta päätöksestä.
Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen
päätettäväksi lautakunnan jäsenten valitsemiseksi. Lisäksi vaaditaan, että asiaa
uudelleen päätettäessä noudatetaan kuntalain 58 §:n 3 momentin määräystä
kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpanosta
ja Kuntaliiton yleiskirjeen 12/2017 ohjeita kuntayhtymän toimielinten valinnasta.
Valituksessa vaaditaan myös, että päätöstä tehtäessä käsitellään Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen sopijakunnissa toimivista sitoutumattomista valitsijalistoista ja
yhteislistoista ensisijaisesti yhtenä ryhmänä Järvenpää Plus, Tuusulan puolesta
yhteislista ja Mäntsälän puolesta, ja ryhmän saamat äänet lasketaan yhteen
laskettaessa puolueille ja muille ryhmille tulevien paikkojen määriä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnassa, ja toissijaisesti Järvenpää Plus ja Tuusulan puolesta
yhteislista käsitellään yhtenä ryhmänä, ja ryhmän saamat äänet lasketaan yhteen
laskettaessa puolueille ja muille ryhmille tulevien paikkojen määriä ko. lautakunnassa.
Hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta hankkimaan 12.3.2018 mennessä
kunnanvaltuuston lausunnon em. valituksen johdosta. Samalla kunnanhallitukselle
varataan kunnan puhevallan käyttäjänä tilaisuus antaa selityksensä asiassa. Tuusulan
hallintosäännön 5 luvun 24 §:n mukaan kunnanhallitus antaa lausunnon tai selityksen
valtuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos kunnanhallitus katsoo, ettei
valtuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava. Lausunnon
antaminen kuuluu näin ollen kunnanhallituksen toimivaltaan.
Tuusulan kunnan lausunto
Tuusulan kunta on vuodesta 2009 lukien vastuukuntana (aiemmin isäntäkunta)
hoitanut Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Mäntsälän ja Tuusulan kunnille ja
vuodesta 2013 lukien myös Nurmijärven kunnalle kuuluvat lakisääteiset
ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät ja muut
yhteistoimintasopimuksessa sovitut tehtävät. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
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on em. kuntien kuntalain 51 §:n mukainen yhteinen ympäristönsuojelun ja
ympäristöterveydenhuollon toimielin.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen ja Tuusulan
hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on
15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme
jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus
määräytyy ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto
vahvistaa lautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinnan. Yhteistoimintasopimuksen 4.5-kohdan mukaan
ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus kiertävät kahden
vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun mukaisessa
suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan suurin kunta
nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin kunta varapuheenjohtajan. Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajakierron mukaisesti Nurmijärvi
nimesi lautakunnan puheenjohtajan ja Järvenpää varapuheenjohtajan kaudelle
1.6.2017–31.5.2019. Järvenpää nimeää puolestaan lautakunnan puheenjohtajan ja
Tuusula varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2019–31.5.2021.
Valituksen alaisessa päätöksessä ei ole kysymys kuntayhtymän toimielimestä, minkä
valintaa koskevaan kuntalain säännökseen valituksessa viitataan, vaan kyseessä on
kuntalain 51 §:n mukainen kuntien sopimukseen perustuva yhteinen toimielin. Ko.
toimielimen valintaan sovellettavaan näin ollen kuntalain 77 §:ää (vaalikelpoisuus
kuntien yhteiseen toimielimeen), ei kuntalain 58 §:ää (kuntayhtymän toimielimet), joka
edellyttää poliittisen suhteellisuuden huomioon ottamista. Kuntalain 77 §:n mukaan
kuntien yhteisessä toimielimessä, josta säädetään kuntalain 51 §:ssä, jäseninä voivat
olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus määräytyy siis
vaalikelpoisuutta lautakuntiin koskevan kuntalain 74.1 §:n mukaan, mitä säännöstä
valinnassa on noudatettu.
Vaalien valmistelutoimikunta, johon valituksessa viitataan, on nimetty valmistelemaan
Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen valintaa, joskin
toimikunnalle on voitu asettaa myös muita tehtäviä. Käytännön syistä puolueiden
/äänestäjäryhmien edustajanpaikat myös Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
on sovittu em. valmistelutoimikunnassa.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on asetettu Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimusta ja Tuusulan hallintosääntöä sekä
kuntalain ja tasa-arvolain säännöksiä noudattaen. Koska valituksenalainen päätös ei
ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen ei ole
ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen, tulee valitus
perusteettomana hylätä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
antaa Helsingin hallinto-oikeudelle edellä perusteluosassa olevan lausunnon
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todeta, että Tuusulan puolesta ry:n ja Jussi Salosen tekemä valitus tulee
perusteettomana hylätä
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
____________
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Kari Friman Veikko Seunan
kannattamana teki seuraavan palautusesityksen:
"Ehdotamme asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että
1. vastauksessa otetaan huomioon, että Uudenmaan liiton v 2016 nimeämälle
vaalien valmistelutoimikunnalle on annettu tehtäväksi myös kuntayhtymien,
ylikunnallisten toimielinten ja Kuntalain §51:n mukaisten yhteisten toimielinten
poliittisen suhteellisuuden varmistaminen jakamalla kyseisten toimielinten
jäsenpaikat niiden toimialueella toimivien ryhmien kannatuksen suhteellisuus
huomioiden. Keski-Uudenmaan Ympäristölautakunnan osalta tämä ei ole
toteutunut kyseisen vuonna 2016 nimetyn vaalien valmistelutoimikunnan
toiminnassa.
2. vastauksessa todetaan Kuntavaalien 2012 yhteydessä Uudenmaan Liiton
nimeämän vaalien valmistelutoimikunnan toteuttaneen silloin voimassa olleen
Kuntalain vastaavan pykälän määräämää poliittista suhteellisuutta toimielimen
toiminta-alueella, jolloin Tuusulan puolesta ry sai edustajan Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan.
3. vastauksessa todetaan Kuntalain 8 luvun koskevan kuntien yhteistoimintaa ja
siinä 58 pykälän 3 momentissa säädetty poliittisen suhteellisuuden huomioon
ottaminen koskee myös tässä samassa Kuntalain 8 luvun 51 pykälän mukaisia
kuntien yhteisiä toimielimiä.
4. että näin ollen on todettava valituksenalaisen päätöksen syntyneen vastoin
Kuntalain säännöksiä ja että näin ollen valitus tulee hyväksyä."
Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, puheenjohtaja totesi, että asian
palauttaminen tai käsittely tässä kokouksessa on ratkaistava äänestämällä.
Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka
kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka
kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Huusko, Mäensivu, Mäki-Kuhna,
Mattila, Peltonen, Rosenqvist, Salmi, Sipiläinen, Tamminen ja Lindberg) ja 2 ei-ääntä
(Friman ja Seuna). Salonen oli poissa. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen
päättäneen käsitellä asian tässä kokouksessa.
Tämän jälkeen Kari Friman Veikko Seunan kannattamana esitti, että kunnanhallitus
antaa edellä mainitun palautusesityksen mukaisen lausunnon.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asia on ratkaistava
äänestämällä. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan
ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat
Frimanin tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä
annettiin 9 jaa-ääntä (Huusko, Mäensivu, Mäki-Kuhna, Mattila, Peltonen, Salmi,
Sipiläinen, Tamminen ja Lindberg) ja 3 ei-ääntä (Friman, Seuna ja Rosenqvist). Salonen
oli poissa.
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Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi äänin 9-
3, 1 poissa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:
Tuusulan kunta on vuodesta 2009 lukien vastuukuntana (aiemmin
isäntäkunta) hoitanut Järvenpään ja Keravan kaupungeille sekä Mäntsälän
ja Tuusulan kunnille ja vuodesta 2013 lukien myös Nurmijärven kunnalle
kuuluvat lakisääteiset ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon
viranomaistehtävät ja muut yhteistoimintasopimuksessa sovitut tehtävät.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on em. kuntien kuntalain 51 §:n
mukainen yhteinen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon
toimielin.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen ja
Tuusulan hallintosäännön 2 luvun 9 §:n mukaan Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä. Kukin ympäristökeskuksen
sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja näiden
henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus määräytyy
ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Valtuusto
vahvistaa lautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinnan. Yhteistoimintasopimuksen 4.5-kohdan
mukaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus
kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun
mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa
asukasluvultaan suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toisiksi suurin
kunta varapuheenjohtajan. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
puheenjohtajakierron mukaisesti Nurmijärvi nimesi lautakunnan
puheenjohtajan ja Järvenpää varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2017–
31.5.2019. Järvenpää nimeää puolestaan lautakunnan puheenjohtajan ja
Tuusula varapuheenjohtajan kaudelle 1.6.2019–31.5.2021.
Valituksen alaisessa päätöksessä ei ole kysymys kuntayhtymän
toimielimestä, minkä valintaa koskevaan kuntalain säännökseen
valituksessa viitataan, vaan kyseessä on kuntalain 51 §:n mukainen
kuntien sopimukseen perustuva yhteinen toimielin. Ko. toimielimen
valintaan sovellettavaan näin ollen kuntalain 77 §:ää (vaalikelpoisuus
kuntien yhteiseen toimielimeen), ei kuntalain 58 §:ää (kuntayhtymän
toimielimet), joka edellyttää poliittisen suhteellisuuden huomioon
ottamista. Kuntalain 77 §:n mukaan kuntien yhteisessä toimielimessä,
josta säädetään kuntalain 51 §:ssä, jäseninä voivat olla asianomaisten
kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten vaalikelpoisuus määräytyy
siis vaalikelpoisuutta lautakuntiin koskevan kuntalain 74.1 §:n mukaan,
mitä säännöstä valinnassa on noudatettu.
Vaalien valmistelutoimikunta, johon valituksessa viitataan, on nimetty
valmistelemaan Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston ja
maakuntahallituksen valintaa, joskin toimikunnalle on voitu asettaa myös
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muita tehtäviä. Käytännön syistä puolueiden/äänestäjäryhmien
edustajanpaikat myös Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on
sovittu em. valmistelutoimikunnassa.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on asetettu Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimusta ja Tuusulan hallintosääntöä
sekä kuntalain ja tasa-arvolain säännöksiä noudattaen. Koska
valituksenalainen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös
ole muutenkaan lainvastainen, tulee valitus perusteettomana hylätä.
todeta, että Tuusulan puolesta ry:n ja Jussi Salosen tekemä valitus tulee
perusteettomana hylätä
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Kari Friman ja Veikko Seuna ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
" Tuusulan kunnanhallituksen olisi pitänyt antaa seuraava vastaus Helsingin hallinto-
oikeudelle:
1. Uudenmaan liiton v. 2016 nimeämälle vaalien valmistelutoimikunnalle on
annettu tehtäväksi myös kuntayhtymien, ylikunnallisten toimielinten ja Kuntalain
§51:n mukaisten yhteisten toimielinten poliittisen suhteellisuuden
varmistaminen jakamalla kyseisten toimielinten jäsenpaikat niiden toimialueella
toimivien ryhmien kannatuksen suhteellisuus huomioiden. Keski-Uudenmaan
Ympäristölautakunnan osalta tämä ei ole toteutunut kyseisen vuonna 2016
nimetyn vaalien valmistelutoimikunnan toiminnassa.
2. Kuntavaalien 2012 yhteydessä Uudenmaan Liiton nimeämä vaalien
valmistelutoimikunta on toteuttanut silloin voimassa olleen Kuntalain vastaavan
pykälän määräämää poliittista suhteellisuutta toimielimen toiminta-alueella,
jolloin Tuusulan puolesta ry sai edustajan Keski-Uudenmaan
ympäristölautakuntaan.
3. Kuntalain 8 luvun koskevan kuntien yhteistoimintaa ja siinä 58 pykälän 3
momentissa säädetty poliittisen suhteellisuuden huomioon ottaminen koskee
myös tässä samassa Kuntalain 8 luvun 51 pykälän mukaisia kuntien yhteisiä
toimielimiä.
4. Näin ollen olisi pitänyt todeta valituksenalaisen päätöksen syntyneen vastoin
Kuntalain säännöksiä ja että näin ollen valitus tulee hyväksyä"
Jussi Salonen ja Kati Lepojärvi ilmoittivat olevansa esteellisiä (Salonen asianosainen
ja Lepojärvi yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallitus, 10.09.2018, § 288
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet
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1 Järvenpään kaupunginvaltuusto 21.05.2018 § 51
Järvenpään kaupunkia Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa edustava Jukka
Miettinen on sähköpostillaan 17.4.2018 ilmoittanut Järvenpään kaupunginhallitukselle
eroavansa ympäristölautakunnan jäsenyydestä asuinkunnan vaihtumisen vuoksi
1.5.2018 lähtien. Järvenpään kaupunginvaltuusto on 21.5.2018 § 51 todennut Jukka
Miettisen menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa
Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia ja valinnut
hänen tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Juha
Timosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.4-kohdan
mukaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin jäsenellä
henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä ja
näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa
yhteistoimintasopimuksen 4.3-kohdan mukaan Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan, joka toimii Tuusulan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
alaisuudessa.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta Jukka Miettisen jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
päättyneeksi
valita Jukka Miettisen tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juha Timosen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 08.10.2018, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Liitteet

1 Järvenpään kaupunginvaltuusto 21.05.2018 § 51
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Valtuusto päättää
todeta Jukka Miettisen jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
päättyneeksi
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valita Jukka Miettisen tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juha Timosen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 29.04.2019, § 168
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus
kiertävät kahden vuoden välein kuntakohtaisesti kuntien asukasluvun (vuoden 2009)
mukaisessa suuruusjärjestyksessä siten, että nimeämisvuorossa asukasluvultaan
suurin kunta nimeää puheenjohtajan ja toiseksi suurin kunta varapuheenjohtajan.
Tuusulan kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan Tuusulan valtuusto vahvistaa Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valinnan.
Uuden kuntalain (410/2015) seurauksena 1.1.2013 alkanutta valtuustokautta jatkettiin
toukokuun 2017 loppuun, ja nelivuotiset valtuustokaudet siirtyivät kalenterivuoden
vaihteesta touko-kesäkuun vaihteeseen. Näin ollen 1.6.2017 alkanut
ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotinen
toimintakausi päättyy 31.5.2019. Puheenjohtajan nimeämisvuoro toimintakaudelle
1.6.2019 – 31.5.2021 siirtyy Järvenpäälle ja varapuheenjohtajan nimeämisvuoro
Tuusulalle. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajuus ja
varapuheenjohtajuus ovat kiertäneet seuraavasti:
2009 - 2010: puheenjohtaja Tuula Siltasari-Peltonen (Järvenpää),
varapuheenjohtaja Petri Ahonen (Tuusula)
2011 - 2012: puheenjohtaja Petri Ahonen (Tuusula), varapuheenjohtaja Matti
Nieminen (Kerava)
2013 - 2014: puheenjohtaja Satu Salmela-Vierisalo (Kerava), varapuheenjohtaja
Heta Ravolainen-Rinne (Mäntsälä)
2015 - 11.12.2017: puheenjohtaja Anneli Sundberg (Mäntsälä),
varapuheenjohtaja Jerry Latva (Nurmijärvi)
12.12.2017 - 31.5.2019: puheenjohtaja Yrjö Kivinen (Nurmijärvi),
varapuheenjohtaja Jaana Hono (Järvenpää).
Nykyisen valtuustokauden (1.6.2017 - 31.5.2021) ympäristölautakunnan kokoonpano
päästiin vahvistamaan vasta 11.12.2017 pidetyssä Tuusulan valtuuston kokouksessa,
minkä vuoksi kaksi edellistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautta ovat olleet kestoltaan poikkeuksellisia.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on 11.3.2019 Järvenpään kaupunginhallitukselle
ja Tuusulan kunnanhallitukselle lähettämällään sähköpostiviestillä pyytänyt
Järvenpään kaupunkia valitsemaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
puheenjohtajan toimintakaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 viimeistään 29.4.2019
pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa siten, että valinta voidaan vahvistaa
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13.5.2019 pidettävässä Tuusulan kunnanvaltuuston kokouksessa. Lisäksi
ympäristökeskus on pyytänyt, että kaupunginvaltuuston valintapäätös tarkistetaan ja
hyväksytään kokouksessa ja toimitetaan viipymättä tiedoksi Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukselle, joka valmistelee asian yhdessä ympäristölautakunnan
varapuheenjohtajuuden kanssa Tuusulan kunnanhallitukselle edelleen
kunnanvaltuustolle 13.5.2019 esitettäväksi.
Järvenpään kaupunginhallitus on 8.4.2019 § 93 päättänyt esittää
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää nimetä Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan puheenjohtajan toimintakaudelle 1.6.2019 -
31.5.2021. Järvenpään kaupunginhallituksen esitys on 29.4.2019 pidettävän
Järvenpään kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistalla (§ 23).
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
nimetä Järvenpään kaupunginvaltuuston valitseman järvenpääläisen Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen lautakunnan puheenjohtajaksi
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
nimetä tuusulalaisen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen
lautakunnan varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.05.2019, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
Ehdotus
Valtuusto päättää
nimetä Järvenpään kaupunginvaltuuston valitseman järvenpääläisen Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen lautakunnan puheenjohtajaksi
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021
nimetä tuusulalaisen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen
lautakunnan varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Päätös
Valtuusto päätti
nimetä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajaksi Järvenpään
kaupunginvaltuuston valitseman Sanna Piiroisen toimikaudeksi 1.6.2019 -
31.5.2021
nimetä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi Riitta
Harkimon toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
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Kunnanhallitus, 24.02.2020, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Mansikkamäki
risto.mansikkamaki@tuusula.fi
ympäristökeskuksen johtaja
Nurmijärven kuntaa Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnassa edustava Satu
Rauhla (VIHR) on Nurmijärven kuntaan 4.12.2019 toimittamallaan kirjeellä ilmoittanut
eroavansa kunnallisista luottamustehtävistä. Nurmijärven kunnanvaltuusto on
29.1.2020 § 11 myöntänyt Satu Rauhalalle eron Keski-Uudenmaan
ympäristölautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä ja valinnut hänen tilalle Keski-
Uudenmaan ympäristölautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Kirsi Kirveen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 4.4- kohdan
mukaan Keski- Uudenmaan ympäristölautakunnassa on 15 jäsentä ja kullakin
jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kukin sopijakunta valitsee lautakuntaan kolme
jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Tuusulan kunnanvaltuusto asettaa
yhteistoimintasopimuksen 4.3- kohdan mukaan Keski- Uudenmaan
ympäristölautakunnan, joka toimii Tuusulan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
alaisuudessa.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
todeta Satu Rauhalan jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
päättyneeksi
valita Satu Rauhalan tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kirsi Kirveen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.03.2020, § 16
Ehdotus
Valtuusto päättää
todeta Satu Rauhalan jäsenyyden Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa
päättyneeksi
valita Satu Rauhalan tilalle Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kirsi Kirveen.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Rauhala Satu, Kirves Kirsi, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, henkilöstöpalvelut
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Valtuusto, § 135,07.10.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 7,28.01.2020
Kunnanhallitus, § 45,03.02.2020
Valtuusto, § 17, 09.03.2020
§ 17
Aktiivinen ilmastopäivä lakkoilun sijaan Tuusulan kouluissa, aloite
TUUDno-2019-2001
Valtuusto, 07.10.2019, § 135
Johanna Sipiläinen esitti hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan
aloitteen:
"Tuusulan Perussuomalaiset esittävät, että Tuusulan peruskouluissa
llmastolakkopäivä käytettäisiin lakkoilun sijaan llmastopäivänä .
llmastopäivänä lapset voisivat istuttaa puita. Puiden istutus on tehokkain ja helpoin
tapa poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. llmastopäivänä voisi kouluissa lisäksi järjestää
teemaan sopivia työpajoja ja vaikka tutustumiskäyntejä eri kohteisiin.
llmastopäivä huomioisi näin paremmin pieniäkin peruskoululaisia lakkoilun sijaan ja
antaisi koululaisille enemmän ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksesta.Samalla
Tuusula toimisi malliesimerkkinä muille kunnille, kuinka ottaa aktiivinen ja
käytännöllinen ote llmastopäivään."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 28.01.2020, § 7
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen, Katja Elo
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:
Tuusulan Perussuomalaisten esitys Ilmastolakkopäivän sijaan toteutettavasta kunnan
oman ilmastopäivästä on mahdollinen, mutta vaatii usean eri yhteistyötahon toimia ja
valmistelua.
Ilmastolakkoon osallistumisesta päätöksen tekee yksittäisen oppilaan kohdalta
oppilaan huoltaja. Oppilaan huoltajan velvollisuus on huolehtia, että oppilas osallistuu
annettuun opetukseen. Mikäli huoltajat näkevät ilmastolakkoon osallistumisen
tärkeänä, he hakevat lapselleen tuon päivän vapaaksi koulusta. Silloin vastuu tuon
päivän opinnoista ja valvonnasta siirtyy huoltajille.
Ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien erilaisten näkökulmien, ilmiöiden ja
vaikuttamisen mahdollisuuksien oppiminen on keskeinen osa tulevaisuuden elämään
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kasvamista ja kasvattamista. Siksi päiväkodeissa, kouluissa ja lukiossa on tärkeää
huomioida lasten ja nuorten tarve saada ilmastonmuutoksesta asiallista oikeaa
tietoa.
Lasten ja nuorten kasvatusta ja koulusta ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelmat, ja
opetussuunnitelmat, jotka osaltaan ohjaavat päiväkotien ja koulujen henkilöstöä
viemään kestävän kehityksen teemoja eteenpäin yksiköissä. Kestävään kehitykseen ja
sitä kautta ilmastonmuutokseenkin liittyviä aiheita ja teemoja sisältyy useiden
oppiaineiden tavoitteisiin. Lisäksi opetussuunnitelman yleiseen osaan on kirjattu
arvoperustaan useita yleisiä tavoitteita, joiden tarkoituksena on kasvattaminen
globaaliin kansalaisuuteen.
Ilmastopäivän tai esimerkiksi ilmastoviikon järjestäminen vaatii laajana toteutuksena
usean toimialan yhteissuunnittelua ja yhteistoteutusta. Koulut voivat järjestää omia
teemapäiviään vapaasti ja tämä on toivottavaa. Tätä kokonaisuutta voidaan
huomioida tulevina vuosina osana lukuvuosien suunnittelua ja kehittämiskohteiden
valintaa.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
antaa asiaselostuksessa olevan selvityksen valtuutettu Johanna Sipiläisen
esittämään Tuusulan Perussuomalaiset -valtuustoryhmän aloitteeseen
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 7.10.2019 Johanna
Sipiläisen esittämä Tuusulan Perussuomalaiset -valtuustoryhmän aloite
katsotaan tulleen käsitellyiksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 03.02.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen, Katja Elo
markus.torvinen@tuusula.fi, katja.elo@tuusula.fi
opetuspäällikkö, oppimisen koordinaattori
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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katsoa Johanna Sipiläisen 7.10.2019 § 135 esittämän Tuusulan Perussuomalaiset
-valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.03.2020, § 17
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Johanna Sipiläisen 7.10.2019 § 135 esittämän Tuusulan Perussuomalaiset
-valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Valtuusto, § 139,12.11.2018
Kunnanhallitus, § 66,24.02.2020
Valtuusto, § 18, 09.03.2020
§ 18
Käyttäjäkokemuksen parempi ennakointi ja hyödyntäminen palvelujen sähköistämisessä,
aloite
TUUDno-2018-1489
Valtuusto, 12.11.2018, § 139
Aarno Järvinen esitti hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman seuraavan
aloitteen:
"Pormestarin vuoden 2019 talousarvioesityksessä yhdeksi tavoitteeksi ja
toimenpiteeksi on esitetty "Mahdollistamme sähköisen asioinnin keskeisissä
kuntapalveluissa ja sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy. Uudistamme tapojamme
tehdä työtä digitalisaation avulla".
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta totesi: "Sähköisten
järjestelmien tulee ensisijaisesti helpottaa palveluiden saantia ja nopeuttaa asiointia.
Sähköisen palvelun tulee aina olla käyttäjän kannalta paperilla tapahtuvaa asiointia
helpompaa, nopeampaa ja joustavampaa. Palvelun hakemisen ja käytön tulee
kuitenkin olla aina mahdollista myös perinteisillä tavoilla niitä ajatellen, jotka eivät voi
käyttää tietojärjestelmiä. Olisi myös tarpeen tehdä ajoittain käyttäjätyytyväisyyskysely
digipalvelujen käytöstä, niiden hyödyllisyydestä kuntalaiskokemuksena ja käytön
esteistä. Luotettavan tuloksen ja kattavan ikäjakauman saamiseksi kysely on
toteutettava sähköisen lisäksi myös perinteisin menetelmin."
Kaikin osin näissä tavoitteissa ei Tuusulassa ole onnistuttu. Uusimpana esimerkkinä
on sinänsä paljon hyvää sisältävä lääkäriaikojen varausmenettelyn muutos, joka on
tuottanut mm facebookissa vilkkaan keskustelun järjestelmän vaikeudesta ja
käyttöhankaluuksista. Kyseessä on palvelu, jonka käyttäjät ovat sekä iältään että
digivalmiuksiltaan hyvin erilaisia. Kaikille ikäihmisille tai vammaisille toimiminen
robottivastaajan numerovalintaviidakossa ja moniportaisessa
puhelinvastaajapompottelussa ei onnistu.
Terveyspalveluissa tulee aina, myös tulevan Kuudensoten aikana, olla väylä, jossa
henkilö pääsee asioimaan ja varaamaan aikaa suoraan "oikean ihmisen" kanssa joko
puhelimitse tai paikan päällä kaikilla kunnan terveysasemilla.
Tästä it-talo Solitan johtaja Risto Kaikkonen on todennut osuvasti "Hyväosaiset ovat
suunnitelleet palveluita toisille hyväosaisille" -otsikoidussa jutussa (Talouselämä
6.11.2018), jossa hän toteaa mm: Kun sosiaali- ja terveyspalvelut digitalisoituvat,
kysymys digitaalisesta syrjäytymisestä on yhä oleellisempi. Kaikkien palveluiden olisi
oltava saavutettavia ja esteettömiä. Edes ohjelmistoyhtiön mielestä kaiken ei pidä olla
digitaalista.
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"Kaikki eivät käytä nettipalveluita. Erityisesti heikoimmassa asemassa olevat eivät
käytä niitä. Ja jos terveydenhuollossa käy kuten pankkialalla, eli kasvokkain tapahtuvat
palvelut tulevat maksulliseksi kaiken siirryttyä digiin, se kohdistuu juuri alempiin
sosioekonomisiin ryhmiin. Sitä terveydenhuollossa tulisi välttää", Kaikkonen sanoo.
Sen sijaan Kaikkosen mielestä digitaalisilla palveluilla voidaan vapauttaa
terveydenhuollon henkilöstön työvoimaa, ja käyttää voimavaroja sinne missä tarvitaan
ihmisten kohtaamista.
Toinen esimerkki sähköisestä järjestelmästä, joka ei täytä em. tarkastuslautakunnan
asettamaa vaatimusta helppoudesta, nopeudesta ja joustavuudesta on
tilavarausjärjestelmä Timmi.
Esitän, että aina ennen siirtymistä sähköisiin palveluihin tulisi jo suunnittelu- ja
testausvaiheessa kytkeä mukaan kokemusasiantuntijoita, jotka edustavat iältään ja
käyttäjävalmiuksiltaan riittävän laajasti tulevan sähköisen palvelun käyttäjäkuntaa.
Tulevan Hyte-lautakunnan yhdeksi tehtäväksi on kaavailtu päätösten vaikutusten
ennakkoarvioinnin toteuttamista. Tämä tulee tehdä myös ennen uusien
sähköisten palvelumuotojen käyttöönottoa. "
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus, 24.02.2020, § 66
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Kunta pyrkii palveluitaan sähköistämällä sujuvoittamaan asiointia, tehostamaan
kunnan prosesseja sekä varmistamaan samalla hyvän monikanavaisen
käyttäjäkokemuksen eri asiakasryhmille. Monikanavainen keskitetty
asiakaspalvelupiste TuusInfo auttaa kuntalaisia myös sähköisessä asioinnissa sekä
mahdollistaa tarvittaessa myös kasvokkain tapahtuvan asioinnin. TuusInfo palvelee
asiointipisteessä, puhelimitse sekä kirjeitse sähköisten kanavien lisäksi.
Tuusulan kunnassa pyritään käyttämään monipuolisesti eri menetelmiä sekä
löytämään kuhunkin kehittämistarpeeseen sopiva menetelmä (kuten projektit,
kokeilut, palvelumuotoilu ja lean). Ennakkovaikutusten arviointia hyödynnetään
päätösten valmistelussa tarpeen mukaan.
Kunnassa on otettu vuoden 2020 alussa käyttöön kehittämissalkku, jonka avulla
pyritään parantamaan kehittämistyön läpivientiä ja toiminnan läpinäkyvyyttä.
Kehittämissalkku toimii johdon työkaluna ja tukee kehittämisen johtamista kunnassa.
Tavoitteena on lisätä eri käyttäjäryhmien osallistamista kunnan palveluiden
kehittämisessä. Kehittämissalkku auttaa osaltaan jo suunnittelun alkuvaiheessa
tunnistamaan ne tilanteet, joissa asiakkaiden kuuntelusta tai
kokemusasiointuntijoiden käytöstä olisi hyötyä. Jatkossa HYTE-lautakunnan, kuten
muidenkin lautakuntien kanssa, tullaan yhdessä käymään läpi kehittämisen tiekarttaa
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kehittämissalkun avulla. Näin HYTE-lautakunnalla tarjoutuu osaltaan mahdollisuus
vaikuttaa kehittämistoimenpiteisiin sekä tavoiteltuihin tuotoksiin. Varsinainen
kehittämisen suunnittelu, käynnistäminen, toteutus sekä seuranta toteutetaan
palvelun omistavan kuntaorganisaatioyksikön toimesta.
Vuoden 2019 alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuuluneet Keski-
Uudenmaan Sote-kuntayhtymän järjestämis- ja tuottamisvastuulle. Kunta ei näin ollen
pysty enää suoraan vaikuttamaan päätöksiin, joita kuntayhtymässä tehdään sosiaali –
ja terveyspalveluiden toimintamallien tai järjestelmien suhteen. Kunta voi eri
yhteistyöfoorumien sekä sote-kuntayhtymän päätöksentekomekanismien kautta
vaikuttaa tuleviin muutoksiin ja pyrkiä varmistamaan myös sähköisten
asiointipalveluiden helppokäyttöisyyden riittävän huomioimisen kehittämistyössä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä edelle esitetyn vastauksen aloitteen johdosta
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
katsoa Aarno Järvisen 12.11.2018 § 139 tekemän aloitteen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 09.03.2020, § 18
Ehdotus
Valtuusto päättää
katsoa Aarno Järvisen 12.11.2018 § 139 tekemän aloitteen käsitellyksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 19
Ilmoitusasiat / muut asiat
Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valtuustoasioiden informaatiotilaisuuden 5.3.2020 muistio.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 20
Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen Tuusulaan, aloite
TUUDno-2020-474
Ilona Toivonen esitti seuraavan Vihreiden valtuustoryhmän ja usean muun
valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:
"Osallistuimme vuonna 2017 Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettyyn ”
Luontolahjani satavuotiaalle” -kampanjaan, jossa perustettiin luonnonsuojelualueita
kunnan maille Tuusulaan, mm. Tuomalansuolle ja Sarvikalliolle.
Tuusulan kuntastrategiassa toteamme, että ”otamme toiminnassamme huomioon
luontoarvot ja ympäristön. Huolehdimme, että luonto voi hyvin ja se on läsnä
kuntalaisten arjessa.” Indikaattorina tässä on luonnonsuojelualueiden määrä
Tuusulassa hehtaareina.
Pormestariohjelmassa toteamme, että ”Luonnonsuojelulliset tavoitteet määritellään
pohjavesien, luonnonympäristöjen ja suojelualueiden osalta. Teemme myös ohjelman
luonnonsuojelualueiden perustamiseksi.”
Me allekirjoittaneet esitämme, että Tuusulaan perustetaan vielä tämän kauden aikana
uusia luonnonsuojelualueita. Alueet voisivat olla esimerkiksi jo perustettujen alueiden
läheisyydessä, perustua Metso-kartoitukseen ja/tai pitää sisällään muuten merkittäviä
luontoarvoja. Tällaisia uusia alueita voisi olla niin Jokelassa, Kellokoskella kuin Etelä-
Tuusulassakin."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 21
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän edunvalvonnan tarkentaminen, aloite
TUUDno-2020-476
Lilli Salmi esitti seuraavan Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen:
"Keusoteen liittyminen oli yksi Tuusulan kunnan suurimpia päätöksiä lähivuosilta.
Keusote on merkittävä niin taloutensa kannalta kuin myös kuntalaisten päivittäisten ja
kriittisten palveluiden kannalta.
Keusote on toiminut täydessä laajuudessaan vuoden. On hyvä hetki katsoa sekä
taakse- että eteenpäin. Alkutaival on odotustenkin mukaan ollut haastava, mistä
kertoo myös julkisuuteen nousseet keskustelut suunniteltua suuremmista
kustannuksista ja budjettiylityksistä. Kokoomuksen valtuustoryhmä ei näe tarvetta
panikoitua näiden uutisten edessä. Suuren organisaation yhdistäminen tehokkaaksi
palveluorganisaatioksi ottaa aikansa. Uskomme, että päätös Keusoteen liittymisestä
oli oikea.
Vaikka päätös liittymisestä on tehty, arvioimme, että kuntayhtymän suuret päätökset
ovat vielä edessä. Niillä täytyy kyetä vastaamaan kustannusten kasvua hillitsevästi ja
taloudellisesti palvelutarpeen lisääntymiseen ja silti varmistamaan myös riittävän
laadukas palvelutaso. Tällaisia päätöksiä tarvitaan edelleen mm. organisaation
tehokkaaseen johtamiseen, talouden seuraamiseen, avainjärjestelmien hankintaan ja
käyttöönottoon, kunta- tai kuntarajakohtaisuudesta luopumiseen, organisaation
tarkoituksenmukaiseen rakenteeseen, palveluiden ja palveluprosessien
yhdenmukaistamiseen parhaiden käytänteiden mukaan, palveluiden
myöntämiskriteereihin ja sisältöihin ja palveluiden digitalisoimiseen sekä
palveluverkon virittämiseen vain muutaman mainitaksemme. Keusoten tulee siis
lähivuosina kyetä moniin päätöksiin, jotka eivät ole helppoja eivätkä kaikin osin ehkä
miellyttäviäkään.
Näitä haasteita varten me kokoomuksen valtuustoryhmässä arvioimme, että myös
Tuusulan kunnan edunvalvontaa tulee terävöittää ja sitä tukevaa viestintää Keusoten
ja kunnan ja myös Keusoten ja kunnan luottamushenkilöiden välillä kehittää. Kunnan
edunvalvontaan ei riitä, että erittäin haastavassa ja Keusoten toiminnan kannalta
kriittisessä luottamustoimessa, Keusoten hallituksessa, istuu kolme
luottamushenkilöämme. Emme siis kritisoi näitä henkilöitä, vaan arvioimme tämän
kanavan sellaisenaan vain yksinkertaisesti riittämättömäksi siihen, että me
kuntapäättäjinä riittävästi tietäisimme, mitä Keusotessa on tekeillä. Vaikka teimmekin
päätöksen liittyä Keusoteen, emme halunneet tiedonkulun luottamushenkilöille näin
merkittävästi heikkenevän ja vaikutusmahdollisuuksien karkaavan kuntayhtymän
ylimmälle johdoille ja liian harvoille luottamushenkilöille.
Teemmekin aloitteen, että kunnanhallitus valmistelee ja tuo valtuustolle päätettäväksi
Keusoten edunvalvontaan tarkennetun kunnan sisäisesti noudatettavan
toimintatavan, jolla varmistetaan mm., että
Keusotessa valmisteluun tai päätettäväksi tulevat olennaisiksi tunnistettavat
asiat ja niiden valmisteluvaiheet sekä olennaiset taloustiedot esitellään hyvissä
ajoin kunnan poliittiselle johtoryhmälle ja
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poliittinen johtoryhmä tai kunnanhallitus esittelee nämä asiat valtuustolle
keskusteluasioina tms. toimivaksi arvioidulla tavalla esimerkiksi pormestarin tai
Keusoten edustajan toimesta sekä
valtuutetuilla, valtuustoryhmillä ja valtuustolla on mahdollisuus ennen
valmistelun ratkaisevia vaiheita sekä kuulla että evästää Keusoten avainpaikoilla
olevia harvoja Tuusulan kunnan edustajia, vaikkei Keusoten
päätöksentekoajäsenkuntien valtuustoille voidakaan alistaa.
Kuntayhtymään siirryttäessä siirrettiin merkittävä osa kunnan peruspalveluiden
päätöksenteosta kauemmaksi kuntalaisista ja näin tosiasiallisesti vähennettiin tärkeää
avoimuutta. Uskomme, että aloitteemme mukaisilla toimilla lisätään/palautetaan
myös avoimuutta kuntalaisille erittäin tärkeässä asiassa."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 22
Muovipussittomat roskakorit kaikkiin kunnan toimistotiloihin, aloite
TUUDno-2020-477
Taina Ketvel esitti seuraavan valtuuston Keskiryhmä aloitteen:
"Valtuuston Keskiryhmä (Kesk.,RKP, KD) esittää, että Tuusulassakin siirrytään
muovipussittomien roskakorien käyttöön aluksi kunnan toimistotiloissa, myöhemmin
myös muissa kunnan toimitiloissa.
Kaikki tiedämme, kuinka paljon turhaa ja ympäristölle haitallista muoviroskaa kertyy
ympärillemme. Tuusulan kunta voi olla yksi edelläkävijä siirtyessään
muovipussittomaan toimistoarkeen.
Esimerkiksi Kotkan kaupunki on poistanut muovipussit roskakoreista kaupungin
toimitiloissa, myös kirjastossaan. Kotkassa on laskettu, että vuositasolla säästöä siellä
saadaan n. 25 000,00 euroa. Tuon kokoinen säästö tarkoittaisi Tuusulassa esimerkiksi
lisäpanostuksia kulttuurin tuottamiseen tai vaikkapa ikäihmisten kuntoiluvälineisiin.
Käytännössä muovipussiton ”roskis” tarkoittaa sitä, ettei roskakoriin voi heittää hyvin
jauhettua purukumia sellaisenaan, vaan se pitää kääräistä pieneen paperiin tai
nenäliinan mutkaan. Muovipussittomaan roskakoriin ei myöskään voi heittää nesteitä,
eikä sinne tietenkään voi heittää biojätteisiin kuuluvia roskia.
Kotkan kaupungissa on onnistuttu tiedottamisessa ja uudenlaisessa
asennoitumisessa, joten siellä on pystytty toteuttamaan muovipussittomat roskakorit
myös yleisölle tarkoitetuissa toimitiloissa."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§12, §15, §16
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä
koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun
päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.
Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta
näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää,
jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on
ilmoitettava
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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.
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.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
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.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on
määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§11, §13, §14, §17, §18, §20, §21, §22
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

