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§9
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Todettiin, että osa kokoukseen osallistujista oli paikalla Rykmentinpuiston
ruokalassa ja osa osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.
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§ 10
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet
Pekka Heikkinen ja Jussi Salonen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Konsernijaosto, § 3,24.02.2020
Konsernijaosto, § 11, 30.03.2020
§ 11
Tilinpäätös 2019 ja tuloksen käsittely
TUUDno-2020-334
Konsernijaosto, 24.02.2020, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Tilinpäätös alustava 2019, konsj 24.2.2020
Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja
Konsernijaosto päättää
merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Konsernijaosto, 30.03.2020, § 11
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Oheismateriaali
1 Tilinpäätös 2019, konsj 30.3.2020 oheinen
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta
seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun
mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen
valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun
mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan
tytäryhteisöineen tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
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Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on
ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet
sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnan kokonaistalouden toteutuminen
Talousarvio toteutui kokonaisuutena selvästi talousarviota heikommin ja vuoden 2019
tulos jäi 19,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 0,2
milj. euroa alijäämäinen. Ilman arvonalennuksia kunnan tulos olisi ollut 10,1 milj.
euroa alijäämäinen
Vertailukelpoiset ulkoiset toimintatuotot lisääntyivät edellisestä vuodesta 3,1 milj.
euroa. Budjettia parempaan kasvuun vaikuttivat keskeisesti käyttöomaisuuden ja
osakkeiden myyntivoitot, joita kertyi 9,0 milj. euroa (poikkeama talousarvioon nähden
+ 1,8 milj. euroa). Kunnalle tuloutui korvauksia maankäyttösopimuksista 3,4 milj.
euroa (+ 0,6 milj. euroa). Lisäksi toimintatuottoja kertyi ennakoitua enemmän mm.
rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksujen sekä muista yhdyskuntapalvelujen maksuista
(yhteensä + 0,6 milj. euroa).
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä vertailukelpoisten ulkoisten toimintamenojen kasvu oli
5,7 % (13,4 milj. euroa), kun vuonna 2018 menojen kasvu oli 4,8 %. Menokasvusta 10,8
milj. euroa oli Keusoten kuntaosuuden ja 3,1 milj. euroa henkilöstökulujen lisäystä.
Toimintamenojen kasvua lisäsivät osaltaan sisäilmaongelmiin liittyvät kustannukset;
Hyökkälän, Kirkonkylän ja Riihikallion koulujen väistötilojen kustannukset olivat
yhteensä 1,5 milj. euroa. Lisäksi sisäilmatutkimuksiin käytettiin 0,4 milj. euroa.
Kunnan ulkoisten nettomenojen (toimintakate) vertailukelpoinen kasvu oli 5,4
%. Toimintakatetta lisäsi keskeisesti sote-menojen nopea kasvu. Toisaalta
käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja maankäyttökorvausten hyvä kehitys lievensi
toimintakatteen kasvua.
Vuosikate oli 5,5 milj. euroa (11,7 milj. euroa 2018). Suunnitelman mukaiset poistot
kasvoivat kasvaneiden investointien myötä 2,1 milj. eurolla 15,6 milj. euroon.
Kunnan vuoden investoinnit olivat yhteensä 39,7 milj. euroa (2018: 36,4 milj. euroa).
Investoinnit jouduttiin rahoittamaan pääosin velalla. Lainamäärä kasvoi 27,8, milj.
euroa. Kunnalla oli lainaa vuoden lopussa 126,4 milj. euroa, josta pitkäaikaisten,
kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 85 milj. euroa.
Tuusulan valtuusto hyväksyi joulukuussa 2019 kasvun ja talouden hallintaohjelman,
jolla pyritään hallitsemaan ja tasapainottamaan kunnan taloutta pitkäjänteisesti.
Ohjelmalla tähdätään kunnan tulorahoituksen vahvistamiseen, velkaantumisen
hidastamiseen sekä myöhemmässä vaiheessa lainakannan vähentämiseen. Keskeisinä
tavoitteina on turvata kunnan strategian mukaisten kasvu- ja
palveluverkkoinvestointien toteuttaminen, välttää ajautuminen palveluiden
karsimiseen sekä ehkäistä tarvetta veroasteen kiristämiselle. Ohjelman toteutetaan
vuoden 2020 aikana ja ohjelma toimii myös vuoden 2021 talousarvion laadinnan
tukena.
Talousarvion toteumavertailu ja poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon
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Verorahoitus alitti kokonaisuutena budjetin 5,4 milj. euroa. Verotuloja kertyi 7,1 milj.
euroa alle talousarviossa arvioidun määrän ja valtionosuuksia tilitettiin kunnalle 1,7
milj. euroa suunniteltua enemmän.
Talousarvion lisättiin toimintakatetasolla määrärahoja ensimmäisen
osavuosikatsauksen yhteydessä 1,8 milj. euroa. Toisen osavuosikatsauksen
yhteydessä lisäys oli 0,3 milj. euroa. Toimintakate toteutui 1,3 milj. euroa muutettua
talousarviota heikompana.
Toimintatuotot toteutuivat budjetoitua paremmin. Tähän vaikutti keskeisesti 1,8 milj.
euroa budjetoitua suuremmat käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot. Lisäksi
maankäyttökorvauksia kertyi 0,6 milj. euroa budjetoitua enemmän. Lisäksi
toimintatuottoja kertyi hieman ennakoitua enemmän kasvussa ja ympäristön sekä
yhteisten palveluiden toimialueilla. Sivistyksen toimialueella sitova toimintakate
toteutui talousarvion mukaisesti. Ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita (1,1 milj.
euroa) ei budjetoitu tuloihin eikä menoihin.
Kunnanviraston johdossa Tuusulan budjetoima Keusoten maksuosuus ylittyi
merkittävästi, noin 8,2 miljoonaa euroa, nousten yhteensä 115,5 milj. euroon.
Ylityksestä pääosa oli erikoissairaanhoidon kulukasvua. Keusoten raportoimat 2019
talousarvion luvut eivät ole yhteneviä kunnan talousarvioon nähden. Keusoten
ilmoittamassa maksuosuudessa ei ole huomioitu laboratorion ja röntgenin vuoden
2019 laskuttamatta jääneitä 112 000 euron vuokratuottoja. Keusoten maksuosuuden
lisäksi kunnanviraston johdon vastuualueelle kirjattiin 0,4 milj. euron myyntituottoja
Tuusulan Keusotelle tuottamista ICT-palveluista. Tämän ohella kunnan
henkilöstömenoihin kirjattiin eläkemenoperusteisia Kuel-maksuja 1,3 milj. euroa, jotka
kohdistuvat ennen vuotta 2019 Tuusulan kunnan palveluksesta poistuneeseen sote-
henkilöstöön.
Sivistyksen toimialueella toimintakate toteutui alkuperäisen talousarvion mukaisesti.
Muutettuun talousarvioon nähden toimintakate toteutui 0,2 milj. euroa parempana.
Ulkopuolista rahoitusta saavia hankkeita (1,1 milj. euroa) ei budjetoitu tuloihin eikä
menoihin. Lasten hoidon tuet jäivät noin 0,15 milj. euroa alle talousarvion.
Koulukuljetuksiin varatun määrärahan ylitys oli noin 0,12 milj. euroa. Vapaa-
aikapalveluissa toimintatuotot alittuivat noin 0,16 milj. euroa, mm. uimahallin
kävijämäärän laskun vuoksi. Samalla toimintamenot ylittyivät vajaat 0,2 milj. euroa
pääasiassa kunnossapitomenojen kasvun vuoksi. Ruokapalveluissa ennakoitua
pienemmistä ateriamääristä johtuen määrärahoja säästyi noin 0,3 milj. euroa.
Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakate toteutui 1,4 milj. euroa alkuperäistä
talousarviota parempana (+ 2,3 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden).
Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion 1,3 milj. euroa. Toimintatuottojen ylitys
johtui lähinnä maankäytön sopimuskorvausten (+ 0,6 milj. euroa), rakennusvalvonta-
ja tarkastusmaksujen (+ 0,4 milj. euroa) sekä muiden yhdyskuntapalvelujen maksujen
(+ 0,3 milj. euroa) ylityksistä. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 0,7 milj.
euroa. Merkittävimpiä alituksia olivat HSL-kuntaosuus (+ 0,4 milj. euroa), ulkoiset
vuokrakulut (+ 0,5 milj. euroa) sekä Rykmentinpuiston ja asuntomessujen
rakentamiseen liittyvät kustannukset (+ 0,5 milj. euroa). Gasumin maakaasuputken
siirrosta Rykmentinportin alueelle aiheutui noin 1,0 milj. euron kustannukset vuodelle
2019.
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Yhteisten palveluiden toimialueella toimintakate toteutui lähes 0,9 milj. euroa
budjetoitua pienempänä (+ 1,0 milj. euroa muutettuun talousarvioon
nähden). Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion vajaat 0,8 milj. euroa.
Suurimmat toimintatuottojen ylitykset olivat maahanmuuttoon valtiolta saadut
korvaukset 0,26 milj. euroa sekä työllisyyspalveluiden palkkatuki 0,13 milj. euroa, joka
näkyy määräaikaisten työntekijöiden henkilöstökuluissa menoina. Holhoustoimen
edunvalvonnan maksutuotot ylittyivät lähes 0,1 milj. euroa. Toimintamenot alittivat
muutetun talousarvion 0,2 milj. euroa. Toimintamenojen alituksia saavutettiin lähinnä
eläkemenoissa sekä palveluiden ostoissa.
Arvonalennukset olivat yhteensä 9,8 milj. euroa.
Tulevien 2 - 3 vuoden aikana on suunniteltu purettavan sisäilmaongelmien
vuoksi tyhjennettyjen Kirkonkylän, Riihikallion ja Ruotsinkylän koulujen
koulurakennuksia sekä kunnantalo. Purettavien kohteiden jäljellä olevat
tasearvot kirjattiin alas, mikä tarkoittaa yhteensä 7,4 milj. euron kuluerää
normaalien sumu-poistojen lisäksi.
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (Kuves)
peruspääomaa on alennettu vuosina 2017 ja 2018 aikaisempien vuosien
alijäämän kattamiseksi. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi Kuvesin
omistajakunnille aikaisemmasta tulkinnasta poikkeavan lausunnon
peruspääoman alentamisen kirjaamisesta kuntien kirjanpidossa. Lausunnon
perusteella Kuvesin peruspääoman arvonalentuminen tulee kirjata
tulosvaikutteisesti, vaikka yhteisön tulonmuodostuskyky on pysynyt ennallaan.
Tuusulan osuus Kuvesin peruspääoman alentamisesta on noin 2,0 milj. euroa.
KOy Hyrylän Ostoskeskus niminen kunnan tytäryhtiö purettiin tilakauden aikana,
josta aiheutui 0,4 milj. euron alaskirjaus (yhtiön osakkaiden tasearvo ylitti 0,4
milj. eurolla arviokirjan mukaisen tontin ja rakennusten arvon).
Investointeja toteutui 39,7 milj. euron edestä. Alkuperäisen talousarvion mukaiset
bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 44,4 milj. euroa. muutetun talousarvion mukaan
investointien oli määrä nousta yhteensä 43,8 milj. euroon. Kunnan
rakennusinvestointien määrä alitti talousarvion 6,7 milj. euroa, jääden 5,5 milj.
euroon. Keskeinen syy investointien toteutumiseen huomattavasti määrärahoja
alhaisemmalla tasolla oli Etelä-Tuusulan lukio/monitoimirakennuksen osalta tehty
valitus, jonka johdosta rakennustöiden aloitus lykkääntyi.
Tilinpäätöksen käsittely
Tilinpäätös on liitteenä. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, raportin
talousarvion toteutumisesta sekä tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Tilinpäätös
esitetään allekirjoitettavaksi kokouksessa. Tilintarkastuksen valmistuttua
tarkastuslautakunta käsittelee tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen. Tilinpäätös
saatetaan valtuuston käsiteltäväksi toukokuussa. Hallitukselta pyydetään lupaa
tilinpäätöksen liitetietojen täydentämiseen ja tekstissä havaittujen mahdollisten
kirjoitusvirheiden korjaamiseen.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajan ja
tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi
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hyväksyä, että tilinpäätöksen liitetietoja voidaan täydentää ja tekstissä havaitut
mahdolliset kirjoitusvirheet korjata
saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valtuuston käsiteltäväksi
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää, että
vesihuoltoliikelaitoksen perustamisesta syntynyt ja kohdentamatta jäänyt erä
Muut omat rahastot 3047 237,52 euroa siirretään taseen omaan pääomaan
tilikauden yli-/alijäämätilille
tilivuoden 2019 alijäämä – 19 929 722,28 euroa kirjataan omaan pääomaan
tilikauden yli-/alijäämätilille.
____________
Konsernijaosto 30.3.2020
Kunnanhallitus käsittelee asiaa em. ehdotuksen pohjalta kokouksessaan 30.3.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja
Konsernijaosto päättää
merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Lisäksi merkittiin tiedoksi selvitys korona-pandemian vaikutuksesta talouteen.
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§ 12
Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta
TUUDno-2020-590
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta, konsj 30.3.2020
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteista. Tuusulan kunnassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet sisältyvät 1.6.2017 voimaan tulleeseen hallintosääntöön. Hallintosäännön
58 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
koskevat ohjeet ja menettelytavat. Tuusulan kunnassa on myös voimassa valtuuston
31.3.2014 hyväksymät Tuusulan kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet.
Ohje Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Tuusulan kunnassa
ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön työtä. Ohjeessa kuvataan
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsitteet, kohteet ja menettelytavat sekä
toteuttajat ja heidän vastuunsa.
Ohjeen liitteessä 1. on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman mallipohja,
joka laaditaan toimialuekohtaisesti talousarviovuodelle. Ohjeen liitteessä 2. on
selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, jolla toimialueet laativat
vuosittain toimintakertomuksessa esitettävän sisäisen valvonnan selonteon tueksi
itsearvioinnin.
Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Tuusulan kunnassa-ohjeen
avulla yhtenäistetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapoja sekä
varmistetaan ja tuetaan, että hyväksyttyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan. Uusi
ohje kumoaa kunnanhallituksen hyväksymän ohjeen Sisäisen valvonnan ohje
15.4.2002 § 36.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja
Konsernijaosto päättää
merkitä asian tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jakovalmistelua varten.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 13
Sopimushallinnan ohje
TUUDno-2020-591
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Sopimushallinnan ohje, konsj 30.3.2020
Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja
Tuusulan kunnassa on ollut selkeä tarve sopimushallinnan ohjeistukselle.
Sopimusprosessia tai sopimusprosessin eri toimijoiden roolia ei ole kuvattu kunnan
ohjeistuksissa riittävällä tarkkuudella.
Kunnassa on nyt laadittu sopimushallinnan ohje, jossa määritellään kunnan
sopimusohjauksen periaatteet ja niiden toteuttaminen. Ohje sisältää kuvauksen
sopimusprosessin eri vaiheiden kulusta ja siinä määritellään sopimushallintaan
liittyvät olennaiset toimijat, toimijoiden roolit ja heidän tehtävänsä.
Ohje auttaa kuntaa kehittämään sopimuksiin liittyviä prosesseja, eri toimijoiden välistä
yhteistyötä ja tiedonkulkua. Sopimusohjaus parantaa sopimusten laatua, kun
kunnassa havaitaan ja korjataan mahdolliset virheet riittävän aikaisessa vaiheessa.
Sopimusohjaus hyödyttää kuntaa toteuttamalla säästöjä hankinnan tarpeen oikea-
aikaisen havaitsemisen ja arvioinnin sekä kustannusten, sopimusriskien ja
prosesseihin hukattavan työajan vähenemisen kautta. Sopimusohjauksella
varmistetaan, että sopimuksiin kirjatut vastuut ja velvollisuudet täytetään
täysimääräisesti sopimusprosessin kuluessa ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan
oikea-aikaisesti. Lisäksi sopimusohjauksella valvotaan sopimusprosesseja, niiden
toimivuutta ja noudattamista ja ylläpidetään tilannekuvaa olemassa olevista ja
päättyvistä sopimuksista ja niihin liittyvistä ongelmista.
Sopimushallinnan tavoitteena on varmistua siitä, että sopimuksista on yhteinen
rekisteri ja arkistointi, sopimusten teolle on selkeä prosessi ja valtuudet, sopimuksia
allekirjoittavat henkilöt, joilla on siihen valtuudet, sopimuksissa on kuntaa suojaavat
ehdot ja sopimus on kauttaaltaan kunnan edun mukainen. Lisäksi sopimushallinnan
tavoitteena on varmistua siitä, että jokaisella sopimuksella on yhteyshenkilö, joka
seuraa mm. sopimuksen irtisanomista, voimassaoloa, maksujen aiheellisuutta,
oikeellisuutta ja mahdollista korotusta ja sitä, että sopimukset irtisanotaan heti, kun
ne eivät enää ole tarpeen.
Päävastuu sopimusten kokonaisohjauksesta ja -valvonnasta on yhteisten palveluiden
toimialueen hallintopalvelut -palvelualueella. Vastuu yksittäisestä sopimuksesta koko
sopimuksen elinkaaren ajan on kyseisestä sopimuksesta vastaavalla toimialueella.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kirsi Paananen selosti asiaa.
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§ 14
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan valinta
21.4.2020 kokoukseen ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, yhtymäkokousedustajan
valinta 24.4.2020 kokoukseen
TUUDno-2017-859
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Yhtymäkokous 21.4.2020 esityslista, konsj 30.3.2020
Verkkojulkisuus rajoitettu
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kevätyhtymäkokous
pidetään 21.4.2020 ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän yhtymäkokous
pidetään 24.4.2020.
Kuntalain 60 § 2 momentin mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen
erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä
kunnan muu toimielin.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja
Konsernijaosto päättää
valita yhtymäkokousedustajan Keski-Uudenmaan vesiensuojelun
liikelaitoskuntayhtymän 21.4.2020 pidettävään kevätyhtymäkokoukseen ja
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 24.4.2020 pidettävään
yhtymäkokoukseen.
Päätös
Konsernijaosto päätti
valita yhtymäkokousedustajaksi talousjohtaja Markku Vehmaksen tai
määräämänsä.
Tiedoksi
talousjohtaja, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymä, henkilöstöpalvelut
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§ 15
Ilmoitusasiat
Konsernijaoston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Taloudenohjaus
Talousraportti 2/2020
Kokouskutsuja
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, yhtiökokouskutsu 8.3.2020
Tuusulan Jäähalli Oy, yhtiökokous 12.3.2020
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 16
Muut asiat
Ei muita asioita.

2/2020

15 (17)

Tuusulan kunta
Konsernijaosto

Pöytäkirja
30.03.2020

2/2020

16 (17)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§11, §12, §13
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§14
Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 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.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen,
ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä
postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

