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Pöytäkirjan tarkastus
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§ 23
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 24
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Jarno Ruusala ja Marjut
Kylliäinen.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 25
Osavuosikatsaus II 2017, liikelaitoksen johtokunta
TUUDno-2017-699
Valmistelija / lisätiedot:
Satu Lahti, Jukka Sahlakari
satu.lahti@tuusula.fi
hallintosihteeri
Liitteet

1 Vesihuoltoliikelaitos ovk II 2017
Toisessa osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2017 tavoitteiden
toteutumisesta elokuu loppuun mennessä, suurimmista poikkeamista sekä
arvioidaan loppuvuoden kehitystä.
Vesihuoltoliikelaitos raportoi tavoitteistaan ja taloudestaan johtokunnalleen,
josta seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi.
Vesihuoltoliikelaitokseen kuuluu kolme tulosyksikköä, vesilaitos (pitää sisällään
varaston) viemärilaitos ja hulevesi.
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. – 31.8.2017
Toimintatuotot
Vuoden 2017 talousarviossa on vahvistettu toimintatuottoarvioksi 6 563 000 €.
Elokuun lopussa toimintatuottoarviosta on toteutunut 3 905 457,35 € eli
59,5 %. Toimintatuottojen arvioidaan pysyvän budjetoidussa määrässä.
Toimintakulut
Vuoden 2017 talousarviossa on vahvistettu toimintakuluarvioksi 3 982 872 €.
Elokuun lopussa toimintakuluarviosta on toteutunut 2055325,98 € eli
51,6 %. Toimintakulujen arvioidaan alittuvan 400 000 €. Syynä toiminta
kulujen alittumiseen ovat mm. vähäsateinen vuosi, tonttijohtojen vähäinen
rakentaminen, henkilöresurssien vähäisyys sekä vanhojen leasing-autojen
vaihtohyvitys.
Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutosta 400 000 euroa
menovähennyksenä.
INVESTOINNIT
Vesihuoltoliikelaitoksen investointeihin on budjetoitu 3 790 000 €,
josta on käytetty 798 392,20 € eli 21 %. Merkittävimpiä käynnissä
olevia investointikohteita ovat: Rajalinnan työpaikka-alueen laajennus
Kellokoskella sekä Peltokaaren laajennustyöt Jokelassa. Syyskuussa aloitetaan
Puustellinmetsän ja Anttilanranta I:n työmaat. Nämä työt meille toteuttaa
Ketek:n Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö.
Toteutimme ulkopuolisen urakoitsijan kanssa kahden jätevesipumppaamon
saneerauksen. Riihikalliossa on kuvattu jätevesiviemäreitä 3,1 km ja
näiden tietojen perusteella on saneerattu tähän mennessä mm. n. 3 km
huonokuntoista viemäriä.
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Vesihuoltoliikelaitoksen arvio on, että investoinneista jää käyttämättä
noin 500 000 € johtuen mm. Linjamäen haja-asutushankkeen
supistumisesta ja Aropellon sekä Vallun alueen alueen rakentamisen
lykkääntymisestä. Haasteena on saadaanko menossa olevat isot
Rykmentinpuiston rakennussuunnitelmat etenemään niin, että rakentaminen
päästään aloittamaan jo syksyllä.
Investointeihin esitetään määrärahamuutosta 500 000 euroa
menovähennyksenä.
Vesihuollon liittymismaksujen tuloarvio vuodelle 2017 on 800 000 €.
Liittymismaksuja on tuloutunut 428 729,29 € elokuun loppuun mennessä.
Vesihuoltoliikelaitos arvioi, että liittymismaksutuloarvio saavutetaan.
Lisätiedot: vesihuoltoliikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari p. 040 314 3563
Liitteet: vesihuoltoliikelaitoksen osavuosikatsaus

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja
Ehdotus
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
•
•

Hyväksyä osavuosikatsauksen seuranna 1.1.-31.8.2017
Muuttaa vuoden 2017 liikelaitoksen talousarviota ja hyväksyä
esitetyt määrärahamuutokset

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, taloussuunnittelija
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Kunnanhallitus, § 348, 14.08.2017
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, § 26, 18.09.2017
§ 26
Talousarvioesitys 2018, liikelaitoksen johtokunta
TUUDno-2017-535
Kunnanhallitus, 14.08.2017, § 348
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Talousarvion laadintaohje 2018
2 Talousarvio 2018 kehyslaskelma, khall 14.8.17
Toimintaympäristön kehitys
Vuoden 2017 talousarviokehyksen lähtökohtana on Suomen talouden
vauhdittunut kasvu sekä julkisen talouden velkaantumisen jatkuminen.
Valtiovarainministeriö (VM) ennustaa Suomen talouden kasvun hieman
hidastuvan jääden 1,6 %:iin. Verotuksen kiristyminen ja inflaation
nopeutuminen laskevat palkansaajien ostovoimaa. Työllisyys jatkaa
kohenemistaan, mutta työttömyysaste laskee hitaasti. Työttömyysasteen
asettuvan ennustetaan alenevan 8,1 prosenttiin.
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuulla olevat
tehtävät vähentyvät noin puolella. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous
painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen, esija perusopetukseen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimialoille.
Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehostaneet toimintaansa ja
hillinneet toimintamenojen kasvua. Toimintamenojen kasvun arvioidaan
jatkuvan maltillisena myös lähivuodet. Sote- ja maakuntauudistus pienentää
kuntatalouden menopaineita, kun kuntataloudesta poistuu sosiaalija terveydenhuollon kustannukset, jotka ovat olleet kasvupaineiltaan
suurin kuntatalouden menoerä. Kuntien yksikkökustannukset saattavat
kuitenkin nousta, jos kunnat eivät kykene sopeuttamaan esimerkiksi
hallintokustannuksia yhtä paljon kuin toimintaa siirtyy maakunnille.
Investointimenoja kasvattavat kasvukeskusten rakennushankkeet,
korjausinvestoinnit sekä vilkas sairaalarakentaminen. Kuntatalouteen
kohdistuvista sopeutustoimista huolimatta kuntatalouden lainanottotarvetta
heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on siksi lähivuosina
negatiivinen. Kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa, sillä samaan
aikaan kun kuntatalouden tulot likimain puolittuvat, vain pieni osa veloista
siirtyy maakuntiin.
Kuntien palkkakustannusten arvioidaan kasvavat maltillisesti lähivuosina.
Tänä vuonna sopimuskorotusten ja viime vuoden palkkaperinnön
kustannusvaikutuksen arvioidaan oleva keskimäärin noin 1,0 prosenttia.

Tuusulan kunta
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
18.09.2017

5/2017

8 (17)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Talousarviokehys
Tuusulan kunnan vuoden 2018 talousarviokehyksen pohjana ovat 2016
tilinpäätös, osavuosikatsaus 1/2017, Kuntaliiton vero- ja valtionosuusennusteet
sekä kunnan toimialojen ennakoimat tulo- ja menolisäykset, tuottavuustoimet
ja kehittämisprojektit.
Käyttöomaisuuden myyntivoittojen arvioidaan nousevan 10,5 milj. euroon,
kasvua 2017 talousarviosta 0,4 milj. euroa. Muiden toimintatuottojen
ennakoidaan supistuvan 2,0 milj. euroa lähinnä työterveyshuollon
yhtiöittämisen sekä toimeentulotuen valtionosuuden ja takaisinperinnän
maksujen loppumisen vuoksi (perustoimeentulon rahoituksen siirto Kelalle).
Toimintamenojen kasvuksi vuodelle 2018 (kunta ilman vesihuoltoliikelaitosta)
esitetään talousarviokehyksessä 1,04 % talousarvioon 2017 nähden
(0,64 % OVK1 2017). Kunnan toimintamenojen kasvupainetta vähentävät
työterveyshuollon yhtiöittäminen (vaikutus 0,9 milj. euroa), toimeentulotuen
vähennys (vaikutus 0,4 milj. euroa). Ulkoisten käyttötalousmenojen kasvuksi
vuodelle 2018 esitetään kehyksessä 0,89 % talousarvioon 2017 (0,44 % OVK1
2017 nähden).
Toimialojen talousarviokehyksen 2018 mukainen käyttötalousmenojen
kokonaiskasvu jakaantuu liitteenä olevan kehyslaskelman mukaan seuraavasti:
Yleisjohto- ja konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Kasvatus- ja sivistystoimi
Kuntakehitys ja tekninen toimi

0,31 %
- 2,63 %
2,62 %
13,91 %

Toimialojen toimintamenojen kasvut eivät ole vertailukelpoisia ehdotettujen
toimialojen välisten määrärahasiirtojen vuoksi, kun kuntaan jäävät palvelut
siirretään mahdollisuuksien mukaan 1.1.2018 alkaen pois sosiaali- ja
terveystoimialalta. Sote- ja aluehallintoalueuudistuksesta ja uudistukseen
liittyvien rahoitusratkaisujen vaikutukset täsmentyvät edelleen. Soteja maakuntauudistuksen aiheuttamat muutokset otetaan huomioon
budjetointiprosessin aikana.
Vesihuoltoliikelaitoksen tulee omassa talousarviovalmistelussaan noudattaa
kunnan tiukan talouden periaatetta. Vesihuollon toimintamenoja kasvattaa
käyntiin lähteneiden isojen aluekehityshankkeiden suunnittelu ja toteutus.
Kunnan talouden suunnittelun lähtökohtana on, että vesihuoltoliikelaitoksen
käyttötalousmenojen kokonaiskasvu on vuonna 2018 enintään -0,17 %.
Kehyslaskelman lähtökohtana on ansiotuloveroprosentti 19,50 %:a sekä
nykyiset kiinteistöveroprosentit. Kuntaliiton ennusteen mukaan Tuusulan
verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2018 4,1 milj. euroa (2,4 %) vuoteen
2017 nähden. Valtionosuuksien ennakoidaan alenevan 0,4 milj. euroa.
Talousarvion verotulot sekä valtionosuudet on arvioitu yhteisöverokertymää
lukuun ottamatta Kuntaliiton ennusteen mukaisiksi vuoden 2018 osalta.
Yhteisöveroja arvioidaan kertyvän 0,5 milj. euroa Kuntaliiton ennustetta
enemmän. Kuntaliiton ennusteesta poiketen yhteisöveron osalta
kasvuprosenttina on käytetty vuodesta 2019 alkaen 5 % ja kiinteistöverojen
osalta 2 %.
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Seuraavassa taulukossa on esitetty kiinteistöveroprosenttien osalta lain sallima
vaihteluväli ja kunnassa noudatettavat veroprosentit.
vero-%

Lain sallima vaihteluväli

Yleinen kiinteistövero
Vakituinen asuinrakennus
Muu asuinrakennus
Rakentamaton rakennuspaikka
Yleishyödyllinen yhteisö

0,93-1,80
0,41-0,90
0,93-1,80
3,93-4,00
0,00-1,55

Tuusulan nykyinen
0,93
0,41
0,93
4,00
0,65

Rahoituslaskelman 2018 lähtökohtana ovat noin 41,3 milj. euron investoinnit
(kunta + vesihuoltoliikelaitos), ja myöhempinä taloussuunnitelmavuosina
investointien taso olisi keskimäärin yli 30 milj. euroa. Tulevien investointien
mittakaavaan vaikuttaa olennaisesti suurten kehityshankkeiden (kuten
Rykmentinpuisto, Monio) aikataulu ja toteutustapa.
Tulorahoituksen riittämättömyydestä johtuen kunnan korollisten velkojen
kasvu säilyy nopeana. Kehyslaskelmassa toiminnan ja investointien rahavirta
vuonna 2017 on noin 23 milj. euroa negatiivinen.
Vuoden 2018 talousarvion keskeisenä tavoitteena on edelleen edistää
kunnan käyttötalouden tervehtymistä, toiminnan ja toimintatapojen
uudistamista sekä hidastaa velkaantumista. Tavoitteena on myös parantaa
kunnan tulonmuodostusta vauhdittamalla kunnan elinvoiman kehittymistä.
Lähtökohtana on, että henkilöstömäärän kasvu pidetään minimissään kunnan
varautuessa sote- ja maakuntauudistukseen. Asiakasmäärien aiheuttaman
kustannuspaineen kasvuun pyritään edelleen vastaamaan kevyemmillä ja
ennaltaehkäisyyn painottuvilla palveluilla.
Talousarviokehyksen mukaan Tuusulan kunnan tulos painuu vuonna
2018 noin 1 milj. euroa alijäämäiseksi. Taloussuunnitelmavuosina tulos
kääntyisi kokonaisuutena lievästi ylijäämäiseksi. Kunnan tulevien vuosien
investointitarpeita ja toteutustapoja arvioidaan budjetointiprosessin aikana
kriittisesti. Tavoitteena on varmistaa kunnan velkaantumisen hidastaminen
niin, että 150 milj. euron velkakattoa ei ylitetä vuonna 2021.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
•
•

käynnistää vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2022
taloussuunnitelman valmistelun liitteenä olevaan kehyslaskelmaan
mukaisesti
hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2022
taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Päätös
Kunnanhallitus päätti
•

käynnistää vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2022
taloussuunnitelman valmistelun liitteenä olevaan kehyslaskelmaan
mukaisesti
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•
•

hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 - 2022
taloussuunnitelman laadintaohjeet
todeta, että käyttöomaisuuden myyntitulojen varmistamiseksi
talousarvion tulee sisältää tarkennettu myyntisuunnitelma sekä
myyntitulojen toteuttamisen vaatimat investoinnit ja resurssit.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta, 18.09.2017, § 26
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Sahlakari
jukka.sahlakari@tuusula.fi
liikelaitoksen johtaja
Liitteet

1 Tuusulan Vesi Talousarvio 2018
2 Tuusulan vesi Investoinnit talousarvio 2018
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos aloitti toimintansa kuntalain tarkoittamana
liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksymän
vesihuoltoliikelaitoksen johtosäännön 4 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta
päättää itsenäisesti liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta, joka
sisältää mm:
•
•
•

liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
liikelaitoksen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
liikelaitoksen investointiosan määrärahoineen

Liikelaitoksen TA 2017 mukaan toimintakate on 2 580 128 €ja nyt TAE 2018
mukaan toimintakate on arvioitu olevan 2 721 699 €. Liikelaitos tulouttaa
Tuusulan kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Tavoitteet
Liikelaitoksen vuoden 2018 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman,
kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin.
Tavoitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.
Työnjohtotoiminnan organisoiminen suhteessa asiakkaisiin ja työntekijöihin
•

Mittari: kirjalliset ohjeet perustoimintatavoista

Tiedotuskäytäntöjen kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen
•

Mittari: käyttöönotettu uusia ja parannettuja tiedotuskäytäntöjä

Käyttötalous
Toimintatuotot vuonna 2018
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Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2018 toimintatuotot nousevat 57 500 €
(2,21 %) vuoden 2017 budjetista eli toimintatuotto TAE 2018 on 6 620 500 €.
Vuodelle 2018 on suunniteltu palveluhinnaston tarkistaminen (0-20 %)
johtuen mm. rakentamisen ja materiaalien kallistumisista. Käyttömaksut ja
liittymismaksut on suunniteltu pysyvän samalla tasolla lähivuodet.
Käyttökulut vuonna 2018
Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2018 toimintakulut pysyvät samassa tasossa
vuoden 2017 talousarvion kanssa huolimatta TSV:n ja KUVES:n taksojen
mahdollisesta nostosta, jonka vaikutus meihin on heidän talousesityksen
mukaan noin 80 000 €. Heidän taksojen nostot vaikuttavat meidän menojen
kasvuun isommin vuonna 2019. Toimintakulut TAE 2018 on 3 982 801 €.
Henkilöstösuunnitelma 2018–2022
Vakansseja liikelaitoksella on 17, yksi täyttämättä. Organisaation kehittämisen
vuoksi verkostopäällikön työsuhde muutetaan virkasuhteeksi. Hän vastaa
jatkossa koko verkoston saneerauksista ja kunnossapidosta.
Investointisuunnitelma 2018–2022
Kunnallistekniikka on koonnut liitteeseen alustavan investointiohjelman
määrärahatarpeineen yhdessä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa. Kohteet ja
ajoitus noudattavat tämän hetkistä kaavoitusohjelmaa. Lisäksi siihen on otettu
alustavia kohteita haja-asutusalueelta vesihuollon kehittämissuunnitelman
mukaisesti. Investointien TAE 2018 on 4 664 000 €.
Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä KETEK:n kanssa
kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat
2018 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana
suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita. Liikelaitos
varautuu omalta osaltaan poikkeuksellisen isoon (Rykmentinpuisto)
kynnysinvestointiin mm. rahoituslaskelmien avulla. Isoja hankkeita ovat myös
Jokelan Kartanon alue ja Lahela II:n alue.
Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden saneerausta
liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen
liikelaitos on budjetoinut vuosittain 0,6–0,7 M€ (lähivuosina tarve nousee 1–2 M
€).
Riskit TAE 2018
Talousarvio laaditaan luonnonoloiltaan keskimääräisen vuoden mukaan.
Suuri riski vesihuoltotoiminnan taloudelle on vuoden sateisuus. Valumavedet
pääsevät osittain myös jätevesiviemäreihin, mikä lisää käyttömaksuja
KUVESille. Sateisen ja kuivan vuoden ero käyttökuluissa on noin 15 % eli noin
130 000 €.
Vesihuoltoverkostojen yllättävät korjaukset, vesijohto- ja viemärivuodot
sekä tulvimiset vaativat vuosittain korjauskuluja 100 000 200 000 €.
¨
Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563
hallintosihteeri Satu Lahti, p. 040 314 3577
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Liitteet:
•
•

talousarvioesitys 2018 ja taloussuunnitelmaesitys 2018–2022
kunnallistekniikan investointiohjelma, vesihuollon osuus vuosille
2018–2022

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja
Liikelaitoksen johtokunta päättää
•
•

hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle
2018 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2018–2022 liitteiden
mukaisesti
hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen investointiesityksen vuosille 2018–
2022 liitteen mukaisesti

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanhallitus

Tuusulan kunta
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
18.09.2017
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§ 27
Kunnallistekniikan rakentamisohjelma 1.9. -.31.12.2017
TUUDno-2017-785
Valmistelija / lisätiedot:
Jukka Sahlakari
jukka.sahlakari@tuusula.fi
liikelaitoksen johtaja
Liitteet

1 Tarkistettu rakentamisohjelma 31.8.-31.12.2017
Tuusulan veden johtokunta hyväksyi 2.2.2017 § 3 omalta osaltaan
kunnallistekniikan rakentamisohjelman ajalle 1.1.- 31.8.2017.
Kunnallistekniikan rakentamisohjelman laatii pääsääntöisesti KETEK. Tuusulan
vesi liittää ohjelmaan omat erillishankkeet.
Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännön kohdan "13.
Kunnallistekniikan rakentaminen" mukaan tekninen lautakunta hyväksyy
alkuvuoden rakentamisohjelman (Tuusulan vesi omalta osaltaan) tammikuussa
ja loppuvuoden syyskuussa sekä saattaa päätöksensä kunnanhallitukselle
tiedoksi. Samassa yhteydessä tulee kunnanhallitukselle antaa selvitys edellisen
kauden toteutumisesta. Tuusulan veden johtokunta hyväksyy omalta osaltaan
edellisen kauden rakentamisen seurannan tilinpäätöksen yhteydessä kerran
vuodessa. Kunnanhallituksen tiedoksi rakentamisen seuranta menee teknisen
lautakunnan kautta, jolta Tuusulan vesi ostaa rakennuttamispalveluja.
Tuusulan Vedelle on johtokunnan ja valtuuston päätöksellä varattu
määrärahaa vuodelle 2017 yhteensä 3 790 000 euroa. Määrärahoista on
käytetty 798 000 € (21 %) 1.9.2017 mennessä. Loppuvuoden isojen hankkeiden
eteneminen ratkaisee lopulliset investointikulut. Kuitenkin nyt on jo nähtävissä,
että määrärahoja jää käyttämättä n. 500 000 €, johtuen mm. Linjamäen hajaasutushankkeen supistumisesta ja Aropellon sekä Vallun alueen rakentumisen
lykkääntymisestä. Alitus saattaa kasvaa vielä, koska käynnistymässä on kolme
suurehkoa urakkahanketta, joiden työaikataulu voi olla takapainotteinen.
Kunnallistekniikan seuranta ja määrärahojen käyttö tilanteessa
1.9.2017 ja määrärahojen varaus vuonna 2017 on käyty läpi kohteittain.
Rakentamisohjelma on tarkistettu ajalle 1.9.-31.12.2017.
Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563 ja työpäällikkö
Jyrki Sjöblom, p. 040 314 3134
Liitteenä kunnallistekniikan rakentamisohjelma ajalle 1.9.–31.12.2017.

Ehdotus
Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja
Ehdotus
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

Tuusulan kunta
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
18.09.2017
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•

•

hyväksyä omalta osaltaan kunnallistekniikan rakentamisohjelman
määrärahavarauksineen ajalle 1.9.–31.12.2017 ja toteaa, että siinä
esitetyt työvaiheajoitukset ovat ohjeellisia ja niitä voidaan tarkistaa
liikelaitoksen johtajan päätöksellä.
lähettää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnallistekniikan
rakentamisohjelman ajalle 1.9.-31.12.2017

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kunnanhallitus, Petri Juhola, Jyrki Sjöblom

Tuusulan kunta
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
18.09.2017
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§ 28
Viranhaltijapäätökset
Vesihuoltoliikelaitosken johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat
viranhaltijapäätökset:
Liikelaitoksen johtaja
hankintapäätös:
§1 Linjamäen vesihuoltoverkoston rakentaminen, 21.06.2017
§2 Jätevesipumppaamoiden kaukovalvontakoneiden ja -ohjelman päivitys,
28.07.2017
§3 Tuusulan veden asiakaslehti, 11.09.2017
Ehdotus
Esittelijä: Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä oteta
kuntalain 90 §:n nojalla johtokunnan käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Tuusulan kunta
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
18.09.2017
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Muutoksenhakukielto
§25, §26, §27
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tuusulan kunta
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja
18.09.2017

5/2017
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Oikaisuvaatimus
§28
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, vesihuoltolaitoksen johtokunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181

