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§ 118
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkaistu
Tuusulan kunnan www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.
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:
Aila Koivunen
Monica Avellan
Ulla Rosenqvist
Todettiin, että
Aila Koivusen tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu Jorma Sulander
Monica Avellanin tilalla on Keskustan ja RKP:n vaaliliiton 1. varavaltuutettu Matti
Alanko
Ulla Rosenqvistin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Topi Korpinen.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 119
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Monica Avellan ja Hanna Catani.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Hanna Catani ja Janne Hermunen.
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Kunnanhallitus, § 283,09.08.2021
Valtuusto, § 120, 06.09.2021
§ 120
Keskisen Uudenmaan musiikkiopiston johtokunta 2021–2025, jäsenten valinta
TUUDno-2021-897
Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 283
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Keski-Uudenmaan Musiikkiopiston tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta,
valmennusta alan ammattiopintoihin sekä järjestää muuta musiikkikulttuurin
kehittämiseen liittyvää toimintaa. Oppilaitos voi antaa musiikkia sivuavien muiden
taideaineiden perusopetusta. Lisäksi oppilaitoksella on mahdollisuus järjestää
tehtäväalueeseen kuuluvaa koulutusta ja palveluja myös maksullisena
palvelutoimintana. Musiikkiopisto on hallinnollisesti Järvenpään sivistys- ja vapaa-ajan
palvelualuetta.
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta on Järvenpään kaupungin ja
Tuusulan kunnan yhteinen toimielin. Johtokuntaan kuuluu kuusi (6) jäsentä ja yhtä
monta varajäsentä. Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan valtuustot valitsevat
kumpikin kolme (3) jäsentä sekä valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Järvenpään kaupunki nimeää johtokunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sovitun vuorotteluperiaatteen mukaisesti
vuorossa olevan kunnan esityksestä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat
aina eri kuntia.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa
toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisistä syistä muuta johdu. Käytännössä tämä tarkoittaa Keskisen
Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnan osalta, että naisia ja miehiä on oltava
kumpiakin kolme. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja
varajäseniä.
Kuntalain 74 §:n mukaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka
kotikunta kunta ei ole.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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ehdottaa valittavaksi toimikaudelle Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston
johtokuntaan kolme (3) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
nimetä yhden jäsenistä johtokunnan varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 06.09.2021, § 120
Ehdotus
Valtuusto päättää
ehdottaa valittavaksi toimikaudelle Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston
johtokuntaan kolme (3) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen
nimetä yhden jäsenistä johtokunnan varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Valtuusto päätti
ehdottaa valittavaksi toimikaudelle Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston
johtokuntaan kolme (3) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen seuraavasti:
Jäsenehdokas:
Keimo Joensuu
Mikaela Vuorio
Tarja Hakonen

Henkilökohtainen varajäsen:
Leena Jäntti
Janne Hermunen
Toni Luode

nimetä johtokunnan varapuheenjohtajaksi Keimo Joensuun.
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Tiedoksi
valitut, luottamushenkilörekisteri, Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto
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Kunnanhallitus, § 297,23.08.2021
Kunnanhallitus, § 317,30.08.2021
Valtuusto, § 121, 06.09.2021
§ 121
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 ja talousarvion 2021 muuttaminen
TUUDno-2021-1885
Kunnanhallitus, 23.08.2021, § 297
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Kesäkuun puolivuosiraportti 2021, khall 23.8.2021
Puolivuotiskatsauksen 1.1.–30.6.2021 valmistelu on kesken, koska Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymän tietoja ei vielä ole ollut saatavilla. Puolivuotiskatsaus valmistuu
niin, että se voidaan käsitellä ja tehdä ehdotus valtuustolle kunnanhallituksen
kokouksessa 30.8.2021. Tässä vaiheessa kunnanhallituksen tulisi päättää ottaa asia
vatuuston kokouksen 6.9.2021 asialistalle.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian valtuuston 6.9.2021 pidettävän kokouksen esityslistalle ja tehdä
ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 30.8.2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 317
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Kesäkuun puolivuosiraportti 2021, khall 30.8.2021
2 Määrärahamuutokset 062021, khall 30.8.2021
Toimintaympäristö
Vuoden 2021 talousarvio perustuu kuntastrategian mukaisiin linjauksiin ja
panostuksiin kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan kasvuun sekä palveluiden ja
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palveluverkon kehittämiseen. Strategian mukaiset tavoitteet ovat konkretisoituneet
vuosien 2020–2021 aikana; asuntorakentaminen on vilkastunut, väestön määrä on
kääntynyt kasvu-uralle ja mittavat investoinnit palveluverkkoon sekä uusien asuin- ja
yritysalueiden infraan ovat käynnissä.
Koronaepidemia vaikutti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana laajasti koko kunnan
toimintaan. Valtioneuvosto ja aluehallintoviranomaiset määräsivät ja ohjeistivat
kunnan palveluille laajoja rajoituksia ja muutoksia. Toimintaa vallinneissa
poikkeusolosuhteissa koordinoitiin tiiviisti Keusoten kanssa. Kunnat palvelut ja
toiminnot pystyttiin pitämään käynnissä ilman merkittäviä häiriöitä.
Talouden toteutuminen
Kunnan verotulot toteutuivat kokonaisuutena 11,1 milj. euroa (11,8 %) edellisvuoden
vastaavaa ajankohtaa suurempina.
Kunnallisverojen kasvu oli 7,4 milj. euroa (8,2 %). Verotulojen kasvua tuki hyvä
palkkakehitys sekä parantunut työllisyys. Kunnallisveron jako-osuus nousi
lokakuusta 2020 lähtien 61,79 %:sta 62,27 %:in, mikä osaltaan lisäsi
kunnallisveron tilityksiä edellisvuoteen verrattuna.
Yhteisöverotulot kasvoivat alkuvuonna 2,9 milj. euroa (69,1 %). Syynä kasvuun
olivat suurelta osin v. 2020 lisäennakot, joita maksamalla yritykset pyrkivät
välttämään jäännösveroja ja sille laskettavaa koron määrää.
Kiinteistöverot toteutuivat n. 0,9 milj. euroa edellisvuotta suurempina.
Kiinteistöverotuksen osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen
vuonna 2020. Tämän takia kiinteistöveroja tilitettiin aiempaa aikaisemmin, mikä
näkyy suuremapana kasvuna vertailussa edellisvuoteen nähden.
Koronaepidemian vaikutus kunnan verotuloihin alkuvuoden osalta oli ennakoitua
pienempi ja verotulot ovat kehittyivät kaikissa verotulolajeissa myönteisesti. Koko
vuoden verotuloarvioon esitetään 1 milj. euron lisäystä. Kuntaliiton 12.5.2021 arvio
kuluvan vuoden verotulojen määräksi on 198,5 milj. euroa. Ennusteessa (muutettu
tuloarvio) on arvioitu verotuloja toteutuvan 196,8 milj. euroa.
Tammi-kesäkuun toimintatuotot kehittyivät kokonaisuutena suunnitellusti.
Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 5,8 milj. euroa. Tontteja
luovutettiin tarkastelukaudella 10,0 milj. euron arvosta (myydyt ja vuokratut tontit
yhteensä). Maaliskuun kumulatiivinen toimintatuottojen kuntatasoinen toteutuma oli
50,8 % koko vuoden talousarvioon nähden. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset
toiminnassa heijastuivat edelleen sivistyksen toimialueella varhaiskasvatuksen,
uimahallin, museoiden, ja iltapäivätoiminnan maksutuottoihin, jotka jäivät 125
000 euroa talousarvion mukaista tasoa pienemmiksi.
Ensimmäisen vuosipuoliskon toimintamenot olivat 5,9 % (7,9 milj. euroa) edellisvuotta
suuremmat. Palveluiden ostot kasvoivat 8,0 milj. euroa. Kasvu tapahtui suurelta osin
sosiaali- ja terveyspalveluissa (4,9 milj. euroa), Keusoten kustannukset nousivat
etenkin vastaanottopalveluissa sekä suun terveydenhuollossa, koronaepidemian
vaikutuksesta. Luminen ja kylmä tammi–helmikuu lisäsi talvikunnossapidon sekä
lämmityksen kustannuksia normitalveen nähden noin 0,4 milj. euroa, kasvun ja
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ympäristön toimialueella. Henkilöstökulujen kasvu on ennakoidulla uralla (toteuma
48,3 %). Toimintamenojen toteuma oli kokonaisuutena 50,4 % talousarviosta.
Toimintakate toteutui 50,3 % muutettuun talousarvioon nähden (toteuma v. 2020 49,6
%). Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.
Kunta sopeuttaa talouttaan vuonna 2021 budjettiin sisältyvällä säästö- ja
tuottavuusohjelmalla, jonka mukainen vuoden 2021 säästötavoite on yhteensä 2,8
milj. euroa. Säästöohjelman mukaiset toimenpiteet ovat valtaosin etenemässä
suunnitellusti. Kuitenkin vanhan kunnan virastotalon purkamisen lykkääntyminen,
kunnan rakennusten ilmanvaihdon säästötoimien peruuntuminen, kirkonkylän
koulukampuksen rakentamisen aloittamisen sekä HSL:ään kohdistuvien
linjatarkastelujen lykkääntyminen aiheuttavat Kasvun ja ympäristön säästötavoitteen
saavuttamiselle noin 0,7–0,8 milj. euron riskin.
Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat alkuvuonna 12,0 milj. euroa. Martta
Wendelinin päiväkodin rakentamisesta kertyi alkuvuoden aikana kustannuksia 3,9
milj. euroa. Monion rakentaminen käynnistyi elokuussa (alkuvuoden kustannukset 1,6
milj. euroa) ja Kirkonkylän sekä Riihikallion kouluhankkeiden suunnittelua jatkettiin.
Kunnallistekniikan rakentaminen painottui Kellokosken keskustan-alueen vesihuollon
sekä katujen rakentamiseen. Alkuvuonna rakennettiin myös Puustellinmetsän
katuverkkoa. Kunnallistekniikan suunnittelussa pääpaino oli Häriskiven, Pellavamäen,
Sulan ja Rykmentinpuiston työpaikka-alueiden sekä Hyrylän keskustan ja
Rykmentinpuiston keskustan alueiden suunnittelussa.
Kunnan korollisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 137,5 milj. euroa, mikä on
2,5 milj. euroa vähemmän vuoden 2020 kesäkuun lainamäärään verrattuna.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä varauduttiin tuleviin investointeihin sekä
korkoriskien pienentämiseen nostamalla pitkäaikaisia lainoja 30 milj. euroa.
Pitkäaikaisten ja kiinteäkorkoisten lainojen osuus koko kunnan lainasalkusta oli 135,0
milj. euroa.
Vuositason ennuste
Vuonna 2021 koronaepidemian vaikutukset näkyvät voimakkaasti kunnan toiminnassa
ja taloudessa. Koronan talousvaikutuksia on edelleen vaikea arvioida; merkittävimmät
taloudelliset vaikutukset liittyvät epidemian pitkittymisestä aiheutuviin taloudellisiin ja
sosiaalisiin vaikutuksiin sekä keskuspankkien ja valtioiden tukitoimien jatkumiseen.
Myönteistä kehitystä tukee Suomen talouden elpyminen, talouskasvun ennakoidaan
jatkuvan voimakkaana toisella vuosipuoliskolla. Kunnan tilikauden 2021 tuloksen
ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana, ennustettu alijäämä -7,1
milj. euroa (-6,3 milj. euroa, kunta ja vesiliikelaitos yhteensä).
Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronaepidemian talous- ja
työllisyysvaikutuksiin. Kunnallisveron osalta vuoden valmistuva 2020 verotus voi tuoda
enemmän ennakonpalautuksia ja vähemmän jäännösveroja verrattuna aikaisempiin
vuosiin, kun 2020 ennakonpidätysprosentteja ei välttämättä muutettu ansiotulojen
vähennyttyä koronan vuoksi. Toisaalta koheneva taloustilanne heijastunee
positiivisesti loppuvuoden verotulokertymään. Verotuloarviota korotetaan
puolivuosikatsauksen yhteydessä maltillisesti, 1,0 milj. eurolla.
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Myöskään valtionosuuksien ennusteeseen ei tehdä muutoksia. Valtion vuoden 2021
talousarvion kuntasektorin tukipaketista 1,66 mrd. euroa koostuu välittömästi
koronaan liittyvien kustannusten korvaamisesta valtionavustuksina kunnille ja
kuntayhtymille. Tarkempi rahanjaon menettely on vielä valmisteltavana, mutta
oletettavasti varat kohdennetaan valtaosin testauksen ja jäljityksen kustannuksiin
siten, että korvataan enintään toteutuneet kustannukset. Tällä hetkellä näyttää
ilmeiseltä, että valtio ei tule korvaamaan täysimääräisesti kunnille ja kuntayhtymille
aiheutuneita välittömiä koronakustannuksia. Tämä muodostaa merkittävän riskin
Tuusulan kunnan taloudelle vuonna 2021. Keusoten kuntaosuuden ylitysennuste on
tällä hetkellä 8,9 milj. euroa, josta koronavaikutusten osuudeksi on arvioitu 7,7 milj.
euroa.
Toimintatuotoissa riskit liittyvät lähinnä tontinmyyntitulojen toteutumiseen.
Näköpiirissä oleva talouden elpyminen sekä kehyskuntien vahvistunut asuntojen ja
tonttien kysyntä sekä Rykmentinportin kaavan vahvistuminen tukevat kunnan
tontinmyyntitavoitteiden saavuttamista.
Toimintamenojen osalta keskeiset ylitysriskit ovat Keusotessa / yleishallinto ja johdon
tuki. Keusoten alustava ennuste koko kuntayhtymän oman toiminnan aiheuttamasta
lisämäärärahan tarpeesta vuodelle on 47,4 milj. euroa, josta koronaepidemiaan
liittyvien kustannusten osuudeksi on arvioitu noin 39,4 milj. euroa. Tuusulan
kuntaosuuden ylitysennuste on tällä hetkellä 8,9 milj. euroa, josta koronavaikutusten
osuudeksi on arvioitu 7,7 milj. euroa. HUS:n osalta Tuusulan kuntalaskutuksen
arvioidaan pysyvän alustavien ennusteiden mukaan talousarvion mukaisella tasolla.
Keusoten ostoihin esitetään tässä vaiheessa 2 milj. euron lisämäärärahaa.
Koronaepidemia aiheuttaa myös kuluvana vuonna HSL:n lipputuloihin merkittävän
laskun. Koronan jatkumiseen ja heikkoon lipputulokertymään on varauduttu
talousarviossa HSL:n 4,0 milj. euron maksuosuudella.
Esitetyt määrärahamuutokset näkyvät liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2021
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
muuttaa vuoden 2021 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt
määrärahamuutokset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Valtuusto, 06.09.2021, § 121

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021

7/2021

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Liitteet

1 Kesäkuun puolivuosiraportti 2021, khall 30.8.2021, valt 6.9.2021
2 Määrärahamuutokset 062021, khall 30.8.2021, valt 6.9.2021
Ehdotus
Valtuusto päättää
muuttaa vuoden 2021 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt
määrärahamuutokset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.
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Kunnanhallitus, § 282,09.08.2021
Kunnanhallitus, § 303,23.08.2021
Kunnanhallitus, § 310,30.08.2021
Valtuusto, § 122, 06.09.2021
§ 122
Kansliapäällikön viran täyttäminen
TUUDno-2021-911
Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 282
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Hallintosäännön 15 §:n mukaan kunnassa on kansliapäällikön virka, jonka keskeinen
tehtävä on johtaa ja kehittää kunnan toimintaa pormestarin alaisuudessa sekä johtaa
kuntatoimialaa ja vastata toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja
toiminnan asianmukaisuudesta. Kansliapäällikön tarkemmista tehtävistä määrätään
hallintosäännön 15, 73, 113, 120, 133, 134 pykälissä sekä talous- ja henkilöstöasioiden
toimivaltaa koskevissa vastuutaulukoissa.
Valtuusto on virkaa perustettaessa vuonna 2017 määritellyt kansliapäällikön viran
kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja
kokemuksen kunnallishallinnosta.
Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kansliapäällikön viran täyttämisestä.
Kunnanhallitus päättää valtuuston täytettäviin kuuluvien virkojen haettavaksi
julistamisesta.
Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 3 §:n mukaan viranhaltija
voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi
ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan
virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin
rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista
virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. Kansliapäällikön virka voidaan täyttää
määräaikaisena, koska tehtävän luonne kunnan johtavana viranhaltijana sitä vaatii.
Määräaikaisuus on tarkoituksenmukaista määritellä samaksi kuin pormestarikausi.

Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja
Kunnanhallitus päättää
julistaa kansliapäällikön viran haettavaksi
todeta, että kansliapäällikön virka täytetään määräaikaisena pormestarikauden
pituiseksi, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka
oikeuttaa pormestarin määrittelemään tarkemmin hakumenettelyn.

Tuusulan kunta
Valtuusto
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06.09.2021
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Päätös
Kunnanhallitus päätti
julistaa kansliapäällikön viran haettavaksi
todeta, että kansliapäällikön virka täytetään määräaikaisena pormestarikauden
pituiseksi, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka
oikeuttaa pormestarin määrittelemään tarkemmin hakumenettelyn
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Kunnanhallitus, 23.08.2021, § 303
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Kansliapäällikön virka on julistettu haettavaksi ajalla 11.–25.8.2021. Hakemusten
käsittely sekä hakijoiden arviointi mm. haastatteluin voidaan toteuttaa vasta 25.8.2021
jälkeen. Mikäli valinta halutaan viedä 6.9.2021 pidettävän valtuuston päätettäväksi,
tulee tässä kokouksessa päättää asian ottamisesta valtuuston asialistalle siten, että
kunnanhallitus tekee ehdotuksensa valittavasta henkilöstö erikseen myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian valtuuston 6.9.2021 pidettävän kokouksen esityslistalle ja tehdä
ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 30.8.2021.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 310
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Määräaikainen kansliapäällikön viran täyttäminen oli julkisesti haettavana ajan 11. -
25.8.2021. Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta. Viran täytön ehdottomina
kelpoisuusehtoina ovat virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus
kunnallishallinnosta. Valinnassa arvostetaan hyvää johtamiskokemusta ja -taitoa sekä
monipuolista kunnallisen toiminnan tuntemusta. Hakijoista kolme täytti ehdottomat
kelpoisuusehdot.
Haastatteluihin, jotka pidetään 27.8. ja 30.8.2021, on kutsuttu kelpoisuusehdot
täyttäneet hakijat. Haastatteluryhmän kuuluvat pormestari Kalle Ikkelä,

Tuusulan kunta
Valtuusto
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7/2021

16 (38)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

apulaispormestarit Tuija Reinikanen ja Jari Immonen, valtuuston puheenjohtaja Arto
Lindberg, valtuuston varapuheenjohtajat Mika Mäki-Kuhna ja Jari Anttalainen ja
hallintojohtaja Harri Lipasti. Haastatteluryhmän ehdotus valittavasta henkilöstä ja
ansiovertailu esitellään kokouksessa.
Haastatteluryhmä esitti yksimielisesti kansliapäällikön virkaan valittavaksi Virpi
Lehmusvaaran.
Päätös
Kunnanhallitus päättää
myöntää Virpi Lehmusvaaralle harkinnanvaraisen virkavapaan sivistysjohtajan
virasta kansliapäällikön viran hoitamista varten, kuitenkin enintään 31.5.2025
saakka, ja siitä lukien, kun valtuusto on nimennyt Lehmusvaaran hoitamaan
kansliapäällikön virkaa
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO
päättää valita Virpi Lehmusvaaran hoitamaan kansliapäällikön virkaa alkaneelle
pormestarikaudelle, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka,
todeta, että Lehmusvaaralle maksetaan viran hoidosta kokonaispalkkana
10.454,52 euroa kuukaudessa.
Kunnanhallitus haastatteli Virpi Lehmusvaaraa ennen asian käsittelyä. Virpi
Lehmusvaara, Tiina Simons ja Paula Miettinen poistuivat kokouksesta eivätkä
osallistuneet asian päätöskäsittelyyn.

Valtuusto, 06.09.2021, § 122
Ehdotus
Valtuusto
päättää valita Virpi Lehmusvaaran hoitamaan kansliapäällikön virkaa alkaneelle
pormestarikaudelle, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka
todeta, että Lehmusvaaralle maksetaan viran hoidosta kokonaispalkkana
10 454,52 euroa kuukaudessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Virpi Lehmusvaara poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Tiedoksi
valittu, hakijat hr, toimialat

Tuusulan kunta
Valtuusto
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Kunnanhallitus, § 298,23.08.2021
Valtuusto, § 123, 06.09.2021
§ 123
Käräjäoikeuden lautamiesten vaali 1.8.2021–31.5.2025
TUUDno-2021-797
Kunnanhallitus, 23.08.2021, § 298
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Tuomioistuinvirasto on 16.6.2021 antamallaan päätöksellä TIV/67/2021 vahvistanut Itä-
Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiesten määrän. Tuusulan kunta nimeää päätöksen
mukaan kahdeksan (8) lautamiestä.
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla
käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei
ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä
sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle
25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on
virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan
suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä
myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa
kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa ja mielellään myös eri
etnisiä ryhmiä edustavia henkilöitä.
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Kunnan valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta annetun lain määräyksiä.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen kahdeksan (8) käräjäoikeuden lautamiestä.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Valtuusto
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06.09.2021
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Valtuusto, 06.09.2021, § 123
Ehdotus
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen kahdeksan (8) käräjäoikeuden lautamiestä.
Päätös
Valtuusto päätti
valita toimikaudekseen käräjäoikeuden lautamiehiksi seuraavat henkilöt:
Arto Nätkynmäki
Jukka Heinänen
Matilda Kivinen
Vesa Reinikkala
Carita Kauppinen
Maarit Heino
Erkki Vähämäki
Heli Udd
Tiedoksi
valitut, luottamushenkilörekisteri, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Tuusulan kunta
Valtuusto
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Kunnanhallitus, § 299,23.08.2021
Valtuusto, § 124, 06.09.2021
§ 124
Jätelautakunta Kolmenkierto 2021–2025, jäsenehdokkaiden nimeäminen
TUUDno-2021-899
Kunnanhallitus, 23.08.2021, § 299
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii
13 kunnan yhteislautakuntana. Kaikki kunnat ovat myös Kiertokapula Oy:n
osakaskuntia. Lautakunnan vastuukuntana toimii Hämeenlinna. Lautakunta on osa
vastuukunnan hallintoa, mutta viranomaistehtävien hoito on vastuukunnasta
riippumatonta. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet
sopijakuntien nimeämistä jäsenistä kuntavaalien vaalikauden pituiseksi toimikaudeksi.
Vastuukunnalla on oikeus nimetä yhteiseen lautakuntaan kaksi (2) varsinaista jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja muilla sopijakunnilla on oikeus nimetä
yhteiseen lautakuntaan yksi (1) varsinainen jäsen ja tämän henkilökohtainen
varajäsen. Lautakunnan jäsenmäärä lautakuntaa perustettaessa on siten kolmetoista
(13) varsinaista jäsentä ja varajäsentä, mikäli kaikki sopijakunnat nimeävät
lautakunnan jäsenen edellä todetun mukaisesti.
Nimetessään lautakunnan jäseniä ja varajäseniä sopijakunnan on ilmoitettava
vastuukunnalle jäsenen ja varajäsenen osalta sekä nais- että miesehdokas ja kumpaa
ehdokasta ehdotetaan tehtävään ensisijaisesti. Mikäli naisten ja miesten tasa-arvosta
annetun lain 4a §:n vaatimukset eivät täyty kuntien ilmoittamien ensisijaisten jäsenten
ja varajäsenten nimeämisellä, vastuukunnalla on oikeus valita lautakunnan jäsenet ja
varajäsenet sopijakuntien ehdokkaiden joukosta siten, että tasa-arvolain säännökset
täyttyvät.
Kuntalain 77 §:n mukaisesti kunnan yhteisessä toimielimessä jäseninä voivat olla
asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.
Kuntalain 74 §:n mukaisesti vaalikelpoinen lautakuntaan 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
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liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle
asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on
omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa
Vastuukunnan valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajaksi vastuukunnan tähän
tehtävään nimeämän lautakunnan varsinaisen jäsenen. Varapuheenjohtajuus kiertää
vastuukuntaa huomioon ottamatta asukasluvultaan kolmen suurimman sopijakunnan
välillä näiden suuruusjärjestyksessä siten, että varapuheenjohtajaksi valitaan ensin
näistä suurimman kunnan edustaja.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
nimetä mies- ja naispuolisen ehdokkaan jätelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi
ja samalla varapuheenjohtajaehdokkaaksi toimikaudekseen
nimetä heistä toisen ensisijaiseksi ehdokkaaksi
nimetä varsinaisille jäsenehdokkaille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 06.09.2021, § 124
Ehdotus
Valtuusto päättää
nimetä mies- ja naispuolisen ehdokkaan jätelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi
ja samalla varapuheenjohtajaehdokkaaksi toimikaudekseen
nimetä heistä toisen ensisijaiseksi ehdokkaaksi
nimetä varsinaisille jäsenehdokkaille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Valtuusto päätti
nimetä ehdokkaaksi jätelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Heikki Leinosen ja
samalla varapuheenjohtajaehdokkaaksi toimikaudekseen Heikki Leinosen
nimetä Heikki Leinosen ensisijaiseksi ehdokkaaksi
nimetä varsinaiselle jäsenehdokkaalle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pasi
Huuhtasen.
Tiedoksi
valitut, luottamushenkilöreksiteri, jätelautakunta Kolmenkierto

Tuusulan kunta
Valtuusto
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Kunnanhallitus, § 300,23.08.2021
Valtuusto, § 125, 06.09.2021
§ 125
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 2021–2025, yhtymävaltuuston jäsenten valinta
TUUDno-2021-904
Kunnanhallitus, 23.08.2021, § 300
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Keski-Uudenmaan sote (Keusote) järjestää kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut
yhteensä kuuden kunnan alueella Keski-Uudellamaalla. Kuntayhtymässä ovat
mukana Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja
Tuusula. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa
väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka
eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla, lukuun ottamatta
ympäristöterveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa ja työterveyshuoltoa.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan jokaisen
jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon. Jäsenet
valitaan yhtymävaltuustoon kunnan edellisen vuoden ensimmäisen päivän
asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista
alkavaa 5 000 (viittätuhatta) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Tuusulalla on oikeus nimetä em. perusteella yhtymävaltuustoon kahdeksan (8) jäsentä
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa
vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 06.09.2021, § 125
Ehdotus
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Valtuusto päätti
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
seuraavasti:
Jäsen:
Kalle Ikkelä
Mika Mäki-Kuhna
Lilli Salmi
Kati Lepojärvi
Mira Lehtinen
Johanna Sipiläinen
Aarno Järvinen
Jari Raita

Henkilökohtainen varajäsen:
Tarja Hartman
Jessica Leppo
Pekka Laakso
Jussi Salonen
Jukka Keränen
Sami Rumbin
Aila Koivunen
Linda Halme

Tiedoksi
valitut, luottamushenkilörekisteri, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
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Kunnanhallitus, § 284,09.08.2021
Valtuusto, § 126, 06.09.2021
§ 126
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunta 2021–2025, jäsenten valinta
TUUDno-2021-898
Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 284
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja
Vantaan kaupungit ja kunnat muodostavat Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueen.
Kuntien välisellä yhteistoimintasopimuksella on järjestetty niin, että Keski-Uudenmaan
alueen pelastustoimi on osa Vantaan kaupungin organisaatiota eli sen
kaupunginhallituksen alaisena toimiva liikelaitos nimeltään Keski-Uudenmaan
pelastustoimen liikelaitos.
Liikelaitoksen hallintoa varten Vantaan kaupunginvaltuusto on asettanut kuntien
yhteiseksi toimielimeksi Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan,
joka toimii Vantaan kaupunginhallituksen alaisena. Johtokunnan 15 jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä valitaan alueen kuntien asettamista ehdokkaista.
Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä Pornaisten kunta nimeää yhden ja muut
kunnat kaksi jäsentä. Vantaan kaupunginvaltuusto nimeää johtokunnan jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Jäseninä johtokunnassa voivat olla kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset
henkilöt. Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö,
joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta
kunta ei ole.
Valintaa suoritettaessa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
annetun lain säännökset, joiden mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja
Kunnahallitus päättää
esittää valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen
johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021

7/2021
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Valtuusto, 06.09.2021, § 126
Ehdotus
Valtuusto päättää
nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen
johtokuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Valtuusto päätti
nimetä toimikaudekseen Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen
johtokuntaan seuraavat henkilöt:
Jäsen:
Karita Mäensivu
Eeva-Liisa Nieminen

Henkilökohtainen varajäsen:
Kyösti Lehtonen
Petteri Lahtinen

Tiedoksi
valitut, luottamushenkilörekisteri, Keski-Uudenmaan pelastustoiemen liikelaitos

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021
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Kunnanhallitus, § 285,09.08.2021
Valtuusto, § 127, 06.09.2021
§ 127
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (KEUDA) yhtymävaltuuston jäsenten valinta
TUUDno-2021-1483
Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 285
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (jäljempänä Keuda) järjestää jäsenkuntiensa
asukkaiden ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellista ammatillista- ja
kansanopistokoulutusta sekä toteuttaa alueellista elinkeinoelämän kehitystyötä.
Lisäksi tehtävänä on tuottaa tutkintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja
koulutuspalveluja.
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on
yhtymävaltuusto. Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen, jollei ole päättänyt
lyhyemmästä toimikaudesta, hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi.
Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuustoon valitsevat Järvenpään ja Keravan
kaupungit sekä Tuusulan kunta kukin neljä (4) edustajaa, Mäntsälän ja Nurmijärven
kunnat kukin kolme (3), Sipoon kunta kaksi (2) ja Pornaisten kunta yhden (1) jäsenen
sekä kukin jäsenkunta kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja
kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymävaltuusto nimeää jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Edustajia valittaessa tulee ottaa huomioon, että valinnassa noudatetaan naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n säännöksiä. Säännöksen mukaan
valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden
tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin
toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista
jäsenpaikkaa kohden.
Perussopimuksen 10 §:n mukaan: "Jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri
ryhmien edustavuus yhtymähallituksessa toteutetaan siten, että kunkin jossakin
jäsenkunnassa valtuustopaikkoja saaneen rekisteröidyn puolueen osuus
yhtymähallituksen paikoista määräytyy puolueen kaikissa jäsenkunnissa edellisessä
kunnallisvaaleissa yhteensä saaman äänimäärän ja kunkin valtuustopaikkoja saaneen
yhteislistan osuus kuntakohtaisen äänimäärän mukaan siten, että osuudet lasketaan
kunnallisvaalilain mukaan laskettujen vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä (ns.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021
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d´Hondtin suhteellisuusperiaate). Lisäksi on otettava huomioon naisten ja miesten
tasa-arvosta annetun lain asettamat vaatimukset."
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 06.09.2021, § 127
Ehdotus
Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Valtuusto päätti
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
seuraavasti:
Jäsen:
Vesa Lundberg
Sami Rumbin
Marko Ceder
Timo Huhtaluoma

Henkilökohtainen varajäsen:
Kirsi Korpaeus
Mikaela Vuorio
Johanna Seesaro
Marjut Kylliäinen

Tiedoksi
valitut, luottamushenkilörekisteri, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021
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Kunnanhallitus, § 287,09.08.2021
Kunnanhallitus, § 313,30.08.2021
Valtuusto, § 128, 06.09.2021
§ 128
Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta
TUUDno-2021-1619
Kunnanhallitus, 09.08.2021, § 287
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Kuntalain 58 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai
yhtymäkokous. Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen kuntayhtymässä
päätösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toimielimelle perussopimuksessa
sovituin tavoin.
Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimielimiä.
Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on
sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien
eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa
säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka
71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen.
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö
eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Perussopimuksessa voidaan sopia, että kuntayhtymän muun toimielimen kuin
yhtymäkokouksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:ssä säädetään
seuraavaa: “Yhtymävaltuustossa on neljä jäsentä kustakin jäsenkunnasta ja heillä
kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee neljä varsinaista ja
neljä varajäsentä.”
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa
vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu
luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita
tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa
sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021
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Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, valtuuston puheenjohtaja
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.08.2021, § 313
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
hallintojohtaja
Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymän perussopimusta on muutettu vuonna 2019
siten, että sen 6 §:n mukaan "Yhtymävaltuustossa on kaksi jäsentä kustakin
jäsenkunnasta ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kukin jäsenkunta valitsee
kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan
jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi."
Kunnanhallituksen 9.8.2021 tekemää ehdotusta valtuustolle tulee valittavan
jäsenmäärän osalta tarkistaa.

Ehdotus
Esittelijä: Kalle Ikkelä, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 06.09.2021, § 128
Ehdotus

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021
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Valtuusto päättää
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös
Valtuusto päätti
valita toimikaudekseen Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymän
yhtymävaltuustoon kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
seuraavasti:
Jäsen:
Riitta Sedig
Taisto Hujala

Henkilökohtainen varajäsen:
Toni Heikkinen
Gazale Giray-Öngörür

Tiedoksi
valitut, luottamushenkilörekisteri, Keski-Uudenmaan Vesi

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021
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§ 129
Ilmoitusasiat / muut asiat
Ei ilmoitusasioita.
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Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
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§ 130
Kouluteiden turvallisuus ja risteysmuutokset, aloite
TUUDno-2021-1994
Ari Koponen esitti seuraavan hänen ja yhdeksän muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen:
"Suotie, Mattila
Suotietä pitkin kulkee suuri joukko koululaisia, ja siksi turvallisuusriskit ovat suuret.
Suotietä käytetään nykykyisin entistä enemmän myös läpiajoon. Läpiajoliikenne
Mattilan alueella tulisikin kieltää liikennemerkein ja vain tonteille ajo tulisi sallia.
Tuusulantien ja Suotien risteys
Olemme reilun kahden viikon ajan seuranneet Kirkonkylän koulun oppilaiden kulkua
koululle sekä koulualueella tapahtuvaa henkilöauto- ja bussiliikennettä. Alueen
asukkaat ovat erittäin huolissaan lasten turvallisuudesta koulutiellä. Toivomme
kunnalta nopeaa reagointia lasten koulutien turvallisuuden parantamiseksi.
Suurin osa Mattilasta päin tulevista Tuusulantien eteläpuolella asuvista lapsista ylittää
Tuusulantien Suotien risteyksen kohdalla. Kirkonkylän koulun kohdalla olevasta
alikulusta kiertää vain harva edellä mainitusta suunnasta koulumatkansa kulkevista.
Alikulku reittinä ei ole tällä hetkellä kovin turvallinen vaihtoehto Tuusulantien
alituksen jälkeen. Alikulusta noustessa koululaiset joutuvat risteävään
liikenteeseen tilausajobussien sekä saattoliikenne henkilöautojen kanssa päästäkseen
viemään pyörät pyöräparkkiin koulun taakse. Juuri tämän takia yhä useampi
koululainen on valinnut ylittää Tuusulantien Suotien risteyksessä, jotta pääsevät
koulun taakse pyöräparkkiin ilman, että joutuvat henkilöauto-
ja tilausajobussiliikenteen sekaan seikkailemaan.
Esitämme Tuusulantien ja Suotien risteyksen turvallisuuden lisäämistä koululaisten
kulun ajaksi. Ehdotamme tilapäistä nopeusrajoituksen laskemista 30km/h Tuusulantie-
Suotie risteysalueella arkisin klo 7-17. Tämän voi toteuttaa tilapäisillä vaihtuvilla
nopeusrajoitusnäytöillä. Ensimmäiset koululaiset ovat liikkeellä jo heti seitsemän
pintaan aamulla ja viimeiset iltapäiväkerholaisia kuljettavat bussit saapuvat koululle
noin klo 16.30.
Lisäksi ehdotamme Tuusulantie-Suotie risteykseen suojatien vilkkuvaloja. Vilkkuvat
valot ovat kevyt ja halpa ratkaisu toteuttaa ja ne lisäävät turvallisuutta risteysalueella
merkittävästi."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021
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§ 131
Pohjois-Tuusulan tiet kuntoon, aloite
TUUDno-2021-1995
Eeva-Liisa Nieminen esitti seuraavan aloitteen:
"Pohjois-Tuusulan tiet kuntoon
Kunnalla on ollut monenlaista tie- ja infrahanketta Etelä-Tuusulassa ja erikoisesti
Rykmentinpuistossa. Ne eivät voi olla syy, että Kellokosken ja Jokelan tiet jätetään
rapistumaan. Tiensuuntieltä osassa tietä kuorittiin asfaltti alkukesästä, jyrsittiin pinta
ja se on edelleen ilman päällysteettä. Tiensuuntie lyhentää huomattavasti matkaa
Kellokoskentieltä Jokelaan ja sen soisi olevan kunnossa. Päällystäminen on kuitenkin
suuruusluokaltaan vain joidenkin kymmenien tuhansien kustannus.
Omenalahdentie on toinen murheenkryyni. Kun Kellokoskella tehtiin koulujen
ohitustie jo muutama vuosi sitten, pätkä Omenalahdentietä jäi tekemättä. Tässäkin
kunnan taholta on annettu selitystä, että Etelä- Tuusulan tiehankkeet ovat vieneet
määrärahat, ja vuosien odotuksesta huolimatta mitään ei tapahdu edelleenkään.
Pohjois-Tuusulan tiet tulee pitää kunnossa. Kunnan eri alueiden kehittäminen
edellyttää että kasvavaa Etelä-Tuusulan infran rakentamista ei pyritä rahoittamaan
Tiensuuntien jyrsimisellä eikä Omenalahdentien jättämisellä oman onnensa nojaan."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021
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§ 132
Tuusulan tapahtumatuotanto kuntastrategiaan, aloite
TUUDno-2021-1996
Lauri Untamo esitti seuraavan hänen ja 34:n muun valtuutetun allekirjoittaman
aloitteen:
"Esitän valtuustoaloitteena, että tämän vuoden kuntastrategian yhteydessä käydään
läpi Tuusulan kunnan tapahtumatuotannon kokonaisuus kunnassa, yrityksissä ja
yhdistyksissä. Tavoitteena on vakiinnuttaa merkittävät tapahtumat kuntastrategiaan.
Tuusulaa ei kulttuurikunnaksi tee kauniit juhlapuheet tai tyylitellyt logot. Kulttuuri
syntyy, kun taiteen tekijät kohtaavat ihmiset. Kohtaamiset tarvitsevat ammattimaisesti
ja laadukkaasti tuotettuja kulttuuritapahtumia. Kulttuuritapahtumissa synnytetään
elämyksiä, jotka auttavat kuntalaisia jaksamaan arjessaan. Sitra on avannut näitä
kulttuurin tuottamia elementtejä kuuteen kohtaan: Sosiaalisen hyvinvoinnin
vaikutukset, vaikutukset terveyteen, oppimisen vaikutukset, taloudelliset vaikutukset,
vaikutukset ympäristöön sekä kulttuuriseen kestävyyteen. Lisäksi Tuusulassa
järjestettävillä tapahtumilla on kuntalaisten kotikunta tunteeseen lisäävää vaikutusta,
tapahtumilla kotoutetaan ihmiset kotikuntaan. Lisäksi tapahtumat toimivat ihmisten
kohtaamispaikkoina. Kulttuuritapahtumia tarvitaan myös siksi, että taiteentekijät, niin
ammattilaiset kun harrastajat pääsevät esittämään taidettaan. Tapahtumat voivat
nostaa paikallisia taideoppilaitoksia myös esiin. Tapahtumat muokkaavat kuntakuvaa
ja tukevat matkailua. Ammattimaista tapahtumatuotantoa tarvitaan, jotta tapahtumat
Tuusulassa ovat laadukkaita ja ammattimaisia.
Toteutus vaihtoehtoina asian ratkaisemiksi voisi olla esim. ostopalveluiden lisääminen,
kunnan oman tapahtumatuotannon vahvistaminen tai uudet yhteistyökuviot."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021
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Hallintovalitus
§123, §125, §127, §128
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.
Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta 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 ja tiedoksisaanti
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan
laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan
päättymiseen.
Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä
ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä
ilmenee saantitodistuksesta
Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi
seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän
edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen
tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan
tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:
päätös johon muutosta haetaan
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan
tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
06.09.2021

7/2021

35 (38)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen
oikeusavustaja
mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä,
sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen.
Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän
valitusajan päättymistä.
Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta
sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html
Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on
määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään
peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
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Kunnallisvalitus
§122
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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Muutoksenhakukielto
§118, §119, §120, §121, §124, §126, §130, §131, §132
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

