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§ 60
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuuston kokouksen koollekutsumista koskeva kuulutus on julkipantu
kunnan verkkosivuille, ilmoitustaululle sekä julkaistu Keski-Uusimaa- ja
Viikkouutiset Keski-Uusimaa -lehdissä.
Puheenjohtaja toteaa tämän kokouksen koollekutsumisen laillisuuden sekä
saapuvilla olevien valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaisuuden.
Ehdotus
Todetaan läsnä olevat ja mahdolliset poissaolevat valtuutetut ja heidän
sijaisensa.
Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet esteestä:
Emmi Sirniö
Sari Heiskanen
Jukka Ahlgren
Todettiin, että
•
•
•

Emmi Sirniön tilalla on Sosialidemokraattien 1. varavaltuutettu
Päivö Kuusisto
Sari Heiskasen tilalla on Tuusulan puolesta ryhmän 1.
varavaltuutettu Markus Meckelborg
Jukka Ahlgrenin tilalla on Kokoomuksen 1. varavaltuutettu Arto
Nätkynmäki.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 61
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Arto Lindberg ja Janne Mellin.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karita Mäensivu ja Janne Mellin.
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Kunnanhallitus, § 199, 28.05.2018
Valtuusto, § 62, 04.06.2018
§ 62
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2018
TUUDno-2018-765
Kunnanhallitus, 28.05.2018, § 199
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Osavuosikatsaus I/2018
2 Määräraha muutokset OVK I/2018
Talouden toteutuminen
Valtuuston vuoden 2018 talousarviopäätöksen lähtökohtana ovat
tontinmyyntitulojen tuntuva lisääminen sekä toimintamenojen maltillinen
kasvu. Kunnan toimintojen tuottavuutta parannetaan jatkamalla
palvelurakenteiden keventämistä sekä digitalisoimalla palveluja. Kunnan
elinvoimaisuutta ja taloutta tukevat aktiivinen elinkeinopolitikka,
kuntakeskusten kehittäminen sekä kysyntään vastaavasta asunto-ja
yritystonttitarjonnasta huolehtiminen.
Tammi-huhtikuussa toimintatuotot toteutuivat hieman lähes
suunnitellusti. Toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteutuma oli
kokonaisuudessaan 25,6 % budjetoidusta. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen
toteuma tarkastelukaudella oli ainoastaan 0,3 milj. euroa. Käyttöomaisuuden
myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, sillä
tonttimyynnit painottuvat loppuvuoteen.
Tarkastelukauden toimintamenot olivat 4,1 % suuremmat edellisvuoteen
verrattuna. Toimintamenojen kasvua tapahtui mm. joukkoliikenteessä,
henkilöstömenoissa, lämmitys- ja sähkökuluissa sekä katujen ja tiestön
ylläpidossa. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 31,9 % talousarvioon
nähden.
Toimintakate toteutui 34,3 % budjetoidusta (toteuma v. 2017 34,3 %). Edellä
esitetyissä tunnusluvuissa on mukana vesihuoltoliikelaitos.
Kunnan alkuvuoden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 5,6 milj. euroa.
Korollisen velan määrä oli huhtikuun lopussa 79,2 milj. euroa. Alkuvuonna
kunnan lainakanta kasvoi ennakoidusti. Velan määrä vastaavana ajankohtana
vuonna 2017 oli 64,2 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen osuutta lainakannasta
oli 50 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut korollista velkaa
raportointikauden lopussa.
Ennuste vuositasolla
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Tuusulan verotulojen on arvioitu talousarvion mukaan kasvavan
edellisvuodesta vajaalla 2 milj. eurolla 179,8 milj. euroon. Kunnallisveron
kasvua vauhdittavat ansiotulojen nousu sekä paraneva työllisyys. Hyvä
taloustilanne heijastuu positiivisesti myös kunnan yhteisöverokertymään.
Alkuvuoden verotilitykset ja verotuksen ennakkotiedot indikoivat verotulojen
positiivista kehitystä kuluvalle vuodelle. Verorahoituksen osalta mahdolliset
korjaukset ennusteeseen tehdään toisessa osavuosikatsauksessa syyskuussa
2018.
Tulopuolella riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen,
joskin hyvällä tasolla jatkuva talouskasvu sekä pääkaupunkiseudun
vilkas asuntomarkkina tukevat uudisrakentamisen vauhdittumista ja
tontinmyyntitavoitteiden toteutumista. Varhaiskasvatuksen maksutuottojen
ennakoidaan jäävän 0,45 milj. euroa budjetoitua pienemmiksi asiakasmaksujen
muutoksen vuoksi. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti muutoksista yksityisen
hoidon tukiin ja kerhotoiminnan maksuttomuudesta 1.8.2018 lukien.
Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat sosiaali- ja
terveystoimialalla. HUS:n palvelujen käyttö ylitti alkuvuoden aikana
palvelusuunnitelman, joskin taloustilannetta tasapainottavat vuoden kuluessa
tapahtuvat HUS:n ylijäämän palautukset.
Kuntakehitys- ja tekniikassa esitetään yhteensä vajaan 0,5 milj. euron
lisäpanostuksia työllistämiseen, katujen ja yleisten alueiden ylläpitoon,
katujen pintaukseen, kesäkauden katuvalaistukseen sekä yhteisölliseen
tapahtumatuotannon kehittämiseen.
Tilikauden tuloksen ennakoidaan edelleen olevan budjetoidulla tasolla,
ennustettu tilikauden ylijäämä on 0,6 milj. euroa (kunta ja vesihuoltoliikelaitos
yhteensä). Talousarvion mukainen ylijäämä oli 0,4 milj. euroa.
Käyttötalouteen liittyvät määrärahamuutokset ovat yhteensä 991 333 euroa
tulovähennyksinä sekä 997 709 euroa menovähennyksinä. Muutosten tulosta
parantava vaikutus on yhteensä 6 376 euroa.
Liitteessä, Määrärahamuutokset osavuosikatsaus 1/2018, olevat erittelyt
sisältävät esitykset määrärahanmuutoksiin sekä määrärahansiirrot
henkilöstöhallinnosta toimialoille Kuel-eläkemenoperusteiseen
maksuun, Varhe- ja työterveyshuollon maksuihin liittyen. Määrärahan
muutokset sisältävät myös henkilöstöhallinnon 1.4. lähtien työnantajan
henkilösivukuluihin tekemät tarkennukset.
Investointeihin esitetään tehtäväksi yhteensä 386 000 euron määrärahojen
lisäykset. Lisäyksestä 279 000 on Oy Apotti Ab:n pääomasijoituksia.
Lisämäärärahan tarve syntyi, kun suunnitelman mukaisia, vuodelle 2017
suunniteltuja pääomasijoituksia lykkääntyi vuodelta 2017 vuodelle 2018
yhteensä 546 100 euroa.
Henkilöstön osalta esitetään, että Talous- ja tietohallinnon tietojärjestelmät
yksikköön perustetaan uusi IT-suunnittelijan toistaiseksi voimassa oleva
vakanssi. Tehtävä tulee tukemaan niin IT-infrastruktuuripalveluiden ylläpitoa ja
kehitystä kuin kunnan digitalisaatiohankkeiden toteutuksia. Tietojärjestelmien
henkilöstövahvuus ei uudesta vakanssista huolimatta kasva, koska ITasiantuntijan määräaikaiseen vakanssiin ei vastaavasti haeta enää sijaista. Uusi
vakanssi ei aiheuta myöskään lisämäärärahatarpeita vuodelle 2018.
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Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
•
•

merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–30.4.2018
ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•
•

muuttaa vuoden 2018 talousarviota ja hyväksyy liitteessä esitetyt
määrärahamuutokset
ottaa käyttöön uuden IT-suunnittelijan tehtävän.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Valtuusto, 04.06.2018, § 62
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet

1 Osavuosikatsaus I/2018
2 Määräraha muutokset OVK I/2018
Ehdotus
Valtuusto päättää
•
•

muuttaa vuoden 2018 talousarviota ja hyväksyy liitteessä esitetyt
määrärahamuutokset
ottaa käyttöön uuden IT-suunnittelijan tehtävän.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä esitti, että asia
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös
Valtuusto päättää
•
•

muuttaa vuoden 2018 talousarviota ja hyväksyy liitteessä esitetyt
määrärahamuutokset
ottaa käyttöön uuden IT-suunnittelijan tehtävän.

Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kuten kokouskäyttäytymisestäni saattaa päätellä, olen erimieltä valtuuston
päätöksestä osavuosikatsauksen käsittelemiseksi.
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Määräraha muutosesitykset olivat puutteellisesti valmisteltu. Asian esittelyssä
määrärahamuutoksia ei ole perusteltu.
Lisäksi minulle ei myönnetty asian käsittelyssä asianmukaista puheenvuoroa.
Tein palautusesityksen ja jäin odottamaan, että palautus käsitellään ensin.
Puheenjohtaja kuitenkin julisti pykälän päätöksen heti samassa yhteydessä
palautusesityksen päätöksen julistamisen yhteydessä, eikä antanut minun
enää tehdä muutosesitystä asiaan.
Mahdollisesti puheenvuorojen käsittelyssä oli sekaannusta sähköisen
järjestelmän viiveen ja epätarkoituksenmukaisuuden vuoksi, mikä vaikeutti
puheenjohtajan toimintaa puheenvuorojen havainnoinnissa. Tämä tulisi ottaa
huomioon kokouksen johtamisessa ja antaa valtuutetuille riittävästi aikaa
reagoida ja pyytää puheenvuoro."
Tiedoksi
taloussuunnittelija, henkilöstöpalvelut

11 (107)

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
04.06.2018

4/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Kunnanhallitus, § 181, 21.05.2018
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 47, 22.05.2018
Kunnanhallitus, § 202, 28.05.2018
Valtuusto, § 63, 04.06.2018
§ 63
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma 2018-2028
TUUDno-2018-752
Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 181
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Harri Lipasti, Markku Vehmas, Ritva Lappalainen
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, harri.lipasti@tuusula.fi,
markku.vehmas@tuusula.fi, ritva.lappalainen@tuusula.fi
kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, kansliapäällikkö, talousjohtaja, tilakeskuksen
päällikkö
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.5.2018
Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen on välttämätöntä talouden,
kiinteistöjen kunnon ja sisäilmaongelmien johdosta. Kunnan palveluverkon
keskeisen rungon muodostavat varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkko.
Varhaiskasvatuksen suunnitelmien ja perusopetuksen opetussuunnitelmien
asettamat vaateet puoltavat palveluverkon kehittämistä. Osa kouluista
ei myöskään enää sijaitse tarkoituksenmukaisissa paikoissa väestön
sijoittumiseen nähden ja niiden tilalliset suunnitteluratkaisut ovat opetuksen
näkökulmasta katsottuina vanhentuneet.
Sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien tilojen osalta ei Tuusulan
kunnan näkökulmasta ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista tehdä
erityisiä kehittämistoimia, koska palveluverkkoon liittyvät ratkaisut tehdään
käytännössä Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymässä ja mahdollisesti vuoden
2020 alussa voimaan tulevassa maakunnassa. Sosiaali- ja terveystoimen
tilojen osalta on tarkoituksenmuikaista ylläpitää niiden käytettävyyttä nykyisiin
toimintoihin.
Tuusulan kunnan kiinteistösalkkuun kohdistuva laskennallinen korjausvelka
on noin 21 milj. Euroa (Trellum raportti 2017). Rakennuksen korjausvelka
kuvaa sitä rahamäärää, joka rakennuksen kunnossapidosta on tingitty,
jotta se olisi kohtuullisessa, mutta kuitenkin käyttökelpoisessa kunnossa.
Korjausvelan laskennassa nykykunnon lähtö- ja tavoitetasona käytetään 75
% kuntoluokkaa. Kun rakennuksen kuntoluokka laskee alle määritellyn 75 %
tavoitetason, lasketaan kuinka paljon rahaa tekniseen arvoon ja nykykuntoon
tulisi lisätä, jotta määritelty 75 % tavoitetaso saavutetaan. Tästä nykykunnon
ja tavoitekunnon erotuksesta voidaan määrittää yksittäisen rakennuksen
korjausvelka.
Kiinteistösalkkuun kohdistuva peruskorjaustarve on noin 23 milj. euroa
ja välitön perusparannustarve noin 43 milj. euroa. Peruskorjaus- ja
perusparannustarve lasketaan sitten, kun rakennusten nykykunto alittaa 60
prosentin. Tämän jälkeen lasketaan, kuinka paljon rahaa näihin rakennuksiin
tulisi investoida, jotta rakennukset saataisiin alkuperäiseen (peruskorjaustarve)
tai tämän päivän täysin uuden käyttötarkoitukseltaan vastaavan rakennuksen
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mukaiseen tavoitekuntoon (perusparannustarve). Peruskorjaustarve sisältää
fyysisen kulumisen johdosta tarvittavat investoinnit (tavoitekunto 90%)
ja perusparannustarve (tavoitekunto yleensä 120%) fyysisen kulumisen
lisäksi myös ajanmukaistamisen vaatimat investoinnit eli toiminnalliset
muutokset, jolla rakennuksen laatutasoa nostetaan alkuperäistä tasoa
korkeammaksi. Rakennuskannan korjausvelkalaskenta on suuntaa antava
arvio rakennuskannan tilasta eikä välttämättä kuvaa kovin tarkasti yksittäisen
rakennuksen tilannetta.
Yksittäisen rakennuksen todellinen kunto saattaa poiketa laskennallisesta
riippuen mm. rakennuksen käytöstä ja ylläpidon asteesta. Tarkempaan
tarkasteluun tulee käyttää esim. rakennuskohtaisia kuntotutkimuksia ja
rakennusosakohtaisia kuntoarviointeja.
Tilakonsultit Oy;n tekemän varhaiskasvatuksen ja koulujen
palveluverkkoselvityksen (7.2.2018) johtopäätösten mukaan Tuusulan kunnan
palveluverkko on vanhentunut teknisesti, toiminnallisesti ja suhteessa kunnan
väestörakenteeseen. Palvelukapasiteettia on liikaa pienissä kyläkouluissa,
jotka eivät kykene tarjoamaan uudistetun opetussuunnitelman mukaisia
tiloja. Taajamien koulut ovat täynnä ja niihin kohdistuu laajentamistarvetta.
Vanhentuneen kouluverkon uudistaminen on järkevää palvelun laadun,
koulujen sisältämien riskirakenteiden ja talouden kannalta. Tilakonsultit
esittivät kolme vaihtoehtoista mallia palveluverkon kehittämiseksi. Kaikki
muutetut tulivat nykyistä palveluverkkoa edullisimmiksi (liite 1).
Jos palveluverkkoa ei saada uudistettua ja supistettua, niin yhä useamman
rakennuksen kohdalla joudutaan tinkimään ylläpidosta, jolloin riskinä on, että
korjausvelka ja sisäilmaongelmat lisääntyvät. Kiinteistönylläpidon saattaminen
kestävälle pohjalle edellyttää, että palveluverkko on mitoitettu vastaamaan
kuntalaisten tarpeita sekä kunnan taloudellista kantokykyä. Tilankäytön
tehostaminen vaikuttaa ajan mittaan vähentävästi myös investointitarpeisiin.
Lisäksi säästöjä saadaan aikaan, kun rakennusten energiatehokkuus paranee
uusinvestointien myötä. Uusilla rakennushankkeiden toteuttamismalleilla
on mahdollisuus saada aikaan kustannussäästöjä sekä parantaa
rakennusten koko elinkaaren aikaista hoitoa ja ylläpitoa. Kaikkiaan
uusilla rakennushankkeilla voidaan parantaa kunnan palveluverkon
kokonaistehokkuutta ja -kustannuksia. Tilankäytön tehostuminen vaikuttaa
ajan mittaan vähentävästi investointitarpeisiin. Lisäksi säästöjä saadaan aikaan,
kun rakennusten energiatehokkuus paranee uusinvestointien myötä.
Uusilla rakennushankkeiden toteuttamismalleilla on mahdollisuus saada
aikaan kustannus-säästöjä sekä parantaa rakennusten koko elinkaaren aikaista
hoitoa ja ylläpitoa.
Uutta päiväkotia suunniteltaessa lähtökohtana on vähintään 9-ryhmäinen
päiväkoti, jonka yhteyteen voidaan toteuttaa tilat myös perhekeskustoiminnalle
tai avoimen varhaiskasvatuksen toiminnoille ja esimerkiksi taiteen
perusopetukselle- Vastaavasti luovutaan pienistä ja huonokuntoisista
yksiköistä. Uusien rakentuvien asuinalueiden päiväkodit sijoitetaan koulujen
tai muiden palveluiden läheisyyteen esimerkiksi ikäihmisten palveluiden
läheisyyteen. Päiväkotien tila- ja rakennesuunnittelussa huomioidaan
myös mahdollisuus varhaiskasvatuksen ja vanhusten asumispalvelujen
yhdistämisestä tulevaisuudessa.
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Uudet päiväkotien tilalliset ratkaisut suunnitellaan siten, että ne ovat
monimuotoisia ja tehokkaita toiminnan ja tilankäytön suhteen. Piha-alueiden
ja ympäristön kasvatukselliseen sisältöön ja käytön turvallisuuteen kiinnitetään
erityistä huomiota helppohoitoisuuden ohella.
Tuusulan kunnan perusopetuksen palveluverkon lähtökohtana on, että erillistä
ala- ja yläkouluista siirrytään kohti yhtenäisiä peruskouluja, jossa annetaan
kaikkien luokka-asteiden opetusta turvaten mahdollisimman yhtenäisen
koulupolku.
Perusopetusryhmien muodostamisen lähtökohtana ovat vähintään 22
oppilaan ryhmät. Opetusryhmien sijoittelu tehdään huomioiden tilojen tehokas
käyttö. Koululaisten iltapäivätoiminta sekä koulukerhotoiminta järjestetään
pääsääntöisesti alakouluilla ja myös esiopetusryhmät pyritään sijoittamaan
koulujen tiloihin alaluokkien läheisyyteen.
Kouluverkkoselvitys ja uusinvestoinnit perustuvat pääosin 4 sarjaisiin
yhtenäiskouluihin ja 22 oppilaan perusopetusryhmiin. Myös
iltapäivätoiminnalle ja esiopetusryhmille varataan toimitilat kouluilta.
Nykyisiä hyväkuntoisia koulukiinteistöjä hyödynnetään mahdollisimman
paljon kuitenkin siten, että tilaratkaisuissa otetaan huomioon sisäilmaan
liittyvät riskit. Suunniteltaessa yhtenäiskoulu-investointeja tarkastellaan myös
lähikoulujen oppilasvirtoja uudelleen ja samalla arvioidaan mahdollisuutta
luopua korjaustarpeessa olevista kiinteistöistä.
Koulunjohtajakoulut on yhdistetty lähikouluun. Pienien yksiköiden tulee olla
vähintään kahden ryhmän kokoisia eli oppilasmäärän tulee olla vähintään
40 oppilasta. Koulun ylläpito tulee tarkasteluun, jos rakennus vaatii isoja
korjausinvestointeja.
Kasvatus- ja sivistystoimessa on yhteistyössä tilakeskuksen kanssa laatinut
kevään 2018 aikana aiempien selvitysten pohjalta ehdotuksen, jossa Tuusulan
kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko kehitetään
seuraavien rakennushankkeiden kautta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etelä –Tuusulan päiväkoti uudisrakennus (10 ryhmää)
Kirkonkylän kampukseen päiväkoti uudisrakennus (9 ryhmää)
Kirkonkylän kampus uudisrakennus(vuosiluokat 1-6)
MONIO lukio-kulttuurikeskus uudisrakennus
Riihikallion koulun peruskorjaus ja laajennus (nelisarjaisuus)
Rykmentinpuiston monitoimitalo uudisrakennus
Lahelan monitoimitalo uudisrakennus
Jokelan koulukeskus (yhtenäinen peruskoulu / yläkoulu + lukio,
mahdollisesti kuudennet vuosiluokat) peruskorjaus ja laajennus
(oletus)
Jokaisen päiväkoti- ja kouluyksikön toiminnalliset muutokset
(kalustus, pihat) perus- ja vuosikorjaukset

Hankkeet toteutuisivat ns. kahdessa aallossa. Ensin rakentuisivat EteläTuusulan päiväkoti, Kirkonkylän koulukampus, lukio- ja kulttuuritalo
Monio ja Riihikallion koulun peruskorjaus ja laajennus. Toisessa aallossa
Rykmentinpuiston monitoimitalo, Lahelan monitoimitalo ja Jokelan
koulukeskuksen peruskorjaus. Koko investointikaudelle varataan määrärahaa
muidenkin päiväkoti- ja koulutilojen oppimisympäristöjen kehittämiseen
vuosittain. Liitteessä 3 on perustelut jokainen hanke erikseen.
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Uudistetun palveluverkon myötä kunta luopuu seuraavista koulu- ja
päiväkotikiinteistöistä: Mattilan päiväkoti, Hyrylän ja Väinölän päiväkodit,
Etelärinteen päiväkoti, Kievarin päiväkoti, Mikkolan päiväkoti, Hyrylän
koulukeskus, Hyökkälän koulukeskus ja Vaunukankaan koulu.
Tilakeskuksen laatiman koulu- ja päiväkotitonttien karkean jalostusarvoarvion
mukaan poistuvista kiinteistöistä ja tonteista voidaan saada 16-23 M€ riippuen
rakennusoikeuksien määrittelyistä, rakennustyypeistä ja markkinatilanteesta.
Hallinnon palveluverkossa on kyse lähinnä kunnantaloon sijoittuvien
toimintojen tulevasta sijoittumisesta. 1980-luvun alussa valmistunut Tuusulan
kunnantalo on peruskorjauksen tarpeessa. Erityisesti sisäilmaongelmat
ovat talossa yleisiä, ilmanvaihto ei ole riittävä ja rakenneosissa on vaurioita.
Rakennuksen talotekniikka on tullut teknisen käyttöikänsä loppuun ja erilaisia
korjaussuunnitelmia on tehty jo viiden vuoden ajan. Talon toimivuus ei
vastaa tämän hetken tavoitteita (energiatehottomuus, kunnan toimintojen
hajauttaminen, tilan käytön tehottomuus ja muuntojoustamattomuus).
Valtuusto on kokouksessaan 29.5.2017 § 88 päättänyt luopua kunnantalon
peruskorjaamisesta ja jatkossa budjetoida kunnantalolle ylläpitokorjauksia
ja mahdollisia toiminnan tehostamisen edellyttämiä muutostöitä varten
tilakeskukselle noin 60.000– 100.000 €/vuosi, kunnes on löydetty uusi ratkaisu
Tuusulan kunnan toimitiloiksi. Lisäksi valtuusto valtuutti kuntakehityksen ja
tekniikan toimialan käynnistämään teoreettisen tilatarpeen laadinnan sekä
sijaintivaihtoehtojen ja pysäköintitarpeen selvityksen sekä hakemaan nykyisen
kunnantalon purkulupaa. Kunnan hallinnollisten toimintojen ratkaisu liittyy
vireillä olevaan Hyrylän keskustan yleissuunnitelman valmisteluun, jossa
kunnantalon toiminnot sijoitettaisiin keskustan uusien kaupallisten palvelujen
yhteyteen ja vuokraamalla tarvittavat tilat kunnan hallinnon käyttöön.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•
•

hyväksyä osaltaan Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman
vuosille 2018-2028
ehdottaa kunnanhallitukselle, että

VALTUUSTO päättää
•

hyväksyä Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille
2018-2028

__________
Kunnanhallitus 21.5.2018
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
•
•

ottaa asian 4.6.2018 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksensa valtuustolle 28.5.2018 pidettävässä
kokouksessa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 22.05.2018, § 47
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen, Hannamari Halinen, Ritva Lappalainen
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi,
hannamari.halinen@tuusula.fi, ritva.lappalainen@tuusula.fi
kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö,
tilakeskuksen päällikkö
Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen on välttämätöntä talouden,
kiinteistöjen kunnon ja sisäilmaongelmien johdosta. Kunnan palveluverkon
keskeisen rungon muodostavat varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkko.
Varhaiskasvatuksen suunnitelmien ja perusopetuksen opetussuunnitelmien
asettamat vaateet puoltavat palveluverkon kehittämistä. Osa kouluista
ei myöskään enää sijaitse tarkoituksenmukaisissa paikoissa väestön
sijoittumiseen nähden ja niiden tilalliset suunnitteluratkaisut ovat opetuksen
näkökulmasta katsottuina vanhentuneet. Sosiaali- ja terveystoimen
käytössä olevien tilojen osalta ei Tuusulan kunnan näkökulmasta ole tässä
vaiheessa tarkoituksenmukaista tehdä erityisiä kehittömistoimia, koska
palveluverkkoon liittyvät ratkaisut tehdään käytännössä Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymässä ja mahdollisesti vuoden 2020 alussa voimaan
tulevassa maakunnassa. Sosiaali- ja terveystoimen tilojen osalta on
tarkoituksenmuikaista ylläpitää niiden käyettävyyttä nykyisiin toimintoihin.
Tuusulan kunnan kiinteistösalkkuun kohdistuva laskennallinen korjausvelka
on noin 21 milj. Euroa (Trellum raportti 2017). Rakennuksen korjausvelka
kuvaa sitä rahamäärää, joka rakennuksen kunnossapidosta on tingitty,
jotta se olisi kohtuullisessa, mutta kuitenkin käyttökelpoisessa kunnossa.
Korjausvelan laskennassa nykykunnon lähtö- ja tavoitetasona käytetään 75
% kuntoluokkaa. Kun rakennuksen kuntoluokka laskee alle määritellyn 75 %
tavoitetason, lasketaan kuinka paljon rahaa tekniseen arvoon ja nykykuntoon
tulisi lisätä, jotta määritelty 75 % tavoitetaso saavutetaan. Tästä nykykunnon
ja tavoitekunnon erotuksesta voidaan määrittää yksittäisen rakennuksen
korjausvelka.
Kiinteistösalkkuun kohdistuva peruskorjaustarve on noin 23 milj. euroa
ja välitön perusparannustarve noin 43 milj. euroa. Peruskorjaus- ja
perusparannustarve lasketaan sitten, kun rakennusten nykykunto alittaa 60
prosentin. Tämän jälkeen lasketaan, kuinka paljon rahaa näihin rakennuksiin
tulisi investoida, jotta rakennukset saataisiin alkuperäiseen (peruskorjaustarve)
tai tämän päivän täysin uuden käyttötarkoitukseltaan vastaavan rakennuksen
mukaiseen tavoitekuntoon (perusparannustarve). Peruskorjaustarve sisältää
fyysisen kulumisen johdosta tarvittavat investoinnit (tavoitekunto 90%)
ja perusparannustarve (tavoitekunto yleensä 120%) fyysisen kulumisen
lisäksi myös ajanmukaistamisen vaatimat investoinnit eli toiminnalliset
muutokset, jolla rakennuksen laatutasoa nostetaan alkuperäistä tasoa
korkeammaksi. Rakennuskannan korjausvelkalaskenta on suuntaa antava
arvio rakennuskannan tilasta eikä välttämättä kuvaa kovin tarkasti yksittäisen
rakennuksen tilannetta.
Yksittäisen rakennuksen todellinen kunto saattaa poiketa laskennallisesta
riippuen mm. rakennuksen käytöstä ja ylläpidon asteesta. Tarkempaan
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tarkasteluun tulee käyttää esim. rakennuskohtaisia kuntotutkimuksia ja
rakennusosakohtaisia kuntoarviointeja.
Tilakonsultit Oy;n tekemän varhaiskasvatuksen ja koulujen
palveluverkkoselvityksen (7.2.2018) johtopäätösten mukaan Tuusulan kunnan
palveluverkko on vanhentunut teknisesti, toiminnallisesti ja suhteessa kunnan
väestörakenteeseen. Palvelukapasiteettia on liikaa pienissä kyläkouluissa,
jotka eivät kykene tarjoamaan uudistetun opetussuunnitelman mukaisia
tiloja. Taajamien koulut ovat täynnä ja niihin kohdistuu laajentamistarvetta.
Vanhentuneen kouluverkon uudistaminen on järkevää palvelun laadun,
koulujen sisältämien riskirakenteiden ja talouden kannalta. Tilakonsultit
esittivät kolme vaihtoehtoista mallia palveluverkon kehittämiseksi. Kaikki
muutetut tulivat nykyistä palveluverkkoa edullisimmiksi (liite 1).
Jos palveluverkkoa ei saada uudistettua ja supistettua, niin yhä useamman
rakennuksen kohdalla joudutaan tinkimään ylläpidosta, jolloin riskinä on, että
korjausvelka ja sisäilmaongelmat lisääntyvät. Kiinteistönylläpidon saattaminen
kestävälle pohjalle edellyttää, että palveluverkko on mitoitettu vastaamaan
kuntalaisten tarpeita sekä kunnan taloudellista kantokykyä. Tilankäytön
tehostaminen vaikuttaa ajan mittaan vähentävästi myös investointitarpeisiin.
Lisäksi säästöjä saadaan aikaan, kun rakennusten energiatehokkuus paranee
uusinvestointien myötä. Uusilla rakennushankkeiden toteuttamismalleilla
on mahdollisuus saada aikaan kustannussäästöjä sekä parantaa
rakennusten koko elinkaaren aikaista hoitoa ja ylläpitoa. Kaikkiaan
uusilla rakennushankkeilla vidaan parantaa kunnan palveluverkon
kokonasitehokkuutta ja -kustannuksia. Tilankäytön tehostuminen vaikuttaa
ajan mittaan vähentävästi investointitarpeisiin. Lisäksi säästöjä saadaan aikaan,
kun rakennusten energiatehokkuus paranee uusinvestointien myötä.
Uusilla rakennushankkeiden toteuttamismalleilla on mahdollisuus saada
aikaan kustannus-säästöjä sekä parantaa rakennusten koko elinkaaren aikaista
hoitoa ja ylläpitoa.
Uutta päiväkotia suunniteltaessa lähtökohtana on vähintään 9-ryhmäinen
päiväkoti, jonka yhteyteen voidaan toteuttaa tilat myös perhekeskustoiminnalle
tai avoimen varhaiskasvatuksen toiminnoille ja esimerkiksi taiteen
perusopetukselle- Vastaavasti luovutaan pienistä ja huonokuntoisista
yksiköistä. Uusien rakentuvien asuinalueiden päiväkodit sijoitetaan koulujen
tai muiden palveluiden läheisyyteen esimerkiksi ikäihmisten palveluiden
läheisyyteen. Päiväkotien tila- ja rakennesuunnittelussa huomioidaan
myös mahdollisuus varhaiskasvatuksen ja vanhusten asumispalvelujen
yhdistämisestä tulevaisuudessa.
Uudet päiväkotien tilalliset ratkaisut suunnitellaan siten, että ne ovat
monimuotoisia ja tehokkaita toiminnan ja tilankäytön suhteen. Piha-alueiden
ja ympäristön kasvatukselliseen sisältöön ja käytön turvallisuuteen kiinnitetään
erityistä huomiota helppohoitoisuuden ohella.
Tuusulan kunnan perusopetuksen palveluverkon lähtökohtana on, että erillistä
ala- ja yläkouluista siirrytään kohti yhtenäisiä peruskouluja, jossa annetaan
kaikkien luokka-asteiden opetusta turvaten mahdollisimman yhtenäisen
koulupolku.
Perusopetusryhmien muodostamisen lähtökohtana ovat vähintään 22
oppilaan ryhmät. Opetusryhmien sijoittelu tehdään huomioiden tilojen tehokas
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käyttö. Koululaisten iltapäivätoiminta sekä koulukerhotoiminta järjestetään
pääsääntöisesti alakouluilla ja myös esiopetusryhmät pyritään sijoittamaan
koulujen tiloihin alaluokkien läheisyyteen.
Kouluverkkoselvitys ja uusinvestoinnit perustuvat pääosin 4 sarjaisiin
yhtenäiskouluihin ja 22 oppilaan perusopetusryhmiin. Myös
iltapäivätoiminnalle ja esiopetusryhmille varataan toimitilat kouluilta.
Nykyisiä hyväkuntoisia koulukiinteistöjä hyödynnetään mahdollisimman
paljon kuitenkin siten, että tilaratkaisuissa otetaan huomioon sisäilmaan
liittyvät riskit. Suunniteltaessa yhtenäiskoulu-investointeja tarkastellaan myös
lähikoulujen oppilasvirtoja uudelleen ja samalla arvioidaan mahdollisuutta
luopua korjaustarpeessa olevista kiinteistöistä.
Koulunjohtajakoulut on yhdistetty lähikouluun. Pienien yksiköiden tulee olla
vähintään kahden ryhmän kokoisia eli oppilasmäärän tulee olla vähintään
40 oppilasta. Koulun ylläpito tulee tarkasteluun, jos rakennus vaatii isoja
korjausinvestointeja.
Kasvatus- ja sivistystoimessa on yhteistyössä tilakeskuksen kanssa laatinut
kevään 2018 aikana aiempien selvitysten pohjalta ehdotuksen, jossa Tuusulan
kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko kehitetään
seuraavien rakennushankkeiden kautta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etelä –Tuusulan päiväkoti uudisrakennus (10 ryhmää)
Kirkonkylän kampukseen päiväkoti uudisrakennus (9 ryhmää)
Kirkonkylän kampus uudisrakennus(vuosiluokat 1-6)
MONIO lukio-kulttuurikeskus uudisrakennus
Riihikallion koulun peruskorjaus ja laajennus (nelisarjaisuus)
Rykmentinpuiston monitoimitalo uudisrakennus
Lahelan monitoimitalo uudisrakennus
Jokelan koulukeskus (yhtenäinen peruskoulu / yläkoulu + lukio,
mahdollisesti kuudennet vuosiluokat) peruskorjaus ja laajennus
(oletus)
Jokaisen päiväkoti- ja kouluyksikön toiminnalliset muutokset
(kalustus, pihat) perus- ja vuosikorjaukset

Hankkeet toteutuisivat ns. kahdessa aallossa. Ensin rakentuisivat EteläTuusulan päiväkoti, Kirkonkylän koulukampus, lukio- ja kulttuuritalo
Monio ja Riihikallion koulun peruskorjaus ja laajennus. Toisessa aallossa
Rykmentinpuiston monitoimitalo, Lahelan monitoimitalo ja Jokelan
koulukeskuksen peruskorjaus. Koko investointikaudelle varataan määrärahaa
muidenkin päiväkoti- ja koulutilojen oppimisympäristöjen kehittämiseen
vuosittain. Liitteessä 3 on perustelut jokainen hanke erikseen.
Uudistetun palveluverkon myötä kunta luopuu seuraavista koulu- ja
päiväkotikiinteistöistä: Mattilan päiväkoti, Hyrylän ja Väinölän päiväkodit,
Etelärinteen päiväkoti, Kievarin päiväkoti, Mikkolan päiväkoti, Hyrylän
koulukeskus, Hyökkälän koulukeskus ja Vaunukankaan koulu.
Tilakeskuksen laatiman koulu- ja päiväkotitonttien karkean jalostusarvoarvion
mukaan poistuvista kiinteistöistä ja tonteista voidaan saada 16-23 M€ riippuen
rakennusoikeuksien määrittelyistä, rakennustyypeistä ja markkinatilanteesta.
Hallinnon palveluverkossa on kyse lähinnä kunnantaloon sijoittuvien
toimintojen tulevasta sijoittumisesta. 1980-luvun alussa valmistunut Tuusulan
kunnantalo on peruskorjauksen tarpeessa. Erityisesti sisäilmaongelmat
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ovat talossa yleisiä, ilmanvaihto ei ole riittävä ja rakenneosissa on vaurioita.
Rakennuksen talotekniikka on tullut teknisen käyttöikänsä loppuun ja erilaisia
korjaussuunnitelmia on tehty jo viiden vuoden ajan. Talon toimivuus ei
vastaa tämän hetken tavoitteita (energiatehottomuus, kunnan toimintojen
hajauttaminen, tilan käytön tehottomuus ja muuntojoustamattomuus).
Valtuusto on kokouksessaan 29.5.2017 § 88 päättänyt luopua kunnantalon
peruskorjaamisesta ja jatkossa budjetoida kunnantalolle ylläpitokorjauksia
ja mahdollisia toiminnan tehostamisen edellyttämiä muutostöitä varten
tilakeskukselle noin 60.000– 100.000 €/vuosi, kunnes on löydetty uusi ratkaisu
Tuusulan kunnan toimitiloiksi. Lisäksi valtuusto valtuutti kuntakehityksen ja
tekniikan toimialan käynnistämään teoreettisen tilatarpeen laadinnan sekä
sijaintivaihtoehtojen ja pysäköintitarpeen selvityksen sekä hakemaan nykyisen
kunnantalon purkulupaa. Kunnan hallinnollisten toimintojen ratkaisu liittyy
vireillä olevaan Hyrylän keskustan yleissuunnitelman valmisteluun, jossa
kunnantalon toiminnot sijoitettaisiin keskustan uusien kaupallisten palvelujen
yhteyteen ja vuokraamalla tarvittavat tilat kunnan hallinnon käyttöön.
Oheismateriaali:
1.
2.
3.
4.
5.

Tilakonsultit; palveluverkkoselvitys 7.2.2018
Tilakeskus; Koulu- ja päiväkotitonttien jalostusarvoarvio
Kasvatus- ja sivistystoimi; varhaiskasvatuksen ja opetuksen
palveluverkko 2018
Aikataulu keskeisille hankkeille
Etelä-Tuusulan varhaiskasvatuksen palveluverkon tulevaisuus

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•
•

hyväksyä osaltaan Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman
vuosille 2018-2028
ehdottaa kunnanhallitukselle, että

VALTUUSTO päättää
•

hyväksyä Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille
2018-2028

Päätös
__________
Puheenjohtaja avasi keskustelun. Keskustelun ja neuvottelutauon päätteeksi
lautakunta päätti yksimielisesti tehdä seuraavan muutosesityksen:
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää tehdä seuraavat linjaukset Tuusulan
kunnan palveluverkkosuunnitelmasta:
1
Lautakunta merkitsee tiedoksi pykälän liitteenä olevat selvitykset ja
palveluverkosta tehdyn muun valmisteluaineiston.
2
Lautakunta linjaa, että Kasvatus- ja sivistystoimen kiireisimpänä
kokonaisuutena eteläisessä Tuusulassa edetään kolmen yhtenäiskoulun
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mallilla. Yhtenäiskoulut sijoittuvat Riihikallioon, Rykmentinpuistoon ja Lahelan
alueelle.
3
Lautakunta edellyttää, että kolmen yhtenäiskoulun hankkeita valmistellaan
pikaisesti tekemällä tarvittavat asemakaavat/asemakaavan muutokset ja
ryhtymällä hankesuunnitteluun ja muihin tarvittaviin toimiin hankkeiden
toteuttamiseksi.
4
Uudisrakentamishankkeissa ensimmäisenä on Kirkonkylän koulukampuksen
rakennushanke sekä eteläisen Tuusulan päiväkoti. Muiden hankkeiden
osalta päätöksiä voidaan tehdä vielä avoinna olevien sisäilmatutkimusten
valmistuttua, väistötilaratkaisujen selvittyä sekä tarkentuvien
väestöennusteiden myötä.
5
Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelu ja muut tarvittavat päätökset
tehdään myöhemmin mm kohdassa 4 esitettyjen seikkojen tultua selvemmiksi.
6
Jatkovalmistelun yhteydessä ennen lopullisten päätösten tekemistä
järjestetään kuntalaisten kuuleminen alueellisesti Kellokoskella, Jokelassa ja
Hyrylässä.

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn muutosesityksen.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti yksimielisesti
•
•

hyväksyä yllämainitut linjaukset Tuusulan kunnan
palveluverkkosuunnitelmasta
ehdottaa kunnanhallitukselle, että

VALTUUSTO päättää
•

hyväksyä yllämainitut linjaukset Tuusulan kunnan
palveluverkkosuunnitelmasta.

Lautakunta päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta
välittömästi kokouksessa.
Lautakunta piti neuvottelutauon asian käsittelyn yhteydessä klo 19.20-19.54.

Kunnanhallitus, 28.05.2018, § 202
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Ritva Lappalainen, Markus Torvinen, Hannamari Halinen
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, ritva.lappalainen@tuusula.fi,
markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.halinen@tuusula.fi
kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, tilakeskuksen päällikkö, opetuspäällikkö,
varhaiskasvatuspäällikkö
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Liitteet

1 Valt 7.5.2018 § 49 Etelä-Tuusulan varhaiskasvatuksen palveluverkko
2018-2025
2 Palveluverkon kehittäminen 2018-2028, luonnos 24.5.2018
3 Palveluverkko, kasvatus- ja sivistystoimi, kasvun ja oppimisen palvelut
16.5.2018

Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018 - 2028 on kevään
2018 aikana valmisteltu tehtyjen selvitysten ja aiempien linjausten pohjalta
toimialojen yhteistyönä. Palveluverkkosuunnitelma on perusta mm. kunnan 10
vuoden investointiohjelmalle. Palveluverkon kehittäminen on välttämätöntä
talouden, kiinteistöjen kunnon ja sisäilmaongelmien johdosta. Kunnan
palveluverkon keskeisen rungon muodostavat varhaiskasvatuksen ja koulujen
palveluverkko.
Valtuusto on jo kokouksessaan 7.5.2018 § 49 päättänyt Etelä-Tuusulan
varhaiskasvatuksen palveluverkon osalta, että
•

•

Tuusulaan rakennetaan kaksi (2) uutta päiväkotia, Etelä-Tuusulan
päiväkoti ja Kirkonkylän kampuksen päiväkoti, korvaamaan
seuraavat kuusi (6) päiväkotia: Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä,
Väinölä ja Kievari.
Etelä-Tuusulan päiväkoti sijoitetaan Mikkolan koulun eteläpuoliselle
alueelle.

Koko kunnan palveluverkon kattava palveluverkosuunnitelma 2018 - 2028 on
jo hyvin pitkälle edenneessä luonnosvaiheessa. Koulujen palveluverkon osalta
suunnitelma on jo hyvinkin valmis ja sen perusteella on mahdollista linjata
kouluverkon välttämätöntä kehittämistä. Keskeiset perusteet koulujen
palveluverkon kehittämiselle on kuvatttu palveluverkkosuunnitelman kohdissa
5.1. ja 6.
Varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkon ensimmäisen vaiheen (v.
2018 - 2021) kaavoituksen, suunnittelun ja toteuttamisen vaatimat resurssit
on arvioitu. Kaavoituksen osalta on mahdollista edetä suunnitelman
kohdassa 6. kuvatun mukaisesti. Hankesuunnittelun, kilpailutuksen ja
toteuttamisen osalta on tarve lisäresurssille. Arvion mukaan lisäresurssitarve
olisi kuluvana vuonna yksi lisäresurssi ja vuoden 2019 alusta lukien toinen
lisäresurssi toteuttamaan suunnittelua, kilpailutusta ja toteutusten valvontaa.
Lähtökohtana resurssiarviolle on se, että Monion lukio- ja kulttuuritalo -hanke
toteutetaan elinkaarimallilla.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•

merkitä tiedoksi liitteenä olevat luonnoksen kunnan
palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2028
sekä palveluverkosta laaditut selvitykset ja muun
valmisteluaineiston
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•

•
•

että kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkon
uudisrakentamishankkeista Kirkonkylän koulukampuksen,
Monion lukio- ja monitoimitalon, sekä Riihikallion,
Rykmentinpuiston ja Lahelan yhtenäiskoulujen suunnittelun ja
toteutuksen osalta sekä Jokelan koulukeskuksen laajennus- ja
peruskorjaushankkeen esi- ja hankesuunnittelun osalta edetään
liitteenä olevan palveluverkkosuunnitelmaluonnoksen 6. kohdasta
ilmenevän aikataulun mukaisesti
että muilta osin palveluverkkosuunnitelman valmistelua jatketaan ja
se tuodaan erikseen valtuuston hyväksyttäväksi
että jatkovalmistelussa ja toteutuksissa järjestetään vielä tarpeen
mukaisesti kuntalaisten kuulemisia ja osallistamista.

--Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Jussi Salonen teki seuraavan
muutosesityksen:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•

•

•
•

•
•

merkitä tiedoksi liitteenä olevat luonnoksen kunnan
palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2028
sekä palveluverkosta laaditut selvitykset ja muun
valmisteluaineiston
että kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkon
uudisrakentamishankkeista ensimmäisiä ovat Kirkonkylän kouluja päiväkotikampus nykyiselle paikalleen, Etelä-Tuusulan päiväkoti
sekä Monion lukio- ja monitoimitalo
että lisäksi kiireisenä kokonaisuutena eteläisessä Tuusulassa
edetään kolmen yhtenäiskoulun mallilla. Yhtenäiskoulut sijoittuvat
Riihikallioon, Rykmentinpuistoon ja Lahelan alueelle
että näitä hankkeita valmistellaan pikaisesti tekemällä
tarvittavat asemakaavat/asemakaavan muutokset ja ryhtymällä
hankesuunnitteluun ja muihin tarvittaviin toimiin hankkeiden
toteuttamiseksi. Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelu
ja muut tarvittavat päätökset tehdään vielä avoinna olevien
sisäilmatutkimusten valmistuttua, väistötilaratkaisujen selvittyä
sekä tarkentuvien väestöennusteiden myötä
että Jokelan koulukeskuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeessa
edetään esi- ja hankesuunnittelun osalta
että jatkovalmistelun yhteydessä ennen lopullisten päätösten
tekemistä järjestetään kuntalaisten kuuleminen alueellisesti
Kellokoskella, Jokelassa ja Hyrylässä.

Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•
•

merkitä tiedoksi liitteenä olevat luonnoksen kunnan
palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2028 sekä
palveluverkosta laaditut selvitykset ja muun valmisteluaineiston
että kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkon
uudisrakentamishankkeista ensimmäisiä ovat Kirkonkylän koulu-
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•
•

•
•

ja päiväkotikampus nykyiselle paikalleen, Etelä-Tuusulan päiväkoti
sekä Monion lukio- ja monitoimitalo
että lisäksi kiireisenä kokonaisuutena eteläisessä Tuusulassa
edetään kolmen yhtenäiskoulun mallilla. Yhtenäiskoulut sijoittuvat
Riihikallioon, Rykmentinpuistoon ja Lahelan alueelle
että näitä hankkeita valmistellaan pikaisesti tekemällä
tarvittavat asemakaavat/asemakaavan muutokset ja ryhtymällä
hankesuunnitteluun ja muihin tarvittaviin toimiin hankkeiden
toteuttamiseksi. Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelu
ja muut tarvittavat päätökset tehdään vielä avoinna olevien
sisäilmatutkimusten valmistuttua, väistötilaratkaisujen selvittyä
sekä tarkentuvien väestöennusteiden myötä
että Jokelan koulukeskuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeessa
edetään esi- ja hankesuunnittelun osalta
että jatkovalmistelun yhteydessä ennen lopullisten päätösten
tekemistä järjestetään kuntalaisten kuuleminen alueellisesti
Kellokoskella, Jokelassa ja Hyrylässä.

Virpi Lehmusvaara, Marko Härkönen ja Markku Vehmas olivat asiantuntijoina
kokouksessa.

Valtuusto, 04.06.2018, § 63
Liitteet

1 Kouluverkkotarkastelu, päivitetty 7.2.18
2 22.3.2018: kiinteistönjalostuslaskelma koulut ja päiväkodit
3 Palveluverkko Aikataulu keskeisille hankkeille
4 Valt 7.5.2018 § 49 Etelä-Tuusulan varhaiskasvatuksen palveluverkko
2018-2025
5 Palveluverkko, kasvatus- ja sivistystoimi, kasvun ja oppimisen palvelut
16.5.2018
6 Palveluverkon kehittäminen 2018-2028, luonnos 24.5.2018
Ehdotus
Valtuusto päättää
•
•

•
•

merkitä tiedoksi liitteenä olevat luonnoksen kunnan
palveluverkkosuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2028 sekä
palveluverkosta laaditut selvitykset ja muun valmisteluaineiston
että kasvatus- ja sivistystoimen palveluverkon
uudisrakentamishankkeista ensimmäisiä ovat Kirkonkylän kouluja päiväkotikampus nykyiselle paikalleen, Etelä-Tuusulan päiväkoti
sekä Monion lukio- ja monitoimitalo
että lisäksi kiireisenä kokonaisuutena eteläisessä Tuusulassa
edetään kolmen yhtenäiskoulun mallilla. Yhtenäiskoulut sijoittuvat
Riihikallioon, Rykmentinpuistoon ja Lahelan alueelle
että näitä hankkeita valmistellaan pikaisesti tekemällä
tarvittavat asemakaavat/asemakaavan muutokset ja ryhtymällä
hankesuunnitteluun ja muihin tarvittaviin toimiin hankkeiden
toteuttamiseksi. Palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelu
ja muut tarvittavat päätökset tehdään vielä avoinna olevien
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•
•

sisäilmatutkimusten valmistuttua, väistötilaratkaisujen selvittyä
sekä tarkentuvien väestöennusteiden myötä
että Jokelan koulukeskuksen laajennus- ja peruskorjaushankkeessa
edetään esi- ja hankesuunnittelun osalta
että jatkovalmistelun yhteydessä ennen lopullisten päätösten
tekemistä järjestetään kuntalaisten kuuleminen alueellisesti
Kellokoskella, Jokelassa ja Hyrylässä.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Kati Lepojärvi esitti Sanna
Tuhkusen kannattamana, että päätökseen lisätään seuraava toimenpidealoite:
"Esitän, että korjataan valmisteluaineistoa niiltä osin, että Lahelan
yhtenäiskoulun rakentamista aikaistetaan siten, että kuten
valmisteluaineistossa määritellään, Lahelan yhtenäiskoulu ja Rykmentinpuiston
yhtenäiskoulu lähtevät liikkeelle samassa aallossa, eli samaan aikaan,
koska - Lahelan koulujen kohdalla ei suunnitelmassa vastata Lahelan
tämänhetkisten koulutilojen ongelmiin (mm. Ruotsinkylän suurilta osin
suljettu koulu ja Vaunukankaan koulun sisäilmaoireiluihin vastaaminen); Kouluhankkeita suunnitellaan näin alusta lähtien yhdessä; - Kaavoitus alueella
on lähdössä liikkeelle, joten kaavoitus ei estä hankkeen aikaistamista (vrt.
Mikkolan päiväkodin alueella ei kaavaa, mutta päiväkoti taas on aikajanalla
merkitty valmistuvaksi 2021) - Lahelan koululaiset menevät Koulukeskuksen
yhtenäiskouluun, mutta valmisteluaineiston mukaan Koulukeskuksesta
luovutaan Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun valmistuttua, joten Lahelan
koululaisille ei ole Rykmentinpuiston valmistuttua yläkoulua tarjolla. - Lahelan
koululaiset ovat valmistelussa jääneet epätasa-arvoiseen asemaan."
Pekka Heikkinen esitti Seppo Noron kannattamana, että päätökseen lisätään
seuraava toimenpidealoite:
"Valtuusto edellyttää, että palveluverkkosuunnitelman jatkovalmistelussa
selvitetään ja tehdään esitykset Tuusulan tavoitteellisesta sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluverkosta ja, että palveluverkkosuunnitelmaa
täydennetään tekemällä kokonaisuuteen arvioi kunnan investointiohjelmasta
seuraavalle kymmenelle vuodelle."
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavat toimenpidealoitteet:
•

korjataan valmisteluaineistoa niiltä osin, että Lahelan
yhtenäiskoulun rakentamista aikaistetaan siten, että, kuten
valmisteluaineistossa määritellään, Lahelan yhtenäiskoulu ja
Rykmentinpuiston yhtenäiskoulu lähtevät liikkeelle samassa
aallossa, eli samaan aikaan, koska - Lahelan koulujen kohdalla
ei suunnitelmassa vastata Lahelan tämänhetkisten koulutilojen
ongelmiin (mm. Ruotsinkylän suurilta osin suljettu koulu ja
Vaunukankaan koulun sisäilmaoireiluihin vastaaminen); Kouluhankkeita suunnitellaan näin alusta lähtien yhdessä; Kaavoitus alueella on lähdössä liikkeelle, joten kaavoitus ei estä
hankkeen aikaistamista (vrt. Mikkolan päiväkodin alueella ei kaavaa,
mutta päiväkoti taas on aikajanalla merkitty valmistuvaksi 2021)
- Lahelan koululaiset menevät Koulukeskuksen yhtenäiskouluun,
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•

mutta valmisteluaineiston mukaan Koulukeskuksesta luovutaan
Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun valmistuttua, joten Lahelan
koululaisille ei ole Rykmentinpuiston valmistuttua yläkoulua tarjolla.
- Lahelan koululaiset ovat valmistelussa jääneet epätasa-arvoiseen
asemaan
valtuusto edellyttää, että palveluverkkosuunnitelman
jatkovalmistelussa selvitetään ja tehdään esitykset Tuusulan
tavoitteellisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosta
ja, että palveluverkkosuunnitelmaa täydennetään tekemällä
kokonaisuuteen arvioi kunnan investointiohjelmasta seuraavalle
kymmenelle vuodelle.

Tiedoksi
kasvatus- ja sivistystoimi, kuntakehitys ja tekniikka, sosiaali- ja terveystoimi
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Kunnanhallitus, § 182, 21.05.2018
Kunnanhallitus, § 203, 28.05.2018
Valtuusto, § 64, 04.06.2018
§ 64
Monio - uusi oppimisympäristö ja monitoimitalo
TUUDno-2018-753
Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 182
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Ritva Lappalainen, Seppo Kärpänen, Markus Torvinen, Timo
Rusanen
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, ritva.lappalainen@tuusula.fi,
seppo.karpanen@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi,
timo.rusanen@tuusula.fi
kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, tilakeskuksen päällikkö, rehtori,
opetuspäällikkö, kansalaisopiston rehtori
Liitteet

1 Monio, AOR, 14.5.2018
2 Monio Vertailu laajuusvaihtoehdoista tavoitehintalaskelmin
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.5.2018
Kasvatus- ja koulutusltk § 2 / 24.1.2017
Tekninen lautakunta § 16 / 21.2.2017
Kunnanhallitus § 59 / 27.2.2017
Kunnanhallitus § 84 / 6.3.2017
Valtuusto § 33 / 13.3.2017
Kaskoltk § 2/24.1.2017
Tuusulan Monio on monessa mielessä ainutlaatuinen hanke. Se on monen
toimijan talo, jossa yhdistyvät useiden käyttäjäryhmien uusi oppimisympäristö
ja kaikkia kuntalaisia palvelevamonitoimitalo. Tavoitteena on, että Moniosta
muodostuisi kaikkien Tuusulalaisten yhteinen olohuone, joka sijaitsee Hyrylän
keskustan ja Rykmentinpuiston palvelujen ytimessä.
Monio kokoaa yhteen lukion, vapaan sivistystyön (kansalaisopisto) ja taiteen
perusopetuksen (kuvataide, käsityö, musiikki, sanataide, teatteri, tanssi) tilat.
Keskittämällä palvelut yhteen paikkaan on tarkoitus nostaa palvelujen laatua
ja saavutettavuutta, lisätä Tuusula vetovoimaa kulttuurikuntana sekä lisätä
tilankäytön tehokkuutta.
Monion konsepti perustuu korkeaan tilojen yhteiskäyttöisyyden asteeseen ja
eri toimijoiden keskinäiseen synergiaan. Monion pääkäyttäjät on valittu siten,
että ne voivat tehokkaasti hyödyntää toistensa osaamista ja tuottaa yhdessä
myös uusia korkeatasoisempia opetus- ja kulttuuripalveluja työskennellessään
saman katon alla. Ratkaisu noudattaa myös kunnan yleistä strategiaa, jonka
mukaan vanhoista huonokuntoisista kiinteistöistä luovutaan ja palvelut
keskitetään tarkoituksenmukaisiin, joko uusiin tai peruskorjattuihin tiloihin.
Kulttuuritalona Monio tulee tarjoamaan suurta yleisöä palvelevia kokoontumisja esiintymistiloja, joita on Tuusulaan pitkään kaivattu. Näitä ovat n. 600
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m2:n liikunta-juhlasali sekä n. 300 m2:n auditorio, jossa voi järjestää sekä
puhetilaisuuksia että musiikki, teatteri- ja elokuvaesityksiä. Näissä on moderni
AV- ja esitystekniikka sekä kokoon menevät katsomot, mikä lisää tilojen
monikäyttöisyyttä.
Uudet oppimisympäristöt suunnitellaan tukemaan uusia oppimiskäsityksiä.
suunnittelun lähtökohtana ovat olleet uudet vuoden 2016 opetussuunnitelmat.
Digitaalisuuden hyödyntäminen on keskeistä kaikissa tiloissa, digiloikka
on jo arkipäivää. Tilat ovat monimuotoisia, muunneltavia avoimia
oppimisympäristöjä, joissa kiinteitä väliseiniä ja käytäviä on mahdollisimman
vähän. Tavoitteena on terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys sekä
esteettömyys kaikille ikäluokille.
Tilakonseptin on tarkoitus mahdollistaa opetustilat sekä erikokoisille
ryhmille että hiljaisuutta vaativalle itseopiskelulle ja rauhoittumiselle. Mm.
ilmiöpohjainen oppiminen vaatii täysin uudenlaisia tiloja, jotka tukevat
omaehtoista työskentelyä ja luovuutta. Akustisiin ratkaisuihin kiinnitetään
erityistä huomiota. Myös ulkotilat kuten pihat ja ympäröivä kulttuuriympäristö
liikunta-palveluineen ovat osa uutta oppimisympäristöä.
Myös yritykset ja yhdistykset voivat käyttää Monion tiloja. Sähköisellä
tilavarausjärjestelmällä ja lukujärjestysohjelmalla varmistetaan tilojen joustava
käyttö ja korkea käyttöaste. Tilojen on suunniteltu palvelevan käyttäjiään
aamuvarhaisesta iltamyöhään, myös viikonloppuisin.
Tuusulan koulujen palveluverkossa Monio käynnistää oppimisympäristöjen
uudistamisen. Palveluverkkoselvitysten elinkaarilaskelmien mukaan opetusja kulttuuripalveluja keskittämällä ja kouluverkkoa sekä kiinteistömassaa
uudistamalla ja kehittämällä saadaan aikaiseksi pitkän aikavälin säästöjä.
Kunnan korjausvelka vähenee ja toiminta- sekä ylläpitokuluissa saadaan
säästöjä.
Investointipäätöksen jälkeen on tarkoitus edetä arkkitehtikilpailun myötä
toteutussuunnitteluun. Tavoitteena on Monion valmistuminen oheiskohteeksi
asuntomessuille v. 2020.
Hankkeen esittelyvideo, kesto n. 6,5 min.
https://youtu.be/vq13IxcBhCU
Monion hankesuunnitelma on sähköisen esityslistan liitteenä.
Hankkeen laajuustiedot (hym2 = hyötyala)
Käyttäjät
-

Lukio, mitoitus 500 opp. Hyrylän toimipiste
Kansalaisopisto
Taiteen perusopetus
Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Käsityökoulu
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto, Tuusulan yksikkö
Muut mahdolliset taiteen perusopetuksen toimijat
Yhdistykset
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Laajuustavoite
-

Tilaohjelman hyötyala 5 749 hym²
Bruttoalatavoite 8 500 brm²
Huonealatavoite 7 608 hum²
Tehokkuustavoite1,47

Aikataulutavoite
-

hankesuunnitelma on käsiteltävänä alkuvuonna 2017
investointi hyväksytään, tavoite 3/2017 (ltk, kh ja kv)
arkkitehtikilpailun valmistelu ja kilpailun toteuttaminen
3-11/2017 (ke-sto 6-10 kk)
toteutussuunnittelu aloitetaan 9/2017
rakentaminen aloitetaan 10/2018
rakennus otetaan käyttöön 7/2020

Rakennuskustannukset
-

Tavoitehinta-arvio 22,0 M € alv 0 % ja 27,3 M € alv 24 %

Kausi 11/2016, Haahtela-indeksi: 87,0/1.2016
Hintataso: 89,7 / 11.2016
-

irtain kalustus ja varustus 700 000 €

Sisäinen vuokrakustannus
Hankkeen sisäinen vuokra-arvio on 1 417 862 €/v, joka koostuu
pääoma- ja ylläpitovuokrasta.
Lisätiedot: vs. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Jari Wäre, 040 314 3401
Ehdotus / ksj
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää
-

osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti edellyttää, että suunnittelun yhteydessä on
kiinnitettävä huomiota parkkipaikkojen riittävyyteen Monion lähellä.
Lautakunta pitää tärkeänä, että Monion liikuntatilat mahdollistavat normaalien
pallopelien pelaamisen. Erityisesti salin korkeuteen on kiinnitettävä huomiota.
Nykyisiä teknisiä ratkaisuja on hyödynnettävä siten, että tarvittaessa
liikuntatilasta saadaan edustava juhlatila.
Kokouksessa hankesuunnitelmaa esitteli osaltaan arkkitehti Annika Marttinen.
__________
TL § 16/21.2.2017
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt osaltaan Monion
hankesuunnitelman § 2/24.1.2017.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lisähuomautuksiin liittyen voidaan todeta
seuraavaa:
Pysäköinti:
Monion autopaikkasuunnitelmat tulevat tarkentumaan jatkosuunnittelun
yhteydessä. Tavoitteena on lisätä autopaikkoja mahdollisuuksien mukaan
kaavan edellyttämästä minimimäärästä, joka on 68 autopaikkaa (1 AP/250
kem²). Hankesuunnitelman liitteenä olevassa asemapiirustusluonnoksessa on
esitetty yhteensä 90 autopaikkaa, mutta suunnitelmien salliessa määrää on
mahdollista nostaa vielä tästä.
Liikuntatilat:
Monion tilaohjelmassa esitetään 600 m²:n liikuntatilan rakentamista.
Hankesuunnitteluvaiheessa päädyttiin ratkaisuun, jossa Monion liikuntatila
on etupäässä monitoimijuhlasali, jossa on kokoon menevä katsomo. Tämä
sen johdosta, että Monion läheisyydessä sijaitsevaan liikuntakeskukseen on
suunnitteilla monitoimihalleja, jotka mahdollistavat pallopelit.
Kuntakehityslautakunta käsitteli Monion asemakaavaehdotusta kokouksessaan
14.12.2016 ja esitti kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä ja sen
asettamista nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.
Hankkeen sisällön ja tarkoituksen tarkempi esittelyteksti löytyy tämän
päätösasiakirjan alusta kasvatus- ja sivistystoimen lautakuntatekstistä.
Monio on ensimmäinen julkinen rakennushanke Tuusulassa, jonka
suunnittelussa on hyödynnetty palvelumuotoilua uusien oppimisympäristöjen
luomiseksi. Hankesuunnitteluprosessissa on käytetty työpajoja,
opintomatkoja ja osallistavan suunnittelun työkaluja sekä toteutettu pilottitila.
Suunnitteluryhmään on kuulunut edustajat kaikista pääkäyttäjäryhmistä.
Prosessin luoma uuden oppiminen, ymmärrys ja keskinäinen vuorovaikutus
ovat mahdollistaneet uusien palvelu- ja tilainnovaatioiden luomisen sekä
pohjustanut rakennukseen tulevien toimijoiden sitoutumista hankkeeseen
sekä valmistanut tulevaa yhteistyötä.
Monion arkkitehti- ja toteutussuunnittelulle tullaan asettamaan korkeat
laadulliset, esteettiset, toiminnalliset, tekniset ja taloudelliset tavoitteet.
Erityisesti painotetaan energiatehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaisia
ratkaisuja. Puurakenteiden ja -rakentamisen uudet ratkaisut tutkitaan
mahdollisuuksina.
Monion tarkennettu aikataulu on, kun investointipäätös on saatu:
- yleinen arkkitehtuurikilpailu, valmistelu ja toteutus 04/2017-08/2017 (5 kk)
- ehdotusten jyrytys ja osallistava kuntalaisforum 09/2017-11/2017 (3 kk)
- Suomi 100-vuotta Tuusulassa arkkitehtuuripalkinnon julkistaminen 6.12.2017
ja rakentamispäätökset (1 kk)
- kustannus - ja toteutussuunnittelu 12/2017 - 11/2018 (12 kk)
- päätökset 12/2018 (1 kk)
- urakkakilpailutus 01-04/2019 ja päätökset (4 kk)
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- rakentaminen 05/2019 - 07/2020 (15 kk)
- avajaiset asuntomessuilla 08/2020
Lisätiedot:
- tilakeskuksen päällikkö Ritva Lappalainen, p. 040 314 3550
- hankesuunnittelija Maini Alho-Ylikoski, p. 040 314 4566
Liitteenä Monion hankesuunnitelma
Ehdotus / Tp
Tekninen lautakunta päättää
- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi
kokouksessa
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- hyväksyä Monion hankesuunnitelman kustannusarvioineen
- hyväksyä esitetyn Monion toteutusaikataulun ehdollisena, että hankkeesta
tehdään investointipäätös huhtikuun 2017 loppuun mennessä
- valtuuttaa tilakeskuksen päällikön järjestämään hankkeesta yleisen
arkkitehtuurikilpailun Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n avustamana.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Kokouksen alussa hankesuunnitelmaa esitteli osaltaan arkkitehti Tarmo
Peltonen, LPV-arkkitehdit Oy.
__________
Khall § 59/27.2.2017
Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää
- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman
- ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- hyväksyä Monion hankesuunnitelman kustannusarvioineen
- hyväksyä esitetyn Monion investoinnin ja toteutusaikataulun
- valtuuttaa tilakeskuksen päällikön järjestämään hankkeesta yleisen
arkkitehtuurikilpailun Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n avustamana.
Päätös
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Kunnanhallitus päätti
- ottaa asian valtuuston 13.3.2017 pidettävän kokouksen esityslistalle
- tehdä ehdotuksensa valtuustolle 6.3.2017 pidettävässä kokouksessa
Markus Torvinen ja Maini Alho-Ylikoski olivat asiantuntijoina kokouksessa.
__________
Khall § 84/6.3.2017
Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää
- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman
- ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- hyväksyä Monion hankesuunnitelman kustannusarvioineen
- hyväksyä esitetyn Monion investoinnin ja toteutusaikataulun
- valtuuttaa tilakeskuksen päällikön järjestämään hankkeesta yleisen
arkkitehtuurikilpailun Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n avustamana.
--Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun esittelijä muutti pohjaesitystään
seuraavasti:
"Kunnanhallitus päättää
- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman
- ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- hyväksyä Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja
voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10
- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun
- edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on
maksimissaan 20 milj. euroa (alv 0 %)."
Sanna Kervinen teki seuraavan muutosesityksen:
"Kunnanhallitus päättää
- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman
- ehdottaa valtuustolle, että

31 (107)

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
04.06.2018

4/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

VALTUUSTO päättää
- hyväksyä Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja
voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10
- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun.
Arkkitehtuurikilpailussa on esitettävä vaihtoehto myös suuremmalle noin 900
m² liikuntasalille.
- edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on
maksimissaan 20-21 milj. euroa (alv 0 %)."
Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti Sanna Kervisen muutosesityksen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
- omalta osaltaan hyväksyä Monion hankesuunnitelman
- ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- hyväksyä Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja
voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10
- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun.
Arkkitehtuurikilpailussa on esitettävä vaihtoehto myös suuremmalle noin 900
m² liikuntasalille
- edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on
maksimissaan 20-21 milj. euroa (alv 0 %).
Neuvottelutauko pidettiin klo 21.35-21.45.
Maini Alho-Ylikoski ja Jari Wäre olivat asiantuntijoina kokouksessa.
__________
Valt § 33/13.3.2017
Ehdotus
Valtuusto päättää
- hyväksyä Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja
voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10
- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun.
Arkkitehtuurikilpailussa on esitettävä vaihtoehto myös suuremmalle noin 900
m² liikuntasalille.
- edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on
maksimissaan 20-21 milj. euroa (alv 0 %).
---
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Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Pasi Huuhtanen esitti
pohjaehdotuksen kohdan
"- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun.
Arkkitehtuurikilpailussa on esitettävä vaihtoehto myös suuremmalle noin
900 m² liikuntasalille" loppuun lisättäväksi "mikäli Kruunuasunnot hyväksyy
osaltaan sopimuksen". Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös
Valtuusto päätti
- hyväksyä Monion hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja
voidaan sijoittaa tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10
- valtuuttaa järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtuurikilpailun.
Arkkitehtuurikilpailussa on esitettävä vaihtoehto myös suuremmalle noin 900
m² liikuntasalille
- edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on
maksimissaan 20-21 milj. euroa (alv 0 %).
Ruut Sjöblom ja Laura Åvall poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana klo 21.05.
__________
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 22.5.2018
MONION RAKENTAMISEN KÄYNNISTÄMINEN

Valtuusto on kokouksessaan 13.3.2017 § 33 hyväksynyt Monion
hankesuunnitelman siten, että suunniteltuja toimintoja voidaan sijoittaa
tontilla sijaitsevaan rakennukseen 10. Valtuusto päätti myös valtuuttaa
järjestämään hankkeesta yleisen arkkitehtikilpailun. Lisäksi valtuusto päätti
edellyttää, että uudisrakentamishankkeen kokonaiskustannusarvio on
maksimissaan 20-21 milj. euroa (alv 0 %).
Yleiseen arkkitehtikilpailuun (2.6.- 18.9.2017) saatiin yhteensä 57 ehdotusta.
Palkintolautakunta painotti arviointityössään seuraavia seikkoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkkitehtoninen innovatiivisuus ja taiteellinen laatu
Kaupunkikuvallinen merkittävyys ja alueen identiteettiä luovat
ominaisuudet
Ratkaisun elämyksellisyys ja pedagogisuus kasvu- ja
opetusympäristönä
Tilaratkaisujen toimivuus ja tilatehokkuus
Yhteiskäyttöön sopivuus ja muuntojoustavuus
Toteuttamiskelpoisuus, teknisten ratkaisujen taloudellisuus ja
kestävyys
Energiatehokkuus, sen kehittämismahdollisuudet
Puurakentamisen soveltaminen
Pihojen toimivuus, idearikkaus ja liittyminen ympäristöön
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Palkintolautakunta valitsi yksimielisesti voittajaksi "Monikko" –nimisen
ehdotuksen. Sama ehdotus nousi myös yleisöäänestysten voittajaksi.
Kilpailun ratkaisu julkistettiin 13.2.2018. Tämän jälkeen aloitettiin kilpailun
voittaneen arkkitehtitoimisto AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy:n kanssa
kilpailuehdotuksen jatkokehittäminen tavoitteena se, että suunnitelma
toteuttaa valtuuston edellyttämän kustannustason indeksillä korjattuna.
Lukiohankkeen suunnittelun yhteydessä on suunniteltu samalla
kokonaisuudessaan Tuusulan koulujen ja päiväkotien palveluverkkoa. Tässä
suunnittelussa on vahvistunut käsitys siitä, että Monio toimii yhteisten
palvelujen ytimenä mahdollistaen vapaan sivistystyön palvelujen tuottamisen
myös lähipalveluina hyödyntäen muuta uudistuvaa palveluverkkoa. Tämä asia
huomioidaan tulevaisuuden koulu- ja päiväkotitilojen suunnittelussa Hyrylässä,
Jokelassa ja Kellokoskella.
Oppilaitoksena Monio palvelee nuorten lisäksi kaikenikäisten kuntalaisten
elinikäistä oppimista, tuleehan siitä suurin ja monipuolisin oppimisympäristö
kansalaisopiston ja sen kuvataidekoulun yli kolmelle tuhannelle opiskelijalle,
kun päiväopetus ja osa ydin-Hyrylän iltaopetuksesta siirtyy Monion
toimitiloihin. Opiskelijoiden keski-ikä on hiukan yli 50 vuotta, mutta
ikäjakauma on 4-vuotiaasta yli 90-vuotiaisiin.
Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet [uudet vuoden 2016
opetussuunnitelmat] eri oppilaitosten uudet opetussuunnitelmat vuosilta
2016-2018. [mukana lasten ja nuorten kuvataidekoulun Ops 2018].
Käyttäjät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukio, mitoitus 500 oppilasta / Hyrylän toimipiste
Kansalaisopisto
Taiteen perusopetus
Lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Taito Uusimaa/Taito käsityö- ja muotoilukoulu Helmi
Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto, Tuusulan yksikkö
Muut mahdolliset taiteen perusopetuksen toimijat
Yhdistykset
Kuntalaiset
Kuorot

Hankesuunnitelman ja ark.kilpailun teoreettinen laajuus oli:
•
•
•

Teoreettinen tilaohjelma 5 749 ohm² (ohjelmaneliömetriä)
Bruttoala 8 500 brm²
Huoneistoala 7 618 hum²

Aikataulusta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hankesuunnitelma hyväksyttiin 02-03/2017
Arkkitehtikilpailu toteutettiin 06 – 09 / 2017
Arkkitehtikilpailu ratkaistiin yksimielisesti 13.2.2018
Investointipäätös tulisi saada 06 /2018 (ltk, kh ja kv)
Toteutussuunnittelun elinkaarikilpailutus aloitetaan 07/2018
Urakoitsija ja palvelutuottaja valittu alkuvuosi 2019
Tavoitteena rakentamisen aloitus alkuvuodesta 2019
Rakennus harjassa ja käytettävissä asuntomessujen tapahtumiin
7/2020
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•

Rakennus sisäänmuuttovalmis 01 / 2021

Rakennuskustannukset (alv 0%)
•
•
•

•

•
•
•

Teoreettinen tavoitehinta-arvio hankesuunnitteluvaiheessa oli 22,0
M € (11/2016).
Indeksikorjattuna 22,0 M€ on tällä hetkellä 24,06 M€ (05/2018)
Kilpailuohjelman mukainen laajuus 8.500 brm2 jatkotyöstettyjen
arkkitehtisuunnitelmien pohjalta tuottaa kustannusarvioksi 26,8 M€,
johon sisältyy av-laitteita, esitystekniikkaa ja salikalusteita yht. noin
2,64 M€:lla
Valtuuston asettaman kustannustason saavuttamiseksi Moniosta
pitää karsia pinta-alaa, esim. juhla- ja voimistelusali (600 m2) ja
pieni monitoimisali (300m2), jolloin kustannusarvioksi tulee 20,1 M€
ja laajuus 7.111 brm2.
Mikäli iso juhlasali pidetään mutta pieni sali jätetään toteuttamatta,
muodostuu kustannustasoksi 23,8 M€ ja laajuus 7.997 brm2.
Alustava arvio irtokalusteiden hankinnalle on 700.000 euroa.
Aiemmin Suomessa tehtyijen totetusten perusteella arvoidaan, että
elinkaarikilpailutuksella voidaan erittäin todennäköisesti tehostaa
suunnitteluratkaisua noin 1- 2,5 M€.

Vertailu laajuusvaihtoehdoista tavoitehintalaskelmin on liitteenä.
Rakennus 10 osalta suunnittelutilanne on toistaiseksi auki, koska ko.
rakennus ei vielä ole siirtynyt kunnan omistukseen eikä sen tämän hetkistä
kuntoa ole voitu arvioida. Kun mm. rakenteita avaavat kuntoarviot ja –
tutkimukset on saatu tehtyä, rakennus mitattua, piirustukset laadittua ja
peruskorjauksen laajuus ja kustannustaso saadaan selvitettyä, voidaan
rakennuksen käyttötarkoitusta suunnitella. Rakennuksen uudeksi
käytöksi pyritään tekemään ehdotus, joka tukee Monion käyttöä, esim.
Käsityökouluna, Kudontatupana, Kamarikirjastona jne. Valittu käyttötarkoitus
tulee vaikuttamaan merkittävästi vanhan, hirsirakenteisen asuintalon
perusparannushankkeen kustannustasoon.
Elinkaarikilpailutuksesta:
Elinkaarimallilla tarkoitetaan uudenmuotoista toteutuksen ja ylläpidon
palvelukokonaisuutta, jossa yksi palvelutarjoaja vastaa yleensä vähintään
hankkeen toteutussuunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteistöpalveluista.
Tilaaja määrittelee kokonaistaloudellisuuden toimivuus- ja laatuvaatimukset
sekä käytettävyyden tasot jättäen palvelutuottajalle vapauden kehittää
tekniset ratkaisut ja palvelutuotannon tavat. Elinkaarimallissa tilaaja siis ostaa
palvelutuottajalta käytännössä rakennuksen käytettävyyttä.
Elinkaarimallilla pystytään tarkastelemaan kokonaiskustannuksia hankkeen
alusta loppuun asti. Malli kannustaa rakentamaan laadukkaasti ja ennen
kaikkea ylläpitämään tilat kunnossa luovutuskunnon ja kiinteistön
jäännösarvon varmistamiseksi.
Elinkaarimallin kilpailutuksen lähtökohdaksi asetetaan 20 tai 25 vuotta.
Elinkaarimallia on käytetty menestyksellä jo useissa kohteissa Suomessa
(mm. Pudasjärven hirsiset palvelutalo ja koulukampus, Espoon uudet koulut,
Kuopiossa 4 koulua, Porvoon elinkaarikoulut ja päiväkodit ja viimeisenä
tulossa Imatran iso hirsinen koulukampus). Hankkeet on saatu toteutettua
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tilaajien aikataulu- ja budjettiraameissa ja pääosin alittaen ennakoidut
vertailukustannukset.
Tuusulassa kuin muuallakin Suomessa käydään laajaa keskustelua julkisten
rakennusten ja erityisesti koulujen kosteus- ja sisäilmaongelmista ja niiden
vaikutuksesta rakennuksien käyttäjien terveydelle. Massiivirakentaminen
ja puun käyttö on yksi vastaus tähän jo kansallisen kriisin mittasuhteet
saaneeseen ongelmaan. Puulla on kyky imeä ja luovuttaa kosteutta ja sitä
kautta tasata sisäilman kosteuden vaihtelua, mikä parantaa huoneilman
laatua. Lisäksi puu on antibakteerinen materiaali, omaa hyvät akustiset
ominaisuudet ja ihmiset kokevat puun lämpimänä ja miellyttävänä
pintamateriaalina.
Monio on arkkitehtuurikilpailutuksen ja mahdollisen hirsirakentamisen vuoksi
saavuttanut jo nyt paljon huomiota sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja se
oli varmasti yksi tekijä, jolla on positiivinen vaikutus Tuusulan kasvuun.
Monio tulisi olemaan kaikkien tuusulalaisten olohuone. Tavoitteenamme
on saada yhdessä tekemisen hengessä kestävä, terve, turvallinen ja
elämyksellinen oppimisen, tekemisen ja kohtaamisten rakennus, jonka kaikki
tuusulalaiset voivat kokea yhteiseksi ja joka tarjoaa huippupuitteet sekä arkeen
että juhlaan Hyrylän kehittyvässä keskustassa.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•
•

hyväksyä osaltaan Monion rakentamisen käynnistämisen sekä
elinkaarikilpailutuksen toteutussuunnittelun aloittamisen.
ehdottaa kunnanhallitukselle, että

VALTUUSTO päättää
•

hyväksyä Monion rakentamisen käynnistämisen sekä
elinkaarikilpailutuksen toteutussuunnittelun aloittamisen.

__________
Kunnanhallitus 21.5.2018
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
•
•

ottaa asian 4.6.2018 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksensa valtuustolle 28.5.2018 pidettävässä
kokouksessa

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 28.05.2018, § 203
Valmistelijat / lisätiedot:
Virpi Lehmusvaara, Ritva Lappalainen, Markus Torvinen, Seppo Kärpänen
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virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, ritva.lappalainen@tuusula.fi,
markus.torvinen@tuusula.fi, seppo.karpanen@tuusula.fi
kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, tilakeskuksen päällikkö, opetuspäällikkö,
rehtori
Liitteet

1 Monio, AOR, 14.5.2018
2 Monio Vertailu laajuusvaihtoehdoista tavoitehintalaskelmin
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•

•

hyväksyä Monion lukio- ja kulttuuritalon rakentamisen ja
varustamisen laajuusvaihtoehdon ja tavoitehintalaskelman 3.
kohdan mukaisesti ("Monio-Monio") enintään tavoitehintaan 26,8
miljoonaa euroa sekä
hankkeen toteuttamisen ja kilpailuttamisen
elinkaarimallin mukaisesti.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Jussi Salonen teki seuraavan
muutosesityksen:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•
•
•

hyväksyä Monion lukio- ja kulttuuritalon laajuusvaihtoehdon 3.
kohdan mukaisesti ("Monio-Monio") enintään 26,8 miljoonaa euroa
sekä
hankkeen valmistelun jatkamisen ja kilpailuttamisen elinkaarimallin
mukaisesti
todeta, että kunnanvaltuusto tekee rakentamispäätöksen erikseen.

Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•
•
•

hyväksyä Monion lukio- ja kulttuuritalon laajuusvaihtoehdon 3.
kohdan mukaisesti ("Monio-Monio") enintään 26,8 miljoonaa euroa
sekä
hankkeen valmistelun jatkamisen ja kilpailuttamisen elinkaarimallin
mukaisesti
todeta, että kunnanvaltuusto tekee rakentamispäätöksen erikseen.

Virpi Lehmusvaara, Marko Härkönen ja Markku Vehmas olivat asiantuntijoina
kokouksessa.
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Valtuusto, 04.06.2018, § 64
Liitteet

1 Monio Vertailu laajuusvaihtoehdoista tavoitehintalaskelmin
2 Monio, AOR, 14.5.2018
Ehdotus
Valtuusto päättää
•
•
•

hyväksyä Monion lukio- ja kulttuuritalon laajuusvaihtoehdon 3.
kohdan mukaisesti ("Monio-Monio") enintään 26,8 miljoonaa euroa
sekä
hankkeen valmistelun jatkamisen ja kilpailuttamisen elinkaarimallin
mukaisesti
todeta, että kunnanvaltuusto tekee rakentamispäätöksen erikseen.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä esitti, että hanke
toteutetaan Mini-Moniona. Esitys raukesi kannattamattomana.
Pekka Heikkinen esitti Seppo Noron kannattamana, että päätösehdotusta
täydennetään seuraavasti: "Päätösehdotuksen toisen täpän jatkoksi: niin, että
kunta hoitaa hankkeen rakennuskustannusten rahoituksen kuntariskillä itse."
Valtuusto hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.
Jussi Salosen esitys, että toisen täpän loppuun lisätään sana
"rahoitusratkaisuin" raukesi kannattamattomana.
Päätös
Valtuusto päätti
•
•
•

hyväksyä Monion lukio- ja kulttuuritalon laajuusvaihtoehdon 3.
kohdan mukaisesti ("Monio-Monio") enintään 26,8 miljoonaa euroa
sekä
hankkeen valmistelun jatkamisen ja kilpailuttamisen elinkaarimallin
mukaisesti niin, että kunta hoitaa hankkeen rakennuskustannusten
rahoituksen kuntariskillä itse
todeta, että kunnanvaltuusto tekee rakentamispäätöksen erikseen.

Sanna Tuhkunen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan tämän asian
käsittelyn ajaksi eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Tuhkusen tilalle tuli Vihreiden 1. varavaltuutettu Annika Lappalainen.
Tiedoksi
kasvatus- ja sivistystoimi, kuntakehitys ja tekniikka
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Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 82, 11.10.2017
Kunnanhallitus, § 481, 30.10.2017
Valtuusto, § 194, 13.11.2017
Kunnanhallitus, § 120, 09.04.2018
Sosiaali- ja terveyslautakunta, § 19, 16.05.2018
Kunnanhallitus, § 185, 21.05.2018
Valtuusto, § 65, 04.06.2018
§ 65
Sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon toteutus ja sitä koskevat periaatteet KeskiUudenmaan sote-kuntayhtymässä
TUUDno-2017-910
Sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.10.2017, § 82
Liitteet

1 Liite 1 Palveluiden järjestämis- ja tuottamissopimus
2 Liite 2 Palveluiden yleiset periaatteet
Valmistelijat: kansliapäällikkö Harri Lipasti
sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pirjo Vainio

Tausta

Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten
ja Tuusulan kunnat ovat vuosina 2015 - 2017 kehittäneet Keski-Uudenmaan
alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin. Ohjausmalli on
hyväksytty Keski-Uudenmaan sote-hankkeen poliittisessa ohjausryhmässä
8.12.2016. Ohjausmallin tavoitteena on alueellisen yhteistyön avulla saada
aikaan niin toiminnallisia kuin taloudellisia hyötyjä ja palvelujen saatavuuden ja
laadun parantamista.
Kunnat ovat Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden
ohjausmallin täytäntöön panemiseksi perustaneet vapaaehtoisen KeskiUudenmaan sote-kuntayhtymän. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää
jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla
ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat
jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Perustetun kuntayhtymän tehtäviin
eivät kuulu ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien terveydensuojelu,
eläinlääkintähuolto ja työterveyshuolto, Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) vastuulle kuuluvat erikoissairaanhoidon
palvelut, ja Eteva kuntayhtymän vastuulle kuuluvat kehitysvammaisten
erityishuollosta annetun lain mukaiset palvelut.
Kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan perustettu ja sitä koskeva
sopimus tullut voimaan 21.6.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy
kuntayhtymälle 1.1.2018.
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Kuntayhtymän perustamiseen liittyvät myös vireillä oleva maakunta- ja
sote-uudistus ja niiden myötä uudistettavat sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenteet, palvelut ja rahoitus. Maakunta- ja sote-uudistuksen on tarkoitus tulla
voimaan 1.1.2020. Keski-Uudenmaan sote-malli edesauttaa valtakunnallisen
rakennemuutoksen tavoitteiden toteuttamista sopimuskuntien alueella.
Yhteisen valmistelun ja toteuttamisen avulla edistetään rakennemuutoksen
sujuvaa toteuttamisesta, alueen erityispiirteet huomioiden. Tarkoituksena
on myös, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi toimia alueyksikön
prototyyppihankkeena Uudenmaan maakunnan tulevan toimintamallin
rakentamisessa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit
sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat ovat edellä
mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi solmimassa sopimuksen sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.
Sopimuksen tarkoituksena on sopia siitä, miten kuntayhtymä hoitaa
perussopimuksen mukaiset tehtävät yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa.
Järjestämisvastuuseen kuuluu, että kuntayhtymä voi tuottaa palvelut oman
organisaationsa avulla tai hankkimalla palvelut muilta palvelujen tuottajilta.
Sopimuksessa sovitaan kuntayhtymän roolista palveluiden järjestäjänä ja
kuntien roolista niiden tuottajina.
Sopimuksen kohteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen
ja tuottaminen 1.1.2018 alkaen sopimuskuntien asukkaille, ja muille
alueen lakisääteisen järjestämisvastuun piiriin kuuluville kuntayhtymän
perussopimuksen mukaisesti.
Sopimuksen tarkoituksena on erityisesti sopia
kuntayhtymän roolista palvelujen tuottamisen koordinoijana ja ohjaajana;
jäsenkuntien tehtävistä ja työnjaosta palvelujen tuottajina;
kunkin sopijapuolen toiminnallisesta ja taloudellisesta vastuusta ja
tehtävien ja vastuiden kehittymisestä Keski-Uudenmaan sote-mallin
mukaisesti.
Solmittavan sopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on palvelujen
järjestäminen lakisääteisen järjestämisvastuun mukaisesti siten että
perussopimuksen tarkoitus toteutuu. Palvelutuotannon ohjaus tapahtuu
solmittavan sopimuksen mukaisesti kuntayhtymän ja kuntien yhteistyön,
yhteisen suunnittelun, tavoitteiden asettamisen, kuntayhtymän vahvistamien
ohjeiden, kuntayhtymän ohjauksen sekä kuntien raportoinnin kautta.
Kuntayhtymä toteuttaa tehtäviään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen
poliittisen ohjauksen mukaisesti kaikkien kuntayhtymään kuuluvien kuntien
osalta.
Sosiaalihuoltolain (1982/710) 6 §:n mukaisena sosiaalihuollosta vastaavana
ja kansanterveyslain (66/1972) 6 §:n mukaisena terveydenhuollosta
vastaavana toimielimenä toimii kuntayhtymän yhtymähallituksen sosiaali- ja
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terveydenhuollon jaosto. Hallintosäännön muuttamisesta päätetään erikseen
ennen 1.1.2018.
Kuntien tehtävänä on tuottaa kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin
kuuluvat palvelut ja toteuttaa tehtävät voimassa olevan lainsäädännön,
alemman tasoisten määräysten sekä kuntayhtymän ohjeiden ja ohjauksen
mukaisesti, sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla.
Kuntayhtymä siirtää solmittavalla sopimuksella sosiaali- ja terveydenhuollon
lainsäädännön mukaiset yksilöpäätökset, mukaan luettuna tahdonvastaiset
päätökset, sekä sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan tehtävät jäsenkuntien
viranhaltijoiden hoidettavaksi. Kunnassa on asiakaslain tarkoittama
sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jonka tehtäviin kuuluu muun ohella
sosiaalihuoltoa koskeviin muistutuksiin vastaaminen. Kunnassa toimii
lastensuojelulain (417/2007) 3 luvun tarkoittama sosiaalihuollon johtava
viranhaltija, joka tekee kyseisen lain tarkoittamat päätökset. Kukin kunta
vastaa edellä mainituista tehtävistä omien asukkaidensa ja muiden palveluihin
oikeutettujen osalta. Toimivalta kyseisten tehtävien hoitamiseen määritellään
jäsenkunnan hallintosäännössä.
Sopimuksen mukaan kunnan terveydenhuollon toimintayksiköissä on
terveydenhuoltolain tarkoittama vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin tehtäviin
kuuluu muun ohella potilaslain mukaisiin muistutuksiin vastaaminen.
Kunnassa on oltava tarpeenmukainen virkasuhteessa oleva henkilöstö
terveydenhuollon toimintayksikölle kuuluvia julkista valtaa sisältäviä tehtäviä
varten. Toimivalta kyseisen tehtävän hoitamiseen määritellään jäsenkunnan
hallintosäännössä.
Sopijapuolet tuottavat sopimuksen kohteena olevia palveluita
muita kuin sopijapuolia varten enintään julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) 16 §:n
mukaisesti. Toiminnalla ei ole voittoa tuottavaa tarkoitusta. Sopimus ei
sisällä rakennusten ja toimitilojen vuokrausta tai investointeja sosiaali- ja
terveydenhuollon rakennuksiin.
Sopimuksen mukaan kuntayhtymän ensimmäisen toimintavuoden aikana
kuntayhtymän järjestämisvastuuseen kuuluvat palvelut tuotetaan kunnissa
asiakasryhmittäin ja tuotannoittain hajautetusti yli organisaatiorajojen.
Sopijapuolten tarkoituksena on, että ensimmäisen toimintavuoden jälkeen
(1.1.2019 lähtien), ennen maakuntaan siirtymistä, palveluiden järjestämisessä
ja tuotannossa siirrytään malliin, jossa kuntayhtymä tuottaa palvelut tai
osan palveluista. Siirtymisestä päätetään yhteisen valmistelun perusteella
kuntayhtymän luottamuselimissä ja kuntien valtuustoissa erikseen. Valmistelu
on käynnistynyt syksyn 2017 aikana ja jatkuu sopimuksen tultua voimaan.
Kunta vastaa palvelutuotannon kustannuksista omien asukkaidensa osalta
siten, kuin kunnan kustannusvastuusta on säädetty. Kunnalle palveluista
maksettava korvaus määräytyy kunnan käyttämien palveluiden mukaan.
Kuntayhtymän ostaa kuntien tuottamat palvelut ja laskuttaa ne edelleen
kunnilta. Rahaliikenne kuntayhtymän palvelujen oston ja kuntien palvelujen
myynnin osalta on kunnille kustannusneutraali. Kuntayhtymän hallinnon
kustannukset on arvioitu olevan 1.371.000 euroa vuodelle 2018, mikä jaetaan
kuntien kesken.
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Solmittava sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu. Sopimus on
voimassa määräaikaisena 31.12.2019 saakka. Tämän jälkeen sopimus jatkuu
toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen ollessa voimassa toistaiseksi
sopijapuoli voi irtisanoa sen noudattamalla kahdentoista (12) kuukauden
irtisanomisaikaa. Sopimuksen voimassaolo päättyy ilman erillistä irtisanomista
lakisääteisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä
maakunnan vastattavaksi.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on esittänyt
päätöksellään 26.9.2017 § 42 sopimusta kunnille hyväksyttäväksi.
Järjestämisvastuun siirtämisen aikataulun takia kuntayhtymän yhtymähallitus
on päätöksessään pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja hyväksymään sopimuksen
omalta osaltaan 30.11.2017 mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Klami
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen
VALTUUSTOLLE, että VALTUUSTO päättää Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän,
Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmimisesta liitteenä
olevan sopimuksen mukaisesti.

Päätös
Aarno Järvinen teki muutosesityksen:
Esittelijän ehdotus hyväksytään siten että liitteenä olevan sopimuksen 5,3
kohdasta ensimmäinen kappale pois ja tilalle teksti:
Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu siirto tulen
maakuntahallinnon vastuulle lykkääntyy yli vuoden 2021, voidaan ennen
em. ajankohtaa lähteä valmistelemaan tuottamisvastuun siirtämistä kunnilta
kuntayhtymälle, mikäli se tuossa vaiheessa on taarkoituksenmukaista ja
taloudellisesti järkevää ottaen huomioon myös siihen liittyvä henkilöstön
siirtyminen kuntayhtymään ja kuntien sote-omaisuuden omistusjärjestelyt.
Kohdan 7 palvelujen järjestämistä ja tuotantoa koskevat ohjeet
valmistellaan niin, että palvelutuotantoa voidaan järkeistää heikentämättä
palvelukokonaisuutta ja palvelujen saatavuutta asiakkaan näkökulmasta.
Ennen sopimuksen hyväksymistä on selvitetään luvun 10 (Talous-ja rahoitus)
aiheuttamat hallinnolliset kustannukset kunnille ja kuntayhtymälle ja
edellytykset olemassa olevilla tietojärjestelmillä hoitaa tarkoituksenmukaisesti
kohdassa edellytetyt tehtävät.
Jukka Keränen, Liisa Palvas ja Pekka Ruotsalainen kannattivat esitystä.
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja esitti toimitettavaksi
asian ratkaisemiseksi nimenhuutoäänestyksen. Äänestysesitykseksi
hyväksyttiin puheenjohtajan esitys, jonka mukaan esittelijän ehdotusta
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kannattavat äänestävät “jaa” ja jos “ei” voittaa, Järvisen esitys on tullut sosiaalija terveyslautakunnan päätökseksi.
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat jäsenet
Vainionpää ja Taiveaho ja Järvisen esitystä Forss, Järvinen, Keränen,
Lahdenperä, Palvas, Ruotsalainen ja Sarenius-Salmenkivi.
Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan päättäneen äänin 7 - 2, 2
poissa hyväksyä asiassa Järvisen ehdotuksen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja
edelleen VALTUUSTOLLE, että VALTUUSTO päättää Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä
Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen solmimisesta liitteenä
olevan sopimuksen mukaisesti siten että liitteenä olevan sopimuksen 5,3
kohdasta ensimmäinen kappale pois ja tilalle teksti:
Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu siirto tulen
maakuntahallinnon vastuulle lykkääntyy yli vuoden 2021, voidaan ennen
em. ajankohtaa lähteä valmistelemaan tuottamisvastuun siirtämistä kunnilta
kuntayhtymälle, mikäli se tuossa vaiheessa on taarkoituksenmukaista ja
taloudellisesti järkevää ottaen huomioon myös siihen liittyvä henkilöstön
siirtyminen kuntayhtymään ja kuntien sote-omaisuuden omistusjärjestelyt.
Kohdan 7 palvelujen järjestämistä ja tuotantoa koskevat ohjeet
valmistellaan niin, että palvelutuotantoa voidaan järkeistää heikentämättä
palvelukokonaisuutta ja palvelujen saatavuutta asiakkaan näkökulmasta.
Ennen sopimuksen hyväksymistä on selvitetään luvun 10 (Talous-ja rahoitus)
aiheuttamat hallinnolliset kustannukset kunnille ja kuntayhtymälle ja
edellytykset olemassa olevilla tietojärjestelmillä hoitaa tarkoituksenmukaisesti
kohdassa edellytetyt tehtävät.

Kunnanhallitus, 30.10.2017, § 481
Liitteet

1 Liite 1 Palveluiden järjestämis- ja tuottamissopimus
2 Liite 2 Palveluiden yleiset periaatteet
Järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaan kuntien tuottamisvastuun
mahdollisesta siirtämisestä kuntayhtymälle päätetään kuntien valtuustoissa
erikseen. Tuottamisvastuun siirtäminen joko kokonaan tai osittain tarkoittaisi
kuntien henkilöstön siirtymisiä kuntayhtymän palvelukseen ja useita muita
valmistelussa huolellisesti suunniteltavia asiakokonaisuuksia. Sen vuoksi
valmisteluaikataulu ja sisällölliset ratkaisut tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä
kuntien kanssa.
Järjestämis- ja tuottamissopimus on käsitelty Tuusulan kunnan
yhteistyökomiteassa 23.10.2017.
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Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
•

ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja
Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja
Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisja tuottamissopimuksen solmittavaksi liitteenä olevan sopimuksen
mukaisesti.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 13.11.2017, § 194
Liitteet

1 Palveluiden tuottamis- ja järjestämissopimus
2 Keski-Uudenmaan alueellisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausmallin
pääperiaatteet
3 Palveluiden yleiset periaatteet
4 Keski-Uudenmaan sote-mallin työsuunnitelma
Ehdotus
Valtuusto päättää
•

hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja
Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja
Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisja tuottamissopimuksen solmittavaksi liitteenä olevan sopimuksen
mukaisesti.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Sanna Kervinen Lea Ahosen ja Ulla
Rosenqvistin kannattamana teki seuraavan palautusesityksen:
"Valtuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun ja velvoittaa
Tuusulan kunnan/kunnanhallituksen olemaan välittömästi yhteydessä
kuntayhtymän johtoon uuden sopimuksen valmistelemiseksi. Tämä nyt esitetty
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissoppimus ei
ole kohdan 5.3. osalta aiemmin sovitun hengen mukainen. Tällä hetkellä ei
ole tarkoituksenmukaista käyttää kuntayhtymän ja jäsenkuntien resursseja
tuottamisvastuun siirtämisen suunnitteluun. Tuottamisvastuun siirtäminen on
tarpeeton ja kallis välivaihe ennen maakuntahallintoon siirtymistä. Riskinä on
myös se, että välivaihe aiheuttaa selviä heikennyksiä kuntalaisten palveluihin."
Koska oli tehty kannatettu palautusesitys, oli asia ratkaistava äänestämällä.
Puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat asian käsittelyä tässä
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kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista
uudelleen valmisteluun, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessa
•

•

jaa-äänen antoivat Jussi Salonen, Matti Alanko, Kati Lepojärvi, Ilona
Toivanen, Sanna Tuhkunen, Johanna Sipiläinen, Sami Tamminen,
Mika Mäki-Kuhna, Sari Heiskanen, Henri Koskela, Janne Mellin, Satu
Taiveaho, Margita Winqvist, Jerry Airikka, Pekka V. Heikkinen, Seppo
Noro, Kari Friman, Päivö Kuusisto, Jouko Riola, Kim Kiuru, Ulla T
Palomäki, Jere Pulska, Kari Kinnunen, Emmi Sirniö, Karita Mäensivu,
Pasi Huuhtanen, Ilmari Sjöblom, Anna Yltävä, Elisa Laitila, Lilli Salmi,
Aarno Järvinen, Eeva-Liisa Nieminen, Ruut Sjöblom, Arto Lindberg,
Jani Peltonen, Jukka Ahlgren, Merja Kuusisto, Raimo Stenvall, Petra
Kela
ei-äänen antoivat Sanna Kervinen, Anu Åberg, Ulla Rosenqvist, Antti
Kaikkonen, Eetu Niemelä, Laura Åvall, Monica Avellan, Lea Ahonen,
Taina Ketvel, Satu Heikkilä, Ari Nyman, Liisa Palvas.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa-ääntä ja 12 ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Eetu Niemelä Anu Åbergin kannattamana esitti, että valtuusto päättää hylätä
osaltaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään
kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien
välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen.
Pormestari Arto Lindberg esitti päätökseen liitettäväksi seuraavan kohdan:
"- Tuusula ryhtyy osaltaan valmistelemaan mahdollista tuotannon siirtämistä
kuntayhtymälle vasta, kun sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on
hyväksytty".
Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, oli asia ratkaistava
äänestämällä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen,
että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta pormestarin esittämällä lisäyksellä,
äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Niemelän tekemää muutosesitystä,
äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessa
•

•
•

jaa-äänen antoivat Jussi Salonen, Matti Alanko, Kati Lepojärvi, Ilona
Toivanen, Sanna Tuhkunen, Sami Tamminen, Mika Mäki-Kuhna,
Sari Heiskanen, Henri Koskela, Janne Mellin, Satu Taiveaho, Margita
Winqvist, Jerry Airikka, Pekka V. Heikkinen, Seppo Noro, Kari Friman,
Päivö Kuusisto, Jouko Riola, Kim Kiuru, Ulla T Palomäki, Jere Pulska,
Kari Kinnunen, Emmi Sirniö, Karita Mäensivu, Pasi Huuhtanen,
Ilmari Sjöblom, Anna Yltävä, Elisa Laitila, Lilli Salmi, Aarno Järvinen,
Eeva-Liisa Nieminen, Ruut Sjöblom, Arto Lindberg, Jani Peltonen,
Jukka Ahlgren, Merja Kuusisto, Petra Kela, Liisa Palvas, Lea Ahonen
ei-äänen antoivat Sanna Kervinen, Anu Åberg, Ulla Rosenqvist, Antti
Kaikkonen, Eetu Niemelä, Laura Åvall, Monica Avellan,Taina Ketvel,
Satu Heikkilä, Ari Nyman, Johanna Sipiläinen
Raimo Stenvall äänesti tyhjää.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa-ääntä, 11 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni.
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Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen pormestarin esittämällä lisäyksellä
tulleen valtuuston päätökseksi.
Päätös
Valtuusto päätti
•

•

hyväksyä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Hyvinkään ja
Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja
Tuusulan kuntien välisen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisja tuottamissopimuksen solmittavaksi liitteenä olevan sopimuksen
mukaisesti
Tuusula ryhtyy osaltaan valmistelemaan mahdollista tuotannon
siirtämistä kuntayhtymälle vasta, kun sote- ja maakuntauudistuksen
lainsäädäntö on hyväksytty

Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: "Kuten
äänestyskäyttäytymisestäni saattaa päätellä, olen erimieltä valtuuston
päätöksestä 13.11.2017 / § 194.
Päätöksenteossa ollut sopimus on täysin tarpeeton, eikä sillä ole mitään
vaikutusta kuntalaisten saamiin palveluihin.
Lisäksi kuntayhtymän toiminta on saamassa piirteitä, jotka eroavat siitä mitä
kuntayhtymän perustamissopimusta käsiteltäessä valtuustolle markkinoitiin.
Kuntayhtymän kustannukset ovat karkaamassa käsissä, ne ovat nyt jo
moninkertaistuneet alun perin arvioidusta. Tuusulan on nyt äkkiä irtauduttava
kuntayhtymästä, vielä kun se on kohtuullisin pienin vahingoin mahdollista.
Jossain vaiheessa ylitetään raja, jossa asia on nk. "too big to fail". Sen
jälkeen irtautuminen ei ole enää järkevästi mahdollista. Nyt tätä rajaa ei olla
vielä ylitetty. Meille päättäjille ei myöskään kerrota, miten mahdollisuudet
irtautumiseen tulevat jatkossa kehittymään.
Näenkin, että irtautuminen on tässä vaiheessa järkevää, koska siitä ei aiheudu
palveluihin tai kuntalaisille negatiivisia vaikutuksia. Päinvastoin."

Kunnanhallitus, 09.04.2018, § 120
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Keski-uudenmaan sote -kuntayhtymän ja Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien
sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien välisen sosiaalija terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti KeskiUudenmaan sote -kuntayhtymän tehtävänä on ollut 1.1.2018 lähtien järjestää
jäsenkuntiensa puolesta alueen väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla sosiaalija terveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän järjestämisvastuu sisältää
vuonna 2018 palveluiden johdon ja ohjauksen, palveluiden tuotannon jäädessä
edelleen kuntien toteutettavaksi.
Mainitun järjestämis- ja tuottamissopimuksen 5.3 kohdassa on todettu, että
ensimmäisen toimintavuoden jälkeen (1.1.2019 lähtien), ennen maakuntaan
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siirtymistä, palveluiden järjestämisessä ja tuotannossa siirrytään malliin, jossa
kuntayhtymä tuottaa palvelut tai osan palveluista. Siirtymisestä päätetään
sopimuksen kohdan 6 Sopijapuolten yhteistyö mukaisesti toteutetun
valmistelun perusteella erikseen kuntayhtymien ja jäsenkuntien valtuustoissa.
Tuusulan valtuusto päätti hyväksyessään järjestämis- ja tuottamissopimuksen
13.11.2017 § 194, että Tuusula ryhtyy osaltaan valmistelemaan mahdollista
tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle vasta, kun sote- ja maakuntauudistuksen
lainsäädäntö on hyväksytty. Tällä hetkellä on ilmeistä, että eduskunta hyväksyy
mahdollisen sote- ja maakuntalainsäädännön aikaisintaan kesäkuussa 2018.
Sen vuoksi Tuusulan päätöksenteko mahdollisesta tuotannon siirtämisestä
menisi vähintään elokuulle 2018.
Kuntayhtymän toiminnan käynnistyttyä jäsenkunnat ja kuntayhtymä ovat
jatkaneet Keski-Uudenmaan sote-mallin edelleen kehittämistä kuntayhtymän
työsuunnitelman mukaisesti valmisteluryhmissä sekä yhtymähallituksessa
ja -valtuustossa. Järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti on
myös valmisteltu mallia, jossa palvelujen tuotanto siirtyy ensimmäisen
toimintavuoden jälkeen kuntayhtymään. Tuusula ei kuitenkaan ole valtuuston
linjauksen mukaisesti valmistellut tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle.
Tuotannon siirron valmistelussa on linjattu, että jäsenkuntien ja kuntayhtymän
välillä solmittu palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus päättyisi ilman
eri irtisanomista palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien jäsenkuntien
osalta 31.12.2018, jolloin kuntayhtymä ottaa vastatakseen kaikki sen mukaiset
tehtävät. Muiden kuntien osalta sopimuksen voimassaolo jatkuisi sen ehtojen
mukaisesti. Palvelutuotanto jatkuisi kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien
osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden
yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymän ja jäsenkuntien
vuorovaikutteinen yhteistyö jatkuisi.
Tuotannon siirrossa jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien
palveluita toteuttava osallistuva sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö
sekä osa muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavasta henkilöstöstä
siirtyisi kuntayhtymän palvelukseen liikkeen luovutuksella 1.1.2019 lukien.
Kuntayhtymään siirtyvä henkilöstömäärä tulisi sosiaali- ja terveyspalveluiden
henkilöstön osalta olemaan noin 3500 henkilöä sekä lisäksi myöhemmin
tarkentuva määrä muita kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavia henkilöitä..
Siirtyvään tuotantoon liittyvä irtain tai kiinteä omaisuus ei pääsääntöisesti
siirtyisi kuntayhtymälle. Kuntayhtymä vuokraisi jäsenkunnilta tarvitsemansa
tilat, pääsääntöisesti sisältäen varustuksen ja kalustuksen sekä
kiinteistönhoidon ja muut tiloihin kohdistuvat tukipalvelut. Vuokratason
määräytymisen perusteena olisi kunnan tulevalle Uudenmaan maakunnalle
ilmoittama vuokrataso tai sisäisesti noudatettu vuokrataso, jos tällaista
ilmoitusta ei ole tehty. Vuokran määrään lisättäisiin kiinteistönhoidon
ja muiden tiloihin kohdistuvien tukipalveluiden kustannukset
omakustannusperiaatteen mukaisesti.
Tuotannon siirron valmistelussa on kuntayhtymässä lähdetty siitä, että vuoden
2019 osalta talouden kokonaisuus rakennettaisiin kuntakohtaisen valmistelun
perusteella. Tuusulassa tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että vuoden 2019
sotepalvelujen kustannukset ja maksuosuudet kuntayhtymälle vastaisivat
vuoden 2018 kustannustasoa.
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Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus on valmistelunsa
perusteella kokouksessaan 20.3.2018 § 30 päättänyt esittää jäsenkunnille, että
jäsenkunnat
- päättävät hyväksyä, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän
tuotanto-organisaation avulla,
- päättävät jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien
palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden
henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan
henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän
päätöksen
periaatteiden mukaisesti,
- päättävät sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaalija terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018
- toteavat, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien
osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden
yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
- valtuuttavat kunnan/kaupunginhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet
Edelleen yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
- toteaa ne jäsenkunnat, jotka ovat tehneet hyväksyvän päätöksen tuotannon
siirrosta kuntayhtymälle,
- päättää, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevat palvelut jäsenkunnista siirtyvän tuotantoorganisaation avulla niiden jäsenkuntien asukkaille, jotka ovat tehneet
tuotannon siirtämisestä hyväksyvän päätöksen,
- päättää vastaanottaa jäsenkunnista siirtyvän, kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaalija terveyspalveluiden henkilöstön sekä osa muusta kunnan hallinto- ja
tukitehtäviä toteuttavasta henkilöstä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019
lukien tämän päätöksen periaatteiden mukaisesti,
- päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaalija terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymyhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018,
- toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien
osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden
yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat
päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet
- päättää, että tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta
muutoksenhausta huolimatta.
Tuotannon siirtämisen aikataulun ja talousarviovalmistelun takia kuntayhtymä
on pyytänyt jäsenkuntien valtuustoja tekemään päätöksensä omalta osaltaan
31.5.2018 mennessä. Tarkoituksena on, että kuntayhtymän yhtymävaltuusto
päättäisi asiasta 19.6.2018 siihen mennessä päätöksensä tehneiden kuntien
osalta ja muiden kuntien osalta tarvittaessa myöhemmin.
Tuotannon siirron valmistelussa on käynyt ilmeiseksi, että Hyvinkään
ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän ja Pornaisten kunnat tekevät
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päätöksensä sotepalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen siirtämisestä
kuntayhtymälle huhti-toukokuussa 2018. Nurmijärven kunta päätti aikanaan
hyväksyessään järjestämis- ja tuottamissopimuksen Tuusulan päätöksen
sisältöisestä ponnesta siten, että Nurmijärvi ryhtyy osaltaan valmistelemaan
mahdollista tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle vasta, kun sote- ja
maakuntauudistuksen lainsäädäntö on hyväksytty. Nyt Nurmijärvi on
kuitenkin valmistelemassa asiaa niin, että se päättäisi mahdollisesta tuotannon
siirtämisestä jo toukokuussa 2018.
Edellä olevan perusteella on ilmeistä, että kaikki muut kuntayhtymän
jäsenkunnat tuovat tuotannon siirtämisen valtuustojensa käsiteltäviksi
viimeistään toukokuussa 2018. Tuusula päättäisi ainoana tuotannon
siirtämisestä vasta aikaisintaan elokuussa 2018. Samaan aikaan
kuntayhtymässä valmistellaan jo huhtikuussa tuotannon palveluorganisaatiota
1.1.2019 lukien. Mikäli muut kunnat päättävät jo keväällä siirtää tuotantonsa
kuntayhtymälle 1.1.2019 lukien, on aikataulujen eriaikaisuudesta johtuen
vaarana mm. se, että Tuusula ja sen henkilöstö eivät pääsisi tuotannon
siirron valmistelussa sekä tulevan palveluorganisaation muodostamisessa ja
henkilöstön tehtävien sekä vastuiden määrittelyssä yhdenvertaiseen asemaan
muiden kuntien kanssa.
Joka tapauksessa ennen mahdollista päätöksentekoa tuotannon siirtämisestä,
tulee käydä sitä varten yhteistoimintamenettelyt Tuusulan henkilöstön kanssa.
Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistoimintamenettelyt, joilla varauduttaisiin
mahdolliseen päätökseen tuotannon siirtämisestä, olisi aloitettava joka
tapauksessa jo ennen kesää.
Tuusulan kannalta olisi edellä mainituilla perusteilla tarkoituksenmukaista
valmistella jo 4.6.2018 pidettävään valtuuston kokoukseen päätösehdotus siitä,
siirtääkö Tuusulan kunta sotepalveluiden ja niihin liittyvien tukipalveluiden
tuotannon kuntayhtymälle 1.1.2019 lukien. Samalla tulisi linjata, että
mahdolliseen tuotannon siirtämiseen varauduttaisiin käymällä jo keväällä
2018 henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa sitä tarkoittavat
yhteistoimintamenettelyt.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
•

•

valmistella 4.6.2018 pidettävään valtuuston kokoukseen
ehdotuksen mahdollisesta sotepalveluiden ja niihin liittyvien
tukipalveluiden tuotannon ja henkilöstön siirtämisestä KeskiUudenmaan sote -kuntayhtymälle 1.1.2019 lukien, ja
käynnistää henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyt, joilla
varaudutaan Tuusulan kunnan päätökseen mahdollisesta
tuotannon siirtämisestä kuntayhtymälle.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta, 16.05.2018, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
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harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Kansliapäällikkö on pyytänyt hallituksen ja valtuuston käsittelyä varten sosiaalija terveyslautakunnan lausuntoa liittyen sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon
toteutukseen ja sitä koskeviin periaatteisiin Keski-Uudenmaan Sotekuntayhtymässä.
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTUOTANNON TOTEUTUS JA SITÄ KOSKEVAT
PERIAATTEET KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄSSÄ
Yhtymähallitus 20.3.2018 § 30
Sosiaali- ja terveyspalvelutuotanto
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tehtävänä on ollut 1.1.2018 lähtien
järjestää jäsenkuntiensa Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän,
Nurmijärven Pornaisten ja Tuusulan kuntien puolesta alueen väestölle
yhdenvertaisilla periaatteilla sosiaalija terveydenhuollon palvelut kuntayhtymän perussopimuksen
mukaisesti.Kuntayhtymän järjestämisvastuu sisältää vuonna 2018 palveluiden
johdon ja ohjauksen, palveluiden tuotannon jäädessä edelleen kuntien
toteutettavaksi kuntien ja kuntayhtymän
välillä yhtymävaltuustossa 14.12.2017, § 33 päätetyn sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti.
Kuntayhtymän toiminnan käynnistyttyä jäsenkunnat ja kuntayhtymä
ovat jatkaneet Keski-Uudenmaan sote-mallin edelleen kehittämistä
työsuunnitelman mukaisesti valmisteluryhmissä sekä yhtymähallituksessa ja
-valtuustossa. Järjestämis- ja tuottamissopimuksen mukaisesti on valmisteltu
mallia, jossa palvelujen tuotanto siirtyy ensimmäisen toimintavuoden jälkeen
kuntayhtymään.
Tuotannon siirron toteutus ja aikataulu
Edellä olevan mukaisesti tarkoituksena on, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019
alkaen järjestämisvastuullaan olevat palvelut oman, jäsenkunnista siirtyvän
tuotantoorganisaationsa avulla niiden jäsenkuntien asukkaille, jotka tekevät
tuotannon siirtämisestä
hyväksyvän päätöksen. Kuntayhtymä voi myös hankkia palvelut muilta
palvelujen tuottajilta pääosin voimassa olevien hankintasopimusten tai
solmimiensa uusien sopimusten perusteella. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän
välillä solmittu palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus päättyy ilman eri
irtisanomista palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien jäsenkuntien
osalta 31.12.2018, jolloin kuntayhtymä ottaa vastatakseen kaikki sen mukaiset
tehtävät. Muiden kuntien osalta sopimuksen voimassaolo jatkuu sen ehtojen
mukaisesti. Palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien
osalta edelleen järjestämisja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet
periaatteiden mukaisesti.Kuntayhtymän ja jäsenkuntien vuorovaikutteinen
yhteistyö jatkuu.Tuotannon siirtoon liittyviä toimenpiteitä on valmisteltu
yhtymähallituksen ohjauksessa
loppusyksystä 2017 lähtien yhtymähallituksen 7.12.2017, § 68 päätöksen
mukaisessa palveluitten kehittämis- ja kuntayhteistyöorganisaatiossa.
Henkilöstön edustajille on pidetty säännöllisesti ylikunnallisia
tiedotustilaisuuksia, ja henkilöstöä on mukana kaikissa valmisteluryhmissä.
Valmistelussa huomioidaan tulevan Uudenmaan maakunnan kunnilta
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edellyttämät erilaiset mm. henkilöstöä, tiloja, ja sopimuksia koskevat selvitykset
niin, että niitä voidaan hyödyntää sekä omassa että maakunnan valmistelussa
tämänhetkisen maakuntavalmistelun aikataulutiedon perusteella.
Henkilöstön siirtyminen kuntayhtymän palvelukseen
Tarkoituksena on, että jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla
olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuva sosiaali- ja terveyspalveluiden
henkilöstön sekä osa muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavasta
henkilöstöstä siirtyy kuntayhtymän
palvelukseen liikkeen luovutuksella 1.1.2019 lukien. Kuntayhtymään siirtyvä
henkilöstömäärä tulisi sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön osalta
olemaan noin 3500 henkilöä sekä lisäksi myöhemmin tarkentuva määrä muita
kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavia henkilöitä. Henkilöstömäärät ovat
vuodelta 2016 ja ne tarkentuvat valmistelun edetessä.
Henkilöstö siirtyy kuntayhtymän palvelukseen liikkeen luovutuksella.
Määräaikaisen henkilöstön palvelussuhteet päättyvät työsopimuksen
ehtojen mukaisesti. Luovutuksen jälkeen siirtyvään henkilöstöön sovelletaan
kuntayhtymän henkilöstöpoliittisia periaatteita ja kunnallisia yleisiä
virka- ja työehtosopimuksia. Kunta vastaa työsuhteeseen perustuvasta
maksamattomasta palkkasaatavasta, joka on erääntynyt ennen siirtopäivää.
Palkkasaatavasta, joka erääntyy siirtopäivän jälkeen, vastaa
kuntayhtymä. Kunta korvaa kuntayhtymälle laskennallisen korvauksen niistä
vuosilomapäivistä ja säästövapaista, jotka on ansaittu luovuttavan kunnan
palveluksessa. Kyseiset vuosilomat ja säästövapaat siirtyvät pidettäväksi
kuntayhtymän palveluksessa.
Korvaus määritellään siirtopäivänä voimassa olevan KVTES:n lomakorvauksen
määrittelyä palvelussuhteen päättyessä koskevan sääntelyn lomakorvauksen
laskentaperusteita käyttäen. Luovuttava kunta korvaa kuntayhtymälle myös
edellä mainittuihin vuosilomiin
liittyvät maksamatta olevat lomarahat. Korvaus maksettavista lomarahoista
määritellään siirtopäivänä voimassa olevan KVTES:n lomarahan
laskentaperusteita käyttäen sekä huomioiden työehtosopimuksen muut
määräykset lomarahan vähentämisestä.
Kuntayhtymä on Kevan jäsen ja siirtyvän henkilöstön eläketurva
määräytyy julkisten alojen eläkelain (81/2016) mukaisesti. Kunnallisiin
eläkevakuutusmaksuihin kohdistuvista kustannuksista sovitaan kuntien ja
kuntayhtymän välillä valmistelun edetessä.
Kunnat ja kuntayhtymä vastaavat itsenäisesti siirtyvien työntekijöiden
henkilöstöjärjestelyihin
liittyvistä, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta voimassa
olevan
lainsäädännön mukaisesti.
Sopimusten siirtäminen
Jäsenkunnat kartoittavat siirtyvään palvelutuotantoon liittyvät sopimukset ja
vastuut. Sopimukset siirretään kuntayhtymän palvelutuotannon toteuttamisen
edellyttämässä laajuudessa kuntayhtymän vastattavaksi tai irtisanotaan
sopimusehtojen mukaisesti.
Toimitilat ja irtain omaisuus
Siirtyvään tuotantoon liittyvä irtain tai kiinteä omaisuus ei pääsääntöisesti siirry
kuntayhtymälle.
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Kuntayhtymä vuokraa jäsenkunnilta tarvitsemansa tilat, pääsääntöisesti
sisältäen varustuksen ja kalustuksen sekä kiinteistönhoidon ja muut tiloihin
kohdistuvat tukipalvelut. Solmittavat vuokrasopimukset ovat määräaikaisina
voimassa vuoden 2019 loppuun ja
sen jälkeen voimassa toistaiseksi, kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
Vuokratason määräytymisen perusteena on kunnan tulevalle Uudenmaan
maakunnalle ilmoittama vuokrataso tai sisäisesti noudatettu vuokrataso, jos
tällaista ilmoitusta ei ole
tehty. Vuokran määrään lisätään kiinteistönhoidon ja muiden tiloihin
kohdistuvien tukipalveluiden
kustannukset omakustannusperiaatteen mukaisesti.
Kuntayhtymän toimintaorganisaation periaatteet
Kuntayhtymän toimielimet ja johtamisjärjestelmä on määritetty kuntayhtymän
hallintosäännössä.
Kuntayhtymän toimintaorganisaatio on matala. Toiminta jakautuu alueellisen
sote-mallin mukaisesti asiakasryhmäkohtaisiin palvelualueisiin sekä edelleen
vastuualueisiin
ja vastuuyksiköihin joita strategiset tukipalvelut tukevat.
Päätöksentekojärjestys
Kuntayhtymä esittää muutetun järjestelyn kunnille hyväksyttäväksi.
Tuotannon siirtämisen aikataulun ja talousarviovalmistelun takia jäsenkuntien
valtuustoja pyydetään tekemään päätös omalta osaltaan 31.5.2018 mennessä.
Tarkoituksena on, että yhtymävaltuusto päättää asiasta 19.6.2018 siihen
mennessä päätöksensä tehneiden kuntien osalta ja muiden kuntien osalta
tarvittaessa myöhemmin.
Esitys KYJ
Yhtymähallitus esittää jäsenkunnille, että jäsenkunnat
- päättävät hyväksyä, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän
järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän
tuotanto-organisaation avulla,
- päättävät jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien
palveluiden
toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön
sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön
siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen
periaatteiden mukaisesti,
- päättävät sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja
terveydenhuollon
palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto
14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien
kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018
- toteavat, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien
osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden
yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
- valtuuttavat kunnan/kaupunginhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat
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päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet.
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto
- toteaa ne jäsenkunnat, jotka ovat tehneet hyväksyvän päätöksen tuotannon
siirrosta kuntayhtymälle,
- päättää, että kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän
järjestämisvastuulla
olevat palvelut jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation
avulla niiden jäsenkuntien asukkaille, jotka ovat tehneet
tuotannon siirtämisestä hyväksyvän päätöksen,
- päättää vastaanottaa jäsenkunnista siirtyvän, kuntayhtymän
järjestämisvastuulla
olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden
henkilöstön sekä osa muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavasta
henkilöstä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen
periaatteiden mukaisesti,
- päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja
terveydenhuollon
palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus (yhtymävaltuusto
14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa kuntayhtymään siirtävien
kuntien osalta ilman eri irtisanomista 31.12.2018,
- toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien jäsenkuntien
osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen liitteen 2 Palveluiden
yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
- valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään järjestelyn vaatimat tarkemmat
päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet
- päättää, että tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisesta
muutoksenhausta
huolimatta.
Päätös
Merkittiin, että Maiju Tapiolinna ja Paula Vilhunen poistuivat kokouksesta
esteellisenä
asian käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § kohta 1).
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja
Tuusulan
kunnat
Muutoksenhaku
Kuntalain 136 §, ei muutoksenhakua
______
Kunnanhallitus on päättänyt 9.4.2018 valmistella 4.6.2018 pidettävään
valtuuston kokoukseen
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•
•

mahdollisesta sotepalveluiden ja niihin liittyvien tukipalveluiden
tuotannon ja henkilöstön siirtämisestä Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymälle 1.1.2019 lukien
käynnistää henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyt, joilla
varaudutaan Tuusulan kunnan päätökseen mahdollisesta
tuotannon siirtämisestä kuntayhtymälle.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Vainio
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausuntonsa liittyen sosiaali- ja
terveyspalvelutuotannon toteutukseen ja sitä koskeviin periaatteisiin KeskiUudenmaan Sote-kuntayhtymässä.
___
Puheenjohtaja teki alla olevan esityksen lausunnoksi usean jäsenen
kannattamana:
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa asiasta lausuntonsa siten, että se:
Kannattaa tuotannon siirtoa kuntayhtymälle ja samalla
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

edellyttää, että lähipalvelu määritellään ja ne turvataan asukkaille
Tuusulassa jatkossakin
edellyttää, että kuntayhtymä turvaa asukkaiden palveluiden
riittävyyden ja laadun jatkossakin
edellyttää, että henkilöstön asema turvataan ja tuotannon siirto
valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa
pitää hyvänä, että kuntayhtymän asioiden valmisteluun on otettu ja
otetaan jatkossakin mukaan henkilöstön edustajat, asiakasedustajat
sekä järjestöt ja palveluntuottajat
pitää tärkeänä, että myös kunnalliset neuvostot, kuten vammaisja vanhusneuvostot sekä lapsi-ja perheasiain neuvosto otetaan
mukaan kuntayhtymän vaikuttamistyöhön
pitää tärkeänä, että tuotannon siirtyessä kuntayhtymään
huolehditaan tiiviistä yhteistyöstä kuntaan jäävien palveluiden
kanssa
esittää, että sote-lautakunnan roolia kuntayhtymän asioiden
valmistelussa vahvistettaisiin siten, että lautakunta pääsisi
ottamaan kantaa ja vaikuttamaan asiakkaiden ja palveluiden
kannalta oleellisiin kuntayhtymän asioihin, kuten palvelukriteerien
määrittelyyn
kantaa huolta tiukasta aikataulusta tuotannon siirtämisessä ja
kiinnittää huomioita erityisesti henkilöstön jaksamiseen tilanteessa
pitää tärkeänä saada pidemmän aikavälin taloudellisista
vaikutuksista selvityksen
edellyttää, että kunnan omistajaohjausta ja vaikuttamista
vahvistetaan sen luottamuselinten päätöksin liittyen kuntayhtymän
palvelutasosuunnnitelmiin, talousarvioon ja talouden seurantaan
edellyttää, että omistajaohjauksen keinot määritetään
perussopimukseen ja järjestämis- ja tuottamissopimukseen
palvelutasosuunnitelmassa määritellään kuntayhtymän toimipaikat,
tuotettavat palvelut, palveluille asetettavat laadulliset ja
toiminnalliset tavoitteet, jotka tarkistetaan vuosittain talousarviossa.
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Lauri Untamo esitti usean jäsenen kannattamana edellä mainittuun
lausuntoon seuraavan lisäyksen:
•

lopullinen päätös tuotannon siirrosta tulee tehdä eduskunnan sote/
maakuntalakipäätöksen jälkeen paremmin tiedoin

Koska oli tehty kaksi kannatettua esitystä lausunnosta, puheenjohtaja totesi,
että asia on ratkaistava äänestämällä. Äänestysesitykseksi hyväksyttiin
puheenjohtajan esitys, jonka mukaan ne, jotka kannattavat puheenjohtajan
esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Untamon tekemää esitystä,
äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Forss, Järvinen, Kuusisto,
Nieminen, Vainionpää, Taiveaho), 3 ei-ääntä (Palvas, Sarenius-Salmenkivi,
Untamo).
Puheenjohtaja totesi puheenjohtajan esityksen tulleen lautakunnan
päätökseksi äänin 6-3.
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:
Lautakunta kannattaa tuotannon siirtoa kuntayhtymälle ja samalla
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

edellyttää, että lähipalvelu määritellään ja ne turvataan asukkaille
Tuusulassa jatkossakin
edellyttää, että kuntayhtymä turvaa asukkaiden palveluiden
riittävyyden ja laadun jatkossakin
edellyttää, että henkilöstön asema turvataan ja tuotannon siirto
valmistellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa
pitää hyvänä, että kuntayhtymän asioiden valmisteluun on otettu ja
otetaan jatkossakin mukaan henkilöstön edustajat, asiakasedustajat
sekä järjestöt ja palveluntuottajat
pitää tärkeänä, että myös kunnalliset neuvostot, kuten vammaisja vanhusneuvostot sekä lapsi-ja perheasiain neuvosto otetaan
mukaan kuntayhtymän vaikuttamistyöhön
pitää tärkeänä, että tuotannon siirtyessä kuntayhtymään
huolehditaan tiiviistä yhteistyöstä kuntaan jäävien palveluiden
kanssa
esittää, että sote-lautakunnan roolia kuntayhtymän asioiden
valmistelussa vahvistettaisiin siten, että lautakunta pääsisi
ottamaan kantaa ja vaikuttamaan asiakkaiden ja palveluiden
kannalta oleellisiin kuntayhtymän asioihin, kuten palvelukriteerien
määrittelyyn
kantaa huolta tiukasta aikataulusta tuotannon siirtämisessä ja
kiinnittää huomioita erityisesti henkilöstön jaksamiseen tilanteessa
pitää tärkeänä saada pidemmän aikavälin taloudellisista
vaikutuksista selvityksen
edellyttää, että kunnan omistajaohjausta ja vaikuttamista
vahvistetaan sen luottamuselinten päätöksin liittyen kuntayhtymän
palvelutasosuunnnitelmiin, talousarvioon ja talouden seurantaan
edellyttää, että omistajaohjauksen keinot määritetään
perussopimukseen ja järjestämis- ja tuottamissopimukseen
palvelutasosuunnitelmassa määritellään kuntayhtymän toimipaikat,
tuotettavat palvelut, palveluille asetettavat laadulliset ja
toiminnalliset tavoitteet, jotka tarkistetaan vuosittain talousarviossa.
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___
Erja Sarenius-Salmenkivi, Liisa Palvas ja Lauri Untamo ilmoittivat päätöksestä
seuraavan eriävän mielipiteen:
Lopullinen päätös Tuusulan sote palvelujen tuotannon siirrosta tulee tehdä
vasta kun sote- ja maakuntalakipaketti on eduskunnassa hyväksytty.

Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 185
Liitteet

1 Tuotannon siirto kuntayhtymään, raportti 30.4.2018
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän muut jäsenkunnat ovat edelleen
valmistelleet tuotantojensa siirtämistä kuntayhtymän hoidettaviksi 1.1.2019
lukien. Hyvinkään valtuusto on jo 23.4.2018 päättänyt tuotannon siirtämisestä.
Mäntsälän ja Järvenpään valtuustot päättänevät tuotannon siirtämisestä
21.5.2018, Pornaisten valtuusto 28.5.2018 ja Nurmijärven valtuusto
30.5.2018. Tuusulan valtuuston käsiteltäväksi asia tulisi 4.6.2018.
Oheisessa kuntayhtymän laatimassa ja 30.4.2018 päivätyssä tuotannon
siirtämiseen liittyvässä esityksessä on mm. arvioitu tuotannon siirtämisen
hyötyjä ja haasteita.
Hyötyjä on sen mukaan palveluiden osalta toiminnan helpompi organisointi yli
nykyisten kunta- ja organisaatiorajojen, synergioiden saavuttaminen
nopeutuu (esim. erikoistuminen tai erityisosaajien hyödyntäminen)
ja toimintamallien ja palveluohjauksen yhdenmukaistaminen tarpeellisilta
osin helpottuu ja nopeutuu. Talouden osalta toiminnan ja talouden seurannan
yhdenmukaistaminen nopeutuu, tuotteistuksen ja kustannuslaskennan
läpivienti nopeutuu, ja päällekkäisyyksiä voidaan poistaa. Henkilöstön
osalta saavutettaisiinn parempi resurssien optimaalinen käyttö ja osaamisen
jakaminen yli kuntarajojen, henkilöstön määrän ja rakenteen muutosten
helpompi toteutus eläköitymisen kautta. Hallinnon ja tukipalveluiden
osalta saavutettaisiin johtamiseen selkeyttä, paremmat edellytykset siirtyä
maakuntaan alueyksikkönä ja synergioita tukipalveluissa.
Haasteina nähdään talouden osalta se, että siirtyminen olisi vain välivaihe
seurannassa ja raportoinnissa matkalla maakuntaan ja nostaa painetta
tietojärjestelmien yhdenmukaistamiselle, edellä mainituissa olisi tarpeen
seurata maakunnan ja valtakunnan tason linjauksia. Henkilöströn
osalta tuotannon siirtäminen tarkoittaisi yhteistoimintamenettelyjen
käynnistämistä ja mm. palkkaharmonisoinnnin tarpeita sekä resurssien
ja osaamisen uudelleen tarkastelua. Hallinnon ja tukipalveluiden osalta
johtajien ja esimiesten vakanssien määrä vähenisi ja tämä tarkoittaisi hyvää
henkilöstösuunnittelua ja eläköitymisen hyödyntämisvaatimuksia. heita.
Koska on ilmeistä, että muut viisi yhtymän osakaskuntaa siirtävät tuotantonsa
kuntayhtymään joka tapauksessa 1.1.2019, on Tuusulan kunnan näkökulmasta
on keskeistä arvioida tämän vaikutusta Tuusulaan. Tässä tilanteessa
Tuusulan ei liene tarkoituksenmukaista jäädä pois tuotantoyhteistyöstä.
Pois jäännillä voisi olla ainakin Tuusulan henkilöstön asemaan negatiiviset
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vaikutukset ensinnä siinä tapauksessa että kuntayhtymän tuotantoalue
siirtyy sellaisenaan maakuntaan ja siinä tapauksessa että kuntayhtymä
toimii pitempään. Tuusulan henkilöstö ei olisi mukana rakentamassa
tuotanto-organisaatiota ja tehtäviä jaettaessa. Samat negatiiviset
vaikutukset syntyisivät todennäköisesti jo siinä vaiheessa, jos Tuusula
lykkäisi päätöstään tuotannon siirtämisestä, ja samaa aikaan valmistelu
kuntayhtymässä etenee palveluverkon rakentamisessa ja tuotannon
käyttöön ottamisen valmistelussa. Päätöksenteon lykkäämisellä
maakuntalainsäädännön valmistumisen jälkeiseen aikaan ei tässä
päätöksentekotilanteessa ole Tuusulalle erityistä hyötyä.
Tuotannon ja henkilöstön mahdollista siirtämistä Keski-Uudenmaan
sote -kuntayhtymälle on kunnanhallituksen 9.4.2018 päätöksen jälkeen
valmisteltu osallistumalla mm. kuntayhtymän valmisteluryhmien
työskentelyyn. Kuntayhtymän yhtymähallituksen ehdotusta mahdollisesta
tuotannon siirtämistä kuntayhtymälle on käsitelty henkilöstön kanssa
esimiesinfossa 21.3.2018 sekä osana valmistelun yhteistoimintamenettelyä
esimiesten ja koko henkilöstön kanssa 23.4.2018. Edelleen mahdollista
tuotannon siirtämistä on käsitelty kunnan yhteistoimintaelimessä,
Yhteistyökomiteassa 14.5.2018. Yhteistyökomitea päätti pyytää paikallisilta
ammatillisilta järjestöiltä kunnanhallitukselle osoitetut lausunnot 23.5.2018
mennessä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 16.5.2018 antanut asiasta
lausuntonsa. Tuotannon siirtämiselle myönteisessä lausunnossa on
lisäksi kiinnitetty huomiota osin jo kuntayhtymän järjestämisvastuun
piirissä olevien asioiden käytännön hoitamisen tapoihin sekä kunnan
omistajaohjauksen tarpeisiin. Lautakunnan huomiot ovat monin osin tärkeitä
ja huomioon otettavia omistajaohjauksen ja jatkovalmistelun näkökulmista.
Erityisesti on tärkeää varmistaa kuntayhtymälle toimiva johtamisjärjestelmä,
jolla varmistetaan varsinaisen johtamisorganisaation lisäksi yhteistyö kuntien
ja kuntayhtymän välillä. Näin voimme parhaalla tavalla varmistaa kuntien
ja kuntayhtymän palvelujen yhdyspintojen selkeyden ja toimivuuden
sekä palvelutoiminnan laadun ja tehokkuuden.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO
•

•

päättää hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä
tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat
palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän
tuotanto-organisaation avulla,
päättää jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla
olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallintoja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän
palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden
mukaisesti,
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•

•
•

päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaalija terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista
31.12.2018
toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien
jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen
liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ulla Rosenqvist Ari Nymanin
kannattamana esitti päätökseen seuraavaa lisäystä:
”Lopullinen päätös Tuusulan sote-palvelujen tuotannon siirrosta tulee tehdä
vasta kun sote- ja maakuntalakipaketti on eduskunnassa hyväksytty.”
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, on
asia ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan
äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”jaa”
ja ne, jotka kannattavat Rosenqvistin tekemää muutosesitystä, äänestävät ”ei”.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 jaa-ääntä (Friman, Seuna, Huusko,
Mäensivu, Mäki-Kuhna, Peltonen, Salmi, Salonen, Huuhtanen, Tamminen
ja Lindberg) ja 2 ei-ääntä (Nyman ja Rosenqvist). Puheenjohtaja totesi
pohjaehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO
•

•

•

•
•

päättää hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä
tuottaa 1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat
palvelut Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän
tuotanto-organisaation avulla,
päättää jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla
olevien palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallintoja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän
palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden
mukaisesti,
päättää sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaalija terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista
31.12.2018
toteaa, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien
jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen
liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet.
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Rosenqvist ja Nyman ilmoittivat päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
”Lopullinen päätös Tuusulan sote-palvelujen tuotannon siirrosta tulee tehdä
vasta kun sote- ja maakuntalakipaketti on eduskunnassa hyväksytty.”

Valtuusto, 04.06.2018, § 65
Liitteet

1 Tuotannon siirto kuntayhtymään, raportti 30.4.2018
2 Yhteistyökomitea 14.5.2018 Lausunto sote-palvelujen
järjestämissuunnitelmasta
Ehdotus
Valtuusto päättää
•

•

•

•
•

hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tuottaa
1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut
Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotantoorganisaation avulla,
jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien
palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallintoja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän
palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden
mukaisesti,
sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista
31.12.2018
todeta, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien
jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen
liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet.

--Puheenjohjajan avattua asiassa keskustelun Seppo Noro esitti Antti Kaikkosen,
Pekka Heikkisen, Liisa Palvaksen ja Matti Alangon kannattamana, että asia
jätetään pöydälle syyskuun valtuustoon.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian
jättämisestä pöydälle, on asian käsittely ratkaistava äänestämällä. Valtuusto
hyväksyi puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä
tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä
pöydälle, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä
•

jaa-ääniä antoivat Pasi Huuhtanen, Mika Mäki-Kuhna, Arto
Nätkynmäki, Kim Kiuru, Janne Mellin, Aila Koivunen, Jussi Salonen,
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•

Margita Winqvist, Jerry Airikka, Jani Peltonen, Ilona Toivanen, Jouko
Riola, Anna Yltävä, Ulla Rosenqvist, Sanna Tuhkunen, Kari Friman,
Satu Taiveaho, Ulla Palomäki, Eetu Niemelä, Laura Åvall, Sanna
Kervinen, Johanna Sipiläinen, Elisa Laitila, Aarno Järvinen, Kari
Kinnunen, Eeva-Liisa Nieminen, Päivö Kuusisto, Sami Tamminen,
Ilmari Sjöblom, Markus Meckelborg, Jorma Sulander, Karita
Mäensivu, Henri Koskela, Jere Pulska, Ruut Sjöblom, Kati Lepojärvi,
Lilli Salmi, Arto Lindberg, Merja Kuusisto ja Raimo Stenvall
ei-ääniä antoivat Matti Alanko, Pekka Heikkinen, Anu Åberg, Liisa
Palvas, Seppo Noro, Lea Ahonen, Monica Avellan, Ari Nyman, Antti
Kaikkonen, Taina Ketvel ja Satu Heikkilä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa.
Keskustelun jatkuessa Eetu Niemelä esitti, että pohjaehdotus hylätään ja
kunnanhallitus aloittaa toimenpiteet kuntayhtymästä irtautumiseksi. Esitys
raukesi kannattamattomana.
Liisa Palvas esitti Anu Åbergin kannattamana, että päätökseen liitetään
seuraava toimenpidealoite: "valtuusto esittää, että Tuusulan kunnan sosiaali- ja
terveystoimialan johtaja toimii kunnan virkamies-edunvalvojana kuntayhtymän
taloustyöryhmässä."
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys toimenpidealoitteen
liittämiseksi päätökseen, on asia ratkaistava äänestämällä. Valtuusto hyväksyi
puheenjohtajan esityksen, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta,
äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat toimenpidealoitteen liittämistä
päätökseen, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä
•

•

jaa-ääniä antoivat Arto Nätkynmäki, Jerry Airikka, Kari Friman,
Pekka Heikkinen, Markus Meckelborg, Pasi Huuhtanen, Aarno
Järvinen, Sanna Kervinen, Kari Kinnunen, Kim Kiuru, Aila Koivunen,
Henri Koskela, Merja Kuusisto, Elisa Laitila, Kati Lepojärvi, Arto
Lindberg, Janne Mellin, Karita Mäensivu, Mika Mäki-Kuhna, EevaLiisa Nieminen, Seppo Noro, Ulla Palomäki, Jani Peltonen, Jere
Pulska, Jouko Riola, Ulla Rosenqvist, Lilli Salmi, Jussi Salonen,
Johanna Sipiläinen, Päivö Kuusisto, Ilmari Sjöblom, Raimo Stenvall,
Jorma Sulander, Satu Taiveaho, Sami Tamminen, Ilona Toivanen,
Sanna Tuhkunen, Margita Winqvist, Anna Yltävä, Laura Åvall ja Ruut
Sjöblom
ei-ääniä antoivat Lea Ahonen, Matti Alanko, Monica Avellan, Satu
Heikkilä, Antti Kaikkonen, Taina Ketvel, Eetu Niemelä, Ari Nyman,
Liisa Palvas ja Anu Åberg.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 jaa-ääntä ja 10 ei-ääntä.
Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi.
Päätös
Valtuusto päätti
•

hyväksyä, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tuottaa
1.1.2019 alkaen kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut
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•

•

•
•

Tuusulan kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotantoorganisaation avulla,
jäsenkuntien kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevien
palveluiden toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja
terveyspalveluiden henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallintoja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän
palvelukseen 1.1.2019 lukien tämän päätöksen periaatteiden
mukaisesti,
sopia, että kuntayhtymän ja jäsenkuntien välinen sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestämis- ja tuottamissopimus
(yhtymävaltuusto 14.12.2017, § 33) päätetään palvelutuotantonsa
kuntayhtymään siirtävien kuntien osalta ilman eri irtisanomista
31.12.2018
todeta, että palvelutuotanto jatkuu kuntayhtymässä kaikkien
jäsenkuntien osalta edelleen järjestämis- ja tuottamissopimuksen
liitteen 2 Palveluiden yleiset periaatteet periaatteiden mukaisesti ja
valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään järjestelyn vaatimat
tarkemmat päätökset ja sopimukset sekä toteuttamaan tarvittavat
toimenpiteet.

Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kuten kokouskäyttäytymisestäni saattaa päätellä, olen erimieltä valtuuston
päätöksestä siirtää sote-palvelutuotanto k-u sote kuntayhtymälle.
Ko. kuntayhtymä ei ole tarkoituksenmukainen palvelujen tuottamiseen, vaan
luo ainoastaan lisää päällekkäistä hallintoa, joka tuhlaa resursseja ja kurjistaa
palveluja. Hallinnollisten virkojen lisääminen onkin ollut kuntayhtymän
tärkein tehtävä ja näitä virkoja on järjestelty pienen piirin kesken. Tästä
esimerkkinä kuntayhtymän johtaja, joka valittiin tehtäväänsä ilman avointa
hakua ja jonka palkkauksesta ja eduista päätettiin kuntayhtymän hallituksessa,
eikä kuntayhtymän valtuustossa. Tuusulasta tätä asiaa olivat päättämässä
Pormestari Arto Lindberg, Valtuuston puheenjohtaja Ruut Sjöblom ja
valtuuston varapuheenjohtaja Kati Lepojärvi.
Lisäksi asian päätös on syntynyt väärässä järjestyksessä, koska asian
valmisteluun ja päätöksentekoon on osallistunut esteellisiä henkilöitä.
Tuusulan kunnanhallituksen jäsenet Aila Koivunen, Arto Lindberg, Mika MäkiKuhna ja Jussi Salonen, sekä valtuutetut Ruut Sjöblom, Satu Taiveaho ja Kati
Lepojärvi ovat kaikki jäseniä joko kuntayhtymän hallituksessa, valtuustossa
tai molemmissa ja ovat osallistuneet asian valmisteluun kuntayhtymässä
sekä Tuusulan kunnanhallituksessa ja tänään päätöksentekoon valtuustossa.
Kuntayhtymän intressit eroavat kuitenkin Tuusulan kunnan intresseistä, ja
edellän mainittu virkojen sisäpiirijako sekä edellä mainittujen henkilöiden
kaksoisrooli kunnassa ja kuntayhtymässä kyseenalaistaa Tuusulan kunnan
intressien toteutumisen kuntastrategian ja kuntalaisten edun mukaisesti."
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, sosiaali- ja terveyslautakunta
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Kuntakehityslautakunta, § 42, 21.03.2018
Kunnanhallitus, § 110, 26.03.2018
Kuntakehityslautakunta, § 62, 16.05.2018
Kunnanhallitus, § 187, 21.05.2018
Valtuusto, § 66, 04.06.2018
§ 66
Haarakaari, asemakaavan muutos, kaava nro 3577
TUUDno-2017-1343
Kuntakehityslautakunta, 21.03.2018, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Samir Abboud
samir.abboud@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 E Haarakaari, selostus, KKL 21.3.2018
2 E Haarakaari, kaavakartta, KKL 21.3.2018
3 E Haarakaari, selostuksen liitteet, KKL 21.3.2018
4 E Haarakaari, OAS mielipiteet ja vastineet, KKL 21.3.2018
Tiivistelmä
Tuusulan kaavoituksessa on laadittu asemakaavan muutosehdotus
Kulomäentien työpaikka-alueelle. Asemakaavan muutos koskee
Kulomäentyöpaikka-alueen korttelia 9002. Suunnittelualue on noin hehtaarin
laajuinen kiinteistö. Alue sijaitsee Etelä-Tuusulassa Maantiekylän kunnanosassa
Kulomäentien pohjoispuolella. Alue rajautuu lännessä Haarakaareen,
pohjoisessa Högberginhaaraan, idässä KTY-korttelialueeseen ja etelässä
Kulomäentiehen rajoittuvaan suojaviheralueeseen. Kaavaratkaisu mahdollistaa
työpaikka-alueen rakentumisen täydentymisen.
Kaavamuutoksen kohteena on Kulomäentyöpaikka-alueen asemakaavassa
(vuodelta 2008) esitetyt parkkipaikka (LP-alue) sekä huoltamotoimintaa varten
suunniteltu KLH-alue. Kortteli ei ole rakentunut täysin suunnitelman mukaan
ja keskeisen tontin rakentuminen on sekä kaupunkikuvallisesti, että alueen
rakenteen kannalta toivottavaa.
Asemakaavamuutoksella koko kiinteistön pääkäyttötarkoitus muutetaan
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-24). Alueelle saa sijoittaa
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia tuotanto- ja varastorakennuksia sekä
toimisto- ja myymälätiloja tai näiden yhdistelmiä. Kortteliin saa sijoittaa myös
logistiikkatoimintoja. Korttelissa on polttoaineen jakelu sallittu. Myymälätiloista
rakennusoikeuden puitteissa voi olla päivittäistavarakauppaa enintään 500 km². Kortteliin ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä.
Suunnittelun vaiheet
Asemakaavan muutoksen taustalla on kiinteistön omistajan, Finsora Oy:n,
tekemä asemakaavan muutoshakemus. Finsora Oy on hakemuksessa
pyytänyt, että heidän alueensa käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden
määrää tarkasteltaisiin. Kaavoituksen käynnistämistä on käsitelty
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kuntakehityslautakunnassa (Kkl § 104/17.8.2016) sekä hallituksessa (Khall §
283/22.8.2016). Sopimus asemakaavoituksen muutoksen käynnistämiseksi
on hyväksytty Kkl § 117 13.9.2017. Haarakaari, asemakaavan muutos on
tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä
21.12.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n
kuulemistarkoituksen mukaisesti nähtävillä 21.12.2017-22.1.2018 välisenä
aikana. Nähtävilläoloaikana siitä jätettiin viisi mielipidettä. Palaute oli lähinnä
informatiivista ja siitä ei ilmennyt sellaisia asioita, jotka olisivat vaatineet OAS:n
muuttamista. Esitetyt mielipiteet on huomioitu kaavaehdotuksen laadinnassa.
Kaavan rakenne
Suunnittelualue muodostuu toimitilarakennusten korttelialueesta (KTY24). Alueen katuverkosto säilyy voimassa olevan kaavan mukaisena. Vielä
rakentamattoman korttelin 9002 osan nykyiset käyttötarkoitukset muutetaan
ja rakentamisen tehokkuutta alueella nostetaan. Huoltamotoimintaan varatun
KLH-alue ja parkkipaikkapaikka (LP-alue) muutetaan toimitilarakennusten
korttelialueeksi. Aiempi KLH-alueen tehokkuus 0,3 nostetaan vastaamaan
Kulomäentien työpaikka-alueella muuten käytettyä rakentamisen tehokkuutta
(e=0,3-0,5). Tontilla sallitun polttoaineiden jakelun takia rakentaminen tontilla
tulee olla hieman väljempää ja tästä syystä tehokkuutta on laskettu 20 %.
Tehokkuusluku on 0,4.
Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä 1,0534 ha, joka kokonaisuudessaan on
toimitilakorttelialuetta (KTY-24). Alueella on rakennusoikeutta yhteensä 4 214 k2

2

m . Rakennusoikeuden määrä nousee 2 031 k-m . Viitesuunnitelmissa alueelle
on suunniteltu toimitilarakentamista yhteensä noin 3 000 kerrosneliön verran.
Asemakaava mahdollistaa mittakaavaltaan Kulomäentyöpaikkaalueelle sopivaa toimitilarakentamista. Kortteliin 9002 mahdollistetaan
kaksikerroksisten toimitilarakennusten kokonaisuus.
Kulomäentien työpaikka-alue on kehittyvä alue, jossa muut nykyisen kaavan
tontit ovat jo rakentuneet. Alueelle on toteutettu kadut, kevyenliikenteen väylät
ja muu kunnallistekniikka. Alueella on keskitetty hulevesijärjestelmä, joka
on mitoitettu siten, että suunnittelualue olisi rakentunut. Alueen yleisilmeen
kannalta olisi hyvä jos suunnittelualueelle olisi ympäristön kaltaisesti
laadukkaasti rakennettu.
Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus päättää
•
•

hyväksyä laaditun Haarakaari asemakaavamuutosehdotuksen
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja
lausuntoihin laaditut vastineet
asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti
julkisesti nähtäville.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti
•

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Kunnanhallitus, 26.03.2018, § 110
Valmistelijat / lisätiedot:
Samir Abboud
samir.abboud@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 E Haarakaari, selostus, KKL 21.3.2018
2 E Haarakaari, kaavakartta, KKL 21.3.2018
3 E Haarakaari, selostuksen liitteet, KKL 21.3.2018
4 E Haarakaari, OAS mielipiteet ja vastineet, KKL 21.3.2018
.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
•
•

hyväksyä laaditun Haarakaari asemakaavamuutosehdotuksen sekä
osallistumis- ja arviointisuunnitelman mielipiteisiin ja lausuntoihin
laaditut vastineet
asettaa asemkaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti
julkisesti nähtäville.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kuntakehityslautakunta, 16.05.2018, § 62
Valmistelijat / lisätiedot:
Samir Abboud
samir.abboud@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 H Haarakaari, kaavakartta liite 1a, KKL 16.5.2018
2 H Haarakaari kaavamääräykset, liite 1b , KKL 16.5.2018
3 H Haarakaari. asemakaavan seurantalomake liite 2, KKL 16.5.2018
4 H Haarakaari, havainnekuva, liite 3, KKL 16.5.2018
5 H Haarakaari, osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite 4, KKL 16.5.2018
6 Haarakaaren ehdotuksen lausunnot, mielipiteet ja vastineet, KKL 16.5.2018
7 H Haarakaari kaavaselostus KKL 16.5.2018.pdf
Perustelut
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Haarakaari asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 12.4.-14.5.2018. välisen
ajan. Asemakaavan muutosehdotuksesta on saatu nähtävillä oloaikana viisi
lausuntoa 10.5 mennessä. Kaava-aineistoa täydennetään tarvittaessa, jos
nähtävilläoloaikana saadaan vielä uutta palauttetta. Lausuntojen perusteella
asemakaavan muutokseen on tehty vähäisiä teknisiä korjauksia. Korjaukset
eivät edellytä asemakaavan muutosehdotuksen asettamista uudelleen
nähtäville.
Tiivistelmä
Tuusulan kaavoitusosastolla on laadittu asemakaavan muutosehdotus
Kulomäentien työpaikka-alueelle. Asemakaavan muutos koskee
Kulomäentyöpaikka-alueen korttelia 9002. Suunnittelualue on noin hehtaarin
laajuinen kiinteistö. Alue sijaitsee Etelä-Tuusulassa Maantiekylän kunnanosassa
Kulomäentien pohjoispuolella. Alue rajautuu lännessä Haarakaareen,
pohjoisessa Högberginhaaraan, idässä KTY-korttelialueeseen ja etelässä
Kulomäentiehen rajoittuvaan suojaviheralueeseen. Kaavaratkaisu mahdollistaa
työpaikka-alueen rakentumisen täydentymisen.
Kaavamuutoksen kohteena on Kulomäentyöpaikka-alueen asemakaavassa
(vuodelta 2008) esitetyt parkkipaikka (LP-alue) sekä huoltamotoimintaa varten
suunniteltu KLH-alue. Kortteli ei ole rakentunut täysin suunnitelman mukaan
ja keskeisen tontin rakentuminen on sekä kaupunkikuvallisesti, että alueen
rakenteen kannalta toivottavaa.
Asemakaavamuutoksella koko kiinteistön pääkäyttötarkoitus muutetaan
toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-24). Alueelle saa sijoittaa
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia tuotanto- ja varastorakennuksia sekä
toimisto- ja myymälätiloja tai näiden yhdistelmiä. Kortteliin saa sijoittaa myös
logistiikkatoimintoja. Korttelissa on polttoaineen jakelu sallittu. Myymälätiloista
rakennusoikeuden puitteissa voi olla päivittäistavarakauppaa enintään 500 km². Kortteliin ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä.
Suunnittelun vaiheet
Asemakaavan muutoksen taustalla on kiinteistön omistajan, Finsora Oy:n,
tekemä asemakaavan muutoshakemus. Finsora Oy on hakemuksessa
pyytänyt, että heidän alueensa käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden
määrää tarkasteltaisiin. Kaavoituksen käynnistämistä on käsitelty
kuntakehityslautakunnassa (Kkl § 104/17.8.2016) sekä hallituksessa (Khall §
283/22.8.2016). Sopimus asemakaavoituksen muutoksen käynnistämiseksi
on hyväksytty Kkl § 117 13.9.2017. Haarakaari, asemakaavan muutos on
tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä
21.12.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut MRL:n 30 §:n
kuulemistarkoituksen mukaisesti nähtävillä 21.12.2017-22.1.2018 välisenä
aikana. Nähtävilläoloaikana siitä jätettiin viisi mielipidettä. Palaute oli lähinnä
informatiivista ja siitä ei ilmennyt sellaisia asioita, jotka olisivat vaatineet OAS:n
muuttamista. Esitetyt mielipiteet on huomioitu kaavaehdotuksen laadinnassa.
Kaavamuutosehdotuksen nähtävilläoloaika on 12.4.-14.5. Nähtävilläoloaikana
siitä on jätetty 10.5. mennessä viisi lausuntoa. Muissa lausunnoissa kuin
yhdessä ei ollut huomautettavaa. ELY-keskus lausunnossaan kiinnitti huomiota
liikerakentamisen määrään alueella. Lausunnon johdosta kaavaehdotuksen
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määräystä KTY-24 korttelialueella on tarkennettu ja liikerakentamisen määrää
ei kaavamuutoksella alueella kasvateta. Kaavaselostusta on myös täydennetty
kaupallisten vaikutusten tarkastelulla.
Kaavan rakenne
Suunnittelualue muodostuu toimitilarakennusten korttelialueesta (KTY24). Alueen katuverkosto säilyy voimassa olevan kaavan mukaisena. Vielä
rakentamattoman korttelin 9002 osan nykyiset käyttötarkoitukset muutetaan
ja rakentamisen tehokkuutta alueella nostetaan. Huoltamotoimintaan varatun
KLH-alue ja parkkipaikkapaikka (LP-alue) muutetaan toimitilarakennusten
korttelialueeksi. Aiempi KLH-alueen tehokkuus 0,3 nostetaan vastaamaan
Kulomäentien työpaikka-alueella muuten käytettyä rakentamisen tehokkuutta
(e=0,3-0,5). Tontilla sallitun polttoaineiden jakelun takia rakentaminen tontilla
tulee olla hieman väljempää ja tästä syystä tehokkuutta on laskettu 20 %.
Tehokkuusluku on 0,4.
Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä 1,0534 ha, joka kokonaisuudessaan on
toimitilakorttelialuetta (KTY-24). Alueella on rakennusoikeutta yhteensä 4 214 k2

2

m . Rakennusoikeuden määrä nousee 2 031 k-m . Viitesuunnitelmissa alueelle
on suunniteltu toimitilarakentamista yhteensä noin 3 000 kerrosneliön verran.
Asemakaava mahdollistaa mittakaavaltaan Kulomäentyöpaikkaalueelle sopivaa toimitilarakentamista. Kortteliin 9002 mahdollistetaan
kaksikerroksisten toimitilarakennusten kokonaisuus.
Kulomäentien työpaikka-alue on kehittyvä alue, jossa muut nykyisen kaavan
tontit ovat jo rakentuneet. Alueelle on toteutettu kadut, kevyenliikenteen väylät
ja muu kunnallistekniikka. Alueella on keskitetty hulevesijärjestelmä, joka
on mitoitettu siten, että suunnittelualue olisi rakentunut. Alueen yleisilmeen
kannalta olisi hyvä jos suunnittelualueelle olisi ympäristön kaltaisesti
laadukkaasti rakennettu.

Ehdotus
Esittelijä: Asko Honkanen
Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että
kunnanhallitus
•
•
•

hyväksyy laaditun asemakaavan
hyväksyy lausuntoihin laaditut vastineet
ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Haarakaari
asemakaavan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti
•

tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
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Merkittiin, että Samir Abboud poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 17.46.

Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 187
Valmistelijat / lisätiedot:
Samir Abboud
samir.abboud@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 H Haarakaari kaavaselostus KKL 16.5.2018.pdf
2 H Haarakaari, kaavakartta liite 1a, KKL 16.5.2018
3 H Haarakaari kaavamääräykset, liite 1b , KKL 16.5.2018
4 H Haarakaari. asemakaavan seurantalomake liite 2, KKL 16.5.2018
5 H Haarakaari, havainnekuva, liite 3, KKL 16.5.2018
6 H Haarakaari, osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite 4, KKL 16.5.2018
7 H Haarakaari, kaavamuutosehdotuksesta esitetyt lausunnot vastineineen,
KKL 16.5.2018
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
•
•
•

hyväksyä laaditun asemakaavan
hyväksyä lausuntoihin laaditut vastineet
ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

hyväksyä Haarakaari asemakaavan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.06.2018, § 66
Valmistelija / lisätiedot:
Samir Abboud
samir.abboud@tuusula.fi
kaavasuunnittelija
Liitteet

1 H Haarakaari kaavaselostus KKL 16.5.2018.pdf
2 H Haarakaari, kaavakartta liite 1a, KKL 16.5.2018
3 H Haarakaari kaavamääräykset, liite 1b , KKL 16.5.2018
4 H Haarakaari. asemakaavan seurantalomake liite 2, KKL 16.5.2018
5 H Haarakaari, havainnekuva, liite 3, KKL 16.5.2018
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6 H Haarakaari, osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite 4, KKL 16.5.2018
7 H Haarakaari, kaavamuutosehdotuksesta esitetyt lausunnot vastineineen,
KKL 16.5.2018
Ehdotus
Valtuusto päättää
•

hyväksyä Haarakaari asemakaavan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja Ruut Sjöblom ja Ilmari Sjöblom ilmoittivat olevansa esteellisiä ja
poistuivat paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi eivätkä osallistuneet asian
käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Puheenjohtajana toimi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Kim Kiuru.
Ruut Sjöblomin tilalle tuli Kokoomuksen 2. varavaltuutettu Vesa Lundberg.
Jorma Sulander poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ja hänen
tilalleen tuli Sosiaalidemokraattien 3. varavaltuutettu Elina Väänänen.
Tiedoksi
Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus / Liikennevirasto, kaavoitus
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Kunnanhallitus, § 176, 21.05.2018
Valtuusto, § 67, 04.06.2018
§ 67
Y-tontin, kiinteistötunnus 858-15-5709-2, myyntihinnan päättäminen, Puustellinmetsän
asemakaava-alue
TUUDno-2018-716
Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 176
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Tennijärvi
sari.tennijarvi@tuusula.fi
tontti-insinööri
Liitteet

1 Kohdekartta 858-15-5709-2, Puustellinmetsä
Yleisten rakennusten korttelialueille ei ole vahvistettua hintaa, vaan hinta on
päätetty kohdekohtaisesti.
Puustellinmetsän asemakaava-alueen myyntihinnoista on pyydetty puolueeton
hinta-arvio (Newsec), jonka mukaan kaupallisten yleisten rakennusten
rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu 170 e/k-m². Ei kaupallisten, kuten kirkon
ja kunnan palvelurakennusten rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu 120 e/km².
Hallintosäännössä kiinteän omaisuuden luovuttaminen valtuuston hyväksymin
hinnoin ja ehdoin on delegoitu kuntakehitysjohtajalle 200.000 e ylittyvissä
kiinteistökaupoissa.
Suomen Hoivatilat Oy on valittu Puustellinmetsän asemakaava-alueen
asuntomessukohteen koko korttelin 5709 toteuttajaksi. Alustavien
suunnitelmien mukaan kortteliin toteutetaan Y-tontille, kiinteistötunnus 85815-5709-2, päiväkoti-/hoivaosa ja A-2 tontille, kiinteistötunnus 858-15-5709-1,
senioriasuntoja. Toimijalla on tarkoitus vuokrata molemmat tontit.
Y-tontin, kiinteistötunnus 858-15-5709-2, pinta-ala on 3957 m² ja
rakennusoikeus 1200 k-m². Tontin myyntihinta em. 170 e/k-m² hinnalla on
204.000,00 euroa.
Valtuusto on päättänyt 13.11.2017 § 197, että vuokran suuruus on 5 %
myyntihinnasta. Vuosivuokra Y-tontilla on näin ollen 10.200,00 euroa.
Korttelin 5709 tontin nro 2, kaavamääräys A-2, hinnoittelu noudattaa voimassa
olevaa valtuuston 7.11.2016 § 104 hinnoittelupäätöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•

hyväksyä Puustellinmetsän asemakaavan korttelin 5709 Y-tontin,
kiinteistötunnus 858-15-5709-2, hinnaksi 170 e/k-m².
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.06.2018, § 67
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Tennijärvi
sari.tennijarvi@tuusula.fi
tontti-insinööri
Liitteet

1 Kohdekartta 858-15-5709-2, Puustellinmetsä
Ehdotus
VALTUUSTO päättää
•

hyväksyä Puustellinmetsän asemakaavan korttelin 5709 Y-tontin,
kiinteistötunnus 858-15-5709-2, hinnaksi 170 e/k-m².

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä teki seuraavan
muutosesityksen:
"Esitän että valtuusto päättää
- hyväksyä Puustellinmetsän asemakaavan korttelin 5709 Y-tontin,
kiinteistötunnus 858-15-5709-2, hinnaksi 250 €/k-m² + 20 €/m²."
Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös
Pohjaehdotus hyväksyttiin.
Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kuten kokouskäyttäytymisestäni saattaa päätellä, olen erimieltä valtuuston
päätöksestä.
Tontin myyntihinta on aivan liian alhainen, joten katson, että kyseessä on
epäsuoraa yritystukea ko. toimijalle.
Esittelyssä ei ole myöskään kerrottu, miten tontti on päätetty myydä juuri
esityksessä mainitulle toimijalle."
Tiedoksi
maankäyttö sähköposti
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Konsernijaosto, § 28, 23.04.2018
Kunnanhallitus, § 159, 14.05.2018
Valtuusto, § 68, 04.06.2018
§ 68
Kunnan vuokra-asuntorahaston purkaminen ja Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n
pääomittaminen
TUUDno-2017-848
Konsernijaosto, 23.04.2018, § 28
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Tuusulan kunnan strategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on nopeampi
väestönkasvu sekä monimuotoisen asumisen edistäminen. Sosiaalista vuokraasuntotoimintaa harjoittavalla Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lla (”Yhtiö”) on
tärkeä rooli kasvustrategian toteuttamisessa. Yhtiön asuntokanta on kasvanut
viime vuosina tasaisesti ja yhtiön talous on vahvistunut.
Yhtiön rahoituksen keskeisenä elementtinä toimii vuonna 2004 perustettu
vuokra-asuntorahasto, jonka varoja käytetään uusien vuokratalojen
omarahoitusosuuksien järjestämiseen, laajojen perusparannusten
omarahoitusosuuksiin sekä kunnallisiin hissiavustuksiin. Lainananto
Yhtiölle vuokra-asuntorahaston kautta edellyttää kunkin lainan osalta
kunnanhallituksen päätöstä määrärahan myöntämisestä.
Vuokra-asuntorahaston Yhtiölle myöntämät lainat per 31.12.2017 olivat
yhteensä 4 259 410 euroa (lisäksi rahastossa oli jäljellä käytettävissä
olevaa pääomaa 601 674 euroa). Vuokra-asuntorahastosta myönnettyjen
lainojen lisäksi kunta on myöntänyt ennen vuokra-asuntorahaston
perustamista Yhtiölle lainoja yhteensä 2 166 267 euroa. Yhtiölle myönnettyjen
tertiäärilainojen (vuokra-asuntorahastosta annetut lainat + kunnan suoraan
myöntämät lainat) määrä 31.12.2017 oli yhteensä 6 425 677,48 euroa
Investointien omina varoina hyödynnettävät tertiäärilainat ovat luonteeltaan
ja ehdoiltaan lähellä omaa pääomaa. Tertiäärilaina on kunnan antamaa oman
pääomanehtoista lainaa, jota on myönnetty arava- ja korkotukikohteissa
omarahoitusosuuden kattamiseksi. Koska laina on annettu kohteen
omarahoitusosuuden kattamiseksi, lainaa saa lyhentää vasta sen jälkeen, kun
arava-/korkotukilaina on maksettu pois.
Nykyinen vuokra-asuntorahastoon perustuva rahoitusmalli ei todennäköisesti
riitä turvaamaan Yhtiön tulevien vuosien investointisuunnitelmien
toteuttamista. Lisää epävarmuutta rahoitukseen aiheuttaa, että ARAn
myöntämien uudisrakentamisen käynnistysavustusten pysyvyydestä ei pitkällä
tähtäimellä ole varmuutta. Vuokra-asuntorahastoa kartutetaan pääosin
kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen myyntituotoilla. Myytävissä
olevien yksittäisten asuntojen (osakehuoneistojen) arvioidut pidemmän ajan
myyntituotot ovat ainoastaan noin 1 milj. euroa (jäljellä 19 asuntoa, 911,5
m²). Vuokra-asuntorahaston jäljellä olevat pääomat sekä tulevat asuntojen
myyntituotot eivät riittäne kattamaan Yhtiön tulevia omarahoitusosuustarpeita,
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joiden määräksi on arvioitu pitemmällä tähtäimellä (noin viitenä vuonna)
yhteensä noin 4 – 5 milj. euroa.
Kunta voisi helpottaa yhtiön mahdollisuuksia rahoittaa uudisrakennuskohteita
ja vahvistaa yhtiön vakavaraisuutta joko
a) tekemällä uuden pääomasijoituksen Yhtiöön tai
b) muuntamalla kunnan antamat laina- ja korkosaamiset oman pääoman
ehtoisiksi sijoituksiksi.
Korkotukilainalla rahoitettavissa uudisrakennuskohteissa vaadittavan
omarahoituksen on oltava luonteeltaan pitkäaikaista ja sen edellytetään
aina olevan myös korkotukilainaa heikommin turvattu. Yhtiölle sijoitus on
verovapaa. Pääomasijoituksiin ei sisälly mitään vakuusvaateita eli yhtiö ei anna
rahoitukselle vakuuksia.
Kunta voisi sijoittaa yhtiöön oman pääoman ehtoista rahoitusta maksamalla
yhtiölle omarahoitusosuutena tarvittavan rahoituksen osakepääoman
korotuksena tai sijoituksena vapaan oman pääoman rahastoon tai
myöntämällä pääomalainaa. Pääomasijoitukset on tarkoitettu pitkäaikaiseksi
sijoitukseksi, mutta oman pääoman ehtoista rahoitusta voidaan palauttaa
omistajalle yhtiökokouksen päätöksellä, mikäli yhtiöön kertyisi liikaa
kassavaroja. Pääomaa palautettaessa on kuitenkin syytä huolehtia siitä,
että yhtiöllä säilytetään riittävä omavaraisuusaste, mitä korkotukilainoitusta
haettaessa on edellytetty. Osakepääomaan kirjattavia pääomia yhtiö voi
palauttaa vain velkojiensuoja-menettelyn kautta.
Yhtiön omavaraisuusaste on tällä hetkellä hyvin alhainen, minkä vuoksi
on perusteltua, että jatkossa merkittävä osa kunnan myöntämästä
omarahoituksesta yhtiölle olisi oman pääoman ehtoista. Vahvempi
vakavaraisuus vahvistaa yhtiön luottokelpoisuutta ja parantaa Yhtiön vieraan
pääomanehtoisen rahoituksen saatavuutta ja hintaa. Yhtiön toimintaan
liittyy pitkällä tähtäimellä merkittävää korkoriskiä sen korkeahkosta
velkaantuneisuudesta johtuen. Korkoriskiä voidaan osaltaan pienentää
suurentamalla oman pääoman osuutta.
Päätösehdotuksen lähtökohtana on, että kunta purkaisi vuokraasuntorahaston ja sijoittaisi sekä vuokra-asuntorahastosta annetut lainat sekä
muut tertiäärilainat, yhteensä 6 425 677,48 euroa, kokonaisuudessaan takaisin
Yhtiön omaan pääomaan seuraavasti:
•
•

sijoitetun vapaan pääoman (SVOP) rahasto 3 425 677,48 euroa
pääomalaina 3 000 000 euroa
•

pääomalainalla ei eräpäivää eikä vakuutta, korko 12 kk
euribor + 3,0 % p.a., kuitenkin enintään kulloinkin korkotukitai arava-asetuksessa säädetyn enimmäismäärän mukaista
vuotuista korkoa (1.1.2017 alkaen 4 %).

Toimenpiteiden seurauksena yhtiön omavaraisuusaste nousisi nykyisestä
vajaasta 2 %:sta noin 15 %:iin (12/2017 tp-lukujen mukaan laskettuna).
Oma pääoma, jos tertiäärilainat on muunnettu Svop-sijoituksiksi ja
pääomalainoiksi
Osakepääoma

749 613,59
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Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Muut rahastot
Pääomalaina
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Omavaraisuusaste

3 425 677,48
208 312,18
3 000 000,00
-120 484,90
82,44
7 263 200,79
14,93 %

SVOP-sijoituksen myötä yhtiön osakkeiden hankintameno kasvaisi kunnan
kirjanpidossa 3 425 677,48 eurolla.
Mikäli Yhtiön taseessa oleva asuintalovaraus 2,0 milj. euroa otetaan huomioon,
nousisi Yhtiön omavaraisuusaste noin 19 %:iin.
Yhtiön likvidit kassavarat olivat 31.12.2017 yhteensä noin 3,5 milj. euroa.
Yhtiö on pystynyt viime vuosien aikana kerryttämään noin 0,5 milj. euron
vuotuista positiivista kassavirtaa. Hyvää rahoitusasemaa ja tuloskehitystä ovat
tukeneet viime vuosien poikkeuksellisen alhainen korkotaso. Tertiäärilainojen
konvertointi omaksi pääomaksi parantaisi yhtiön vapaata kassavirtaa noin 150
000 eurolla vuodessa. Tertiäärilainojen vuosikustannus (noin 256 000 euroa)
korvautuisi pääomalainan koroilla (90 000 euroa).
Järjestely ei kokonaisuutena muuttaisi olennaisesti kunnan asemaa Yhtiön
omistajana ja rahoittajana. Teoreettisesti tertiäärilainojen korvaaminen
”puhtaammalla” omalla pääomalla lisäisi kunnan riskiä Yhtiössä. Toisaalta
vahvempi tase parantaa Yhtiön rahoitusasemaa ja luo paremmat edellytykset
Yhtiön pitkäjänteiselle toiminnan kehittämiselle. Kunta saa jatkossa
sijoittamalleen pääomalainalle 12 kk euribor + 3 %:n tuoton, noin 90 000
euroa vuodessa. Yhtiö on maksanut tertiäärilainoista kunnalle viime vuosina
4 % korkoa, mutta vuokra-asuntorahaston lainojen tuotto on palautettu
tilinpäätösten yhteydessä takaisin vuokra-asuntorahastolle.
Päätösehdotuksen perustelut
•
•
•
•

Tuetaan Tuusulan kunnan kasvustrategiaa ja asuntokannan
monipuolistamista
Mahdollistetaan Yhtiön investointiohjelman toteuttamista pitkällä
tähtäimellä
Parannetaan yhtiön luottokelpoisuutta ja asemaa
rahoitusmarkkinoilla
Kevennetään ja selkeytetään kuntakonsernin
päätöksentekomenettelyä ja talouden prosesseja.

Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas
Konsernijaosto päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus
päättää
•
•

omistajapoliittisena ohjeena purkaa Tuusulan kunnan vuokraasuntorahaston
sijoittaa vuokra-asuntorahastosta Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle
annetut tertiäärilainat 4 259 410 euroa ja kunnan muut yhtiölle
myöntämät tertiäärilainat 2 166 267 euroa, yhteensä 6 425 677,
48 euroa, kokonaisuudessaan takaisin yhtiön omaan pääomaan
seuraavasti:
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•

•

sijoitus sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 3 425 677,48
euroa
•
sijoitus pääomalainaan 3 000 000 euroa
että pääomalainan ehdot on seuraavat:
•

•
•
•
•

pääomalainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön
selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja
huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin
palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin Yhtiön
vapaan oman pääoma ja kaikkien pääomalainojen
määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan tappion tai sitä uudempaan
tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän
pääomalainan korko on 12 kk euribor + 3,0 % p.a. tai
korkotuki- tai arava-asetuksessa hyväksyttävä maksimikorko
lainalla ei ole eräpäivää
pääoman tai koron maksamisesta ei saada vastavakuutta

valtuuttaa kunnan talousjohtaja päättämään pääomalainan
tarkemmat ehdot.

Päätös
Konsernijaosto päätti
•

ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää ehdottaa
valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•
•

purkaa Tuusulan kunnan vuokra-asuntorahaston
sijoittaa vuokra-asuntorahastosta Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle
annetut tertiäärilainat 4 259 410 euroa ja kunnan muut yhtiölle
myöntämät tertiäärilainat 2 166 267 euroa, yhteensä 6 425 677,
48 euroa, kokonaisuudessaan takaisin yhtiön omaan pääomaan
seuraavasti:
•

•

sijoitus sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 3 425 677,48
euroa
•
sijoitus pääomalainaan 3 000 000 euroa
että pääomalainan ehdot on seuraavat:
•

•

pääomalainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön
selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja
huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin
palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin Yhtiön
vapaan oman pääoma ja kaikkien pääomalainojen
määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan tappion tai sitä uudempaan
tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän
•
pääomalainan korko on 12 kk euribor + 3,0 % p.a. tai
korkotuki- tai arava-asetuksessa hyväksyttävä maksimikorko
•
lainalla ei ole eräpäivää
•
pääoman tai koron maksamisesta ei saada vastavakuutta
valtuuttaa kunnan talousjohtaja päättämään pääomalainan
tarkemmat ehdot.
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Puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen/palvelussuhdejäävi ja poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi
konsernijaoston varapuheenjohtaja Mika Mäki-Kuhna. Annika Lappalainen
ilmoitti myös olevansa esteellinen/yhteisöjäävi ja poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.

Kunnanhallitus, 14.05.2018, § 159
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•
•

purkaa Tuusulan kunnan vuokra-asuntorahaston
sijoittaa vuokra-asuntorahastosta Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle
annetut tertiäärilainat 4 259 410 euroa ja kunnan muut yhtiölle
myöntämät tertiäärilainat 2 166 267 euroa, yhteensä 6 425 677,
48 euroa, kokonaisuudessaan takaisin yhtiön omaan pääomaan
seuraavasti:
•

•

sijoitus sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 3 425 677,48
euroa
•
sijoitus pääomalainaan 3 000 000 euroa
että pääomalainan ehdot on seuraavat:
•

•

pääomalainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön
selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja
huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin
palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin Yhtiön
vapaan oman pääoma ja kaikkien pääomalainojen
määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan tappion tai sitä uudempaan
tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän
•
pääomalainan korko on 12 kk euribor + 3,0 % p.a. tai
korkotuki- tai arava-asetuksessa hyväksyttävä maksimikorko
•
lainalla ei ole eräpäivää
•
pääoman tai koron maksamisesta ei saada vastavakuutta
valtuuttaa kunnan talousjohtaja päättämään pääomalainan
tarkemmat ehdot.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen/palvelussuhdejäävi ja poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi
kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Mika Mäki-Kuhna.
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Valtuusto, 04.06.2018, § 68
Valmistelija / lisätiedot:
Tuula Hyttinen
tuula.hyttinen@tuusula.fi
kunnansihteeri
Ehdotus
VALTUUSTO päättää
•
•

purkaa Tuusulan kunnan vuokra-asuntorahaston
sijoittaa vuokra-asuntorahastosta Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle
annetut tertiäärilainat 4 259 410 euroa ja kunnan muut yhtiölle
myöntämät tertiäärilainat 2 166 267 euroa, yhteensä 6 425 677,
48 euroa, kokonaisuudessaan takaisin yhtiön omaan pääomaan
seuraavasti:
•

•

sijoitus sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 3 425 677,48
euroa
•
sijoitus pääomalainaan 3 000 000 euroa
että pääomalainan ehdot on seuraavat:
•

•

pääomalainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön
selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja
huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin
palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin Yhtiön
vapaan oman pääoma ja kaikkien pääomalainojen
määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan tappion tai sitä uudempaan
tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän
•
pääomalainan korko on 12 kk euribor + 3,0 % p.a. tai
korkotuki- tai arava-asetuksessa hyväksyttävä maksimikorko
•
lainalla ei ole eräpäivää
•
pääoman tai koron maksamisesta ei saada vastavakuutta
valtuuttaa kunnan talousjohtaja päättämään pääomalainan
tarkemmat ehdot.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Arto Lindberg ja Kari Friman ilmoittivat olevansa esteellisiä (Lindberg Tuusulan
kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijä ja Friman Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n
hallituksen jäsen) ja poistuivat paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi eivätkä
osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Lindbergin tilalla oli
Sosialidemokraattien 8. varavaltuutettu Klaus Koivunen ja Frimanin tilalla
Tuusulan Puolesta ryhmän 2. varavaltuutettu Leena Joensuu.
Tiedoksi
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, talouspalvelut
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Kunnanhallitus, § 179, 21.05.2018
Valtuusto, § 69, 04.06.2018
§ 69
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, vuokratalo Blenneri I
TUUDno-2018-750
Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 179
Valmistelijat / lisätiedot:
Outi Hämäläinen, Markku Vehmas
outi.hamalainen@tuusula.fi, markku.vehmas@tuusula.fi
asuntotoimenpäällikkö, talousjohtaja
Liitteet

1 Rahoitustarjoukset Blenneri I
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitus pyytää 9.5.2018 kokouspöytäkirjansa
mukaisesti kunnan takausta enintään 3 369 000 euron lainalle, jolla
yhtiö rahoittaisi uudisrakennuksen Jokelaan, osoite Vetohäränlenkki,
05400 Jokela. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on 24.4.2018
myöntänyt hankkeelle korkotuen osapäätöksen ja hyväksynyt kohteen
rakennussuunnitelmat ja kustannukset (sis. alv:n) enintään 3 743 844 euroa.
Käynnistysavustusta ARA on myöntänyt 240 000 euroa ja loppuosa 10 % on
yhtiön omarahoitusosuutta.
Vuokratalo Blenneri I toteutetaan kvr-urakkana ja urakkatarjoukset saatiin
9.2.2018. Urakkakilpailun voitti Tuusulan Maalaus- ja tasoitetyöt Oy. Blenneri
2

2

I hanke käsittää 24 asuntoa kooltaan 2 h+kt 47,0 m 21 kpl ja 3 h+kt 59,0 m 3
2

kpl. Asuinhuoneistoala on yhteensä 1176,0 m .
Lainatarjoukset pyydettiin enintään 3 369 000 euron lainalle Kuntarahoitus
Oyj:ltä, Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä, Danske Bank Oyj:ltä, KeskiUudenmaan Osuuspankilta, Handelsbankenilta ja Aktia Säästöpankki Oyj:ltä.
Korkotukilainasta johtuen laina on pyydetty 41 vuoden kokonaislaina-ajalla ja
lyhennykset ovat takapainotteiset. Vuokrat määräytyvät korkotukikohteissa
omakustannusperiaatteella.
Lainatarjous pyydettiin pitkillä kiinteillä viitekoroilla (5 v, 7 v ja 10 v). Tuusulan
kunnan kiinteistöt Oy päätti ottaa lainan 10 vuoden kiinteällä korolla.
Luotto nostetaan rakennustöiden edistymisen mukaan. Tarjouksensa
antoivat Kuntarahoitus Oyj ja Handelsbanken. Tarjouspyynnön mukaisen
tarjouksen antoi Kuntarahoitus Oyj, joka edellyttää vakuudeksi Tuusulan
kunnan omavelkaista takausta ja valtion täytetakausta. Kunnanvaltuuston
takauspäätöksen tulee olla lainvoimainen ennen lainan nostoa. Lopullinen
korko määräytyy nostoajankohdan mukaan. Lainojen edullisuutta yleisesti
vertailtaessa on otettava huomioon paitsi korot ja niiden marginaalit myös
lainanhoitokulut ja koronlaskentaperuste.
Kunnan takaamista lainoista on Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy antanut
kunnalle vastavakuudet. Omavelkaisesta takauksesta kunta perii vuosittain 0,2
% takausprovision taattujen lainojen kulloinkin maksamattomasta pääomasta.
Ehdotus
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Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•
•
•

•

antaa kunnan omavelkaisen takauksen Tuusulan kunnan kiinteistöt
Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle enintään 3 369 000 euron
lainalle, jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Blenneri I:n
että yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,2 %:n takausprovision
taatun lainan maksamattomasta pääomasta
että vakuudeksi hyväksytään kunnan aiemmin takaamien lainojen
vastavakuutena olevat, lainojen lyhennysten myötä uudeksi
vastavakuudeksi vapautuneet kiinnitykset. Lisäksi vakuudeksi
haetaan kiinnitykset tilaan 858-21-6425-1 (Blenneri I tontti)
pantattavien uusien vakuuksien yhteismäärä on vähintään
3 369 000 euroa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (palvelussuhdejäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijänä).
Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jussi Salonen.
Kokouksesta poistui esteellisenä myös Kari Friman (yhteisöjäävi Tuusulan
kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä).

Valtuusto, 04.06.2018, § 69
Liitteet

1 Rahoitustarjoukset Blenneri I
Ehdotus
Valtuusto päättää
•
•
•

•
Päätös

antaa kunnan omavelkaisen takauksen Tuusulan kunnan kiinteistöt
Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle enintään 3 369 000 euron
lainalle, jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Blenneri I:n
että yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,2 %:n takausprovision
taatun lainan maksamattomasta pääomasta
että vakuudeksi hyväksytään kunnan aiemmin takaamien lainojen
vastavakuutena olevat, lainojen lyhennysten myötä uudeksi
vastavakuudeksi vapautuneet kiinnitykset. Lisäksi vakuudeksi
haetaan kiinnitykset tilaan 858-21-6425-1 (Blenneri I tontti)
pantattavien uusien vakuuksien yhteismäärä on vähintään
3 369 000 euroa.
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Ehdotus hyväksyttiin.
Arto Lindberg ja Kari Friman ilmoittivat olevansa esteellisiä (Lindberg Tuusulan
kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijä ja Friman Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n
hallituksen jäsen) ja poistuivat paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi eivätkä
osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Lindbergin tilalla oli
Sosialidemokraattien 8. varavaltuutettu Klaus Koivunen ja Frimanin tilalla
Tuusulan Puolesta ryhmän 2. varavaltuutettu Leena Joensuu.
Tiedoksi
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, talouspalvelut
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Kunnanhallitus, § 180, 21.05.2018
Kunnanhallitus, § 201, 28.05.2018
Valtuusto, § 70, 04.06.2018
§ 70
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, Y-tontin 858-11-2217-1 myynti, Lahelanpelto
TUUDno-2018-764
Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 180
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Liitteet

1 858-11-2217-1 sijaintikartta, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
Valtuusto on 7.12.2015 § 169, Asuntorakentaminen 2016 - 2020, hyväksynyt
asuntorakentamisen ohjelman, jonka mukaan Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
rakennuttaa Lahelaan kehitysvammaisten asumispalveluyksikön, jonka tilat on
tarkoitus vuokrata Tuusulan kunnalle. Asumispalveluyksikön ryhmäasuntojen
lisäksi Lahelanpellon asemakaava-alueella sijaitsevalle tontille rakennetaan
pienasuntoja itsenäiseen asumiseen tarkoitetuille asukkaille normaalina ARAkorkotuettuna vuokra-asuntotuotantona.
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitus on kokouksessaan 25.4.2018
päättänyt ehdottaa Tuusulan kunnalle, että kunta myisi Lahelanpellon korttelin
2217 tontista nro 1 rajatun määräalan Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle
yhden (1) euron hintaan Neitoperhon ryhmäasumisyksikön rakentamiseksi
kehitysvammaisille. Perusteluina esitetään se, että Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (ARA) ei ole hyväksynyt hankkeelle esitettyjä rakentamisen ja
tontin kustannuksia ja suunnitelmia, joiden pohjalta. Suunnittelua on tämän
jälkeen jatkettu kustannusten karsimiseksi, mutta muutokset eivät arvion
mukaan alenna hintaa riittävästi. Sen vuoksi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
ehdottaa tontin määräalan luovuttamista hankkeelle esitetyllä yhden euron
hinnalla.
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy (Tukuki) on kunnan 100 % omistama
yhtiö. Ryhmäasumisen yksikön rakennuksen valmistuttua Tukuki
vuokraisi rakennuksen ja kiinteistön kunnan palvelutoimintaan ns.
omakustannushintaan.
Hankkeen saatua ARA:lta osapäätöksen ja rakennustöiden lähdettyä käyntiin,
tontin loppuosalle suunniteltavan ns. normaalin vuokratalon tonttihinta
määriteltäisiin normaalihinnoittelun mukaisesti.

Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
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•
•

ottaa asian valtuuston 4.6.2018 pidettävän kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksen valtuustolle 28.5.2018 pidettävässä kokouksessa.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (palvelussuhdejäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijänä).
Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jussi Salonen.
Kokouksesta poistui esteellisenä myös Kari Friman (yhteisöjäävi Tuusulan
kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä).

Kunnanhallitus, 28.05.2018, § 201
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Liitteet

1 858-11-2217-1 sijaintikartta, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
2 Tukuki Esisopimusluonnos Lahelanpelto YL
3 liitekartta esisopimukseen 858-11-2217-1 Tukuki
4 liitekartta kauppakirjaan 858-11-2217-1 Tukuki
5 Tukuki Kauppakirjaluonnos Lahelanpelto YL
Markkinoilla määräytyvästä käyvästä hinnasta voidaan kuntalain hallituksen
esityksessä olevien perustelujen (HE 268/2014 vp, sivut 232–233) mukaisesti
poiketa, kun kunta luovuttaa kiinteistön sosiaalista asuntotuotantoa varten.
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy toteuttaa myytävälle määräalalle
kehitysvammaisten ryhmäasumisyksikön. Myytävän määräalan pinta-ala
on noin 3166 m² ja rakennusoikeus noin 950 k-m². Kyseisen määräalan
arvoksi on ulkopuolisen puolueettoman kiinteistöarvioitsijan toimesta arvioitu
123 500 euroa (130 €/k-m²). Määräalan myyntihinnan ja arviohinnan välisen
erotuksen (123 499 euroa) katsotaan olevan SGEI-tukea, jossa tuen myöntäjänä
on kunta. SGEI-tuki on tukea yleistä taloudellista etua koskevien palveluiden
tuottamiseen. Kauppakirjaluonnokseen on otettu maininta SGEI-tuesta ja sen
määrästä. Kunta tulee raportoimaan tuen määrän ARA:lle, joka raportoi sen
edelleen komissiolle välitettäväksi.
Kuntien myöntämät tuet rinnastuvat EU-oikeuden kannalta valtion myöntämiin
tukiin. Yksi sellainen hyväksymisperuste, jonka nojalla julkisista varoista
myönnetty tuki voi olla EU-oikeuden mukaista ja unionin yhteismarkkinoille
soveltuva, on se, että tuki on korvausta yrityksen toteuttamasta yleistä
taloudellista etua koskevasta palvelusta. Tällainen niin sanottu SGEI-tuki
(englanniksi services of general economic interest) on EU-oikeuden mukaista ja
yhteismarkkinoille soveltuvaa, jos se täyttää SGEI-tuelle komission päätöksessä
asetetut vaatimukset.
Loppukiinteistöstä, jonka pinta-ala on noin 2128 m² ja rakennusoikeus on noin
638 k-m², allekirjoitetaan samassa yhteydessä esisopimus, jolla osapuolet
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sitoutuvat tekemään kiinteistökaupan viiden vuoden kuluessa esisopimuksen
allekirjoituksesta lopullisen kaupan tekohetkellä voimassa olevan ARA:n
vahvistaman pientalotontin enimmäistonttihinnan myyntihinnalla.
Tämän hetken ARA pientalotontin myyntihinta kyseiselle määräalalle on
111 650 euroa (175 €/k-m²).
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•

•

•
•

myydä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle noin 3166 m²:n
suuruisen määräalan kiinteistöstä 858-11-2217-1 yhden (1) euron
kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjassa tarkemmin määritellyin
ehdoin
myydä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle noin 2128 m²:n suuruisen
loppukiinteistön 858-11-2217-1 esisopimuksessa sovittavin
ehdoin lopullisen kaupantekohetken mukaan määräytyvän
ARA:n vahvistaman pientalotontin enimmäistonttihinnalla viiden
(5) vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoituksesta
että esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä Tuusulan kunnan
kiinteistöt Oy:ltä peritään käsirahana 5 500 euroa, joka hyvitetään
lopullisen kauppahinnan maksun yhteydessä
oikeuttaa esisopimuksen mukaisen lopullisen kauppakirjan
allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopulliseen kauppakirjaan
tarvittavia muutoksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen
luovutuskirjan.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Puheenjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (palvelussuhdejäävi Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijänä).
Puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jussi Salonen.
Kokouksesta poistui esteellisenä myös Kari Friman (yhteistöjäävi Tuusulan
kunnan kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä). Frimanin tilalle tuli hänen
henkilökohtainen varajäsenensä Liisa Palvas.

Valtuusto, 04.06.2018, § 70
Liitteet

1 858-11-2217-1 sijaintikartta, Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
2 Tukuki Esisopimusluonnos Lahelanpelto YL
3 liitekartta esisopimukseen 858-11-2217-1 Tukuki
4 liitekartta kauppakirjaan 858-11-2217-1 Tukuki
5 Tukuki Kauppakirjaluonnos Lahelanpelto YL
Ehdotus
Valtuusto päättää
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•

•

•
•

myydä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle noin 3166 m²:n
suuruisen määräalan kiinteistöstä 858-11-2217-1 yhden (1) euron
kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjassa tarkemmin määritellyin
ehdoin
myydä Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:lle noin 2128 m²:n suuruisen
loppukiinteistön 858-11-2217-1 esisopimuksessa sovittavin
ehdoin lopullisen kaupantekohetken mukaan määräytyvän
ARA:n vahvistaman pientalotontin enimmäistonttihinnalla viiden
(5) vuoden kuluessa esisopimuksen allekirjoituksesta
että esisopimuksen allekirjoituksen yhteydessä Tuusulan kunnan
kiinteistöt Oy:ltä peritään käsirahana 5 500 euroa, joka hyvitetään
lopullisen kauppahinnan maksun yhteydessä
oikeuttaa esisopimuksen mukaisen lopullisen kauppakirjan
allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopulliseen kauppakirjaan
tarvittavia muutoksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään lopullisen
luovutuskirjan.

--Puheenjohtajan avattua keskustelun Eetu Niemelä esitti, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi. Esitys rauksesi kannattamattomana.
Päätös
Pohjaehdotus hyväksyttiin.
Eetu Niemelä ilmoitti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:
"Kuten kokouskäyttäytymisestäni saattaa päätellä, olen erimieltä valtuuston
päätöksestä.
Asian esittely on puutteellinen, koska siinä ei ole selvitetty riittävällä tavalla,
miksi hanke ei ole kelvannut ARA:lle."
Arto Lindberg ja Kari Friman ilmoittivat olevansa esteellisiä (Lindberg Tuusulan
kunnan kiinteistöt Oy:n työntekijä ja Friman Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n
hallituksen jäsen) ja poistuivat paikaltaan tämän asian käsittelyn ajaksi eivätkä
osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Lindbergin tilalla oli
Sosialidemokraattien 8. varavaltuutettu Klaus Koivunen ja Frimanin tilalla
Tuusulan Puolesta ryhmän 2. varavaltuutettu Leena Joensuu.
Tiedoksi
Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, talouspalvelut
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 39, 17.05.2018
Kunnanhallitus, § 188, 21.05.2018
Valtuusto, § 71, 04.06.2018
§ 71
Kulttuuria kaikille -rahaston perustaminen
TUUDno-2018-736
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 17.05.2018, § 39
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Kulttuuria kaikille säännöt 2018, luonnos
Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 2.5.2016 § 165 hakea
Valtionkonttorilta Vesa Tapani Timoskaisen kuolinpesän omaisuutta
luovutettavaksi kunnalle käytettäväksi puoliksi sosiaali- ja terveystoimen
esittämään ”Kotona asumista tukevaan hankkeeseen” ja puoliksi Kasvatus- ja
sivistystoimen esittämään ”Hyvinvointia kulttuurista – kaikille kuntalaisille hankkeeseen”.
Hankkeen Hyvinvointia kulttuurista – kaikille kuntalaisille nimi on muuttunut
lyhyempään Kulttuuria kaikille muotoon. Hankkeen tarkoituksena on lisätä
ja tukea tuusulalaisten mahdollisuuksia päästä nauttimaan taiteesta ja
kulttuurista. Hanke vahvistaa, tukee ja hyödyntää Tuusulassa jo olevaa
toimintaa ja osaamista kulttuuri-, taide- ja museotoiminnassa. Hankkeessa
pyritään lisäämään kunnan eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhteistyötä
kolmannen sektorin kanssa. Rahaston varoilla voidaan tuottaa, ostaa,
koordinoida ja tukea taide- ja kulttuuripalveluja, jotka huomioivat erilaiset
käyttäjä- ja ikäryhmät ja parantavat taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.
Hanke vahvistaa Tuusulan strategiaa ja identiteettiä kulttuurikuntana
Rahaston hankesuunnitelma tulee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
päätettäväksi, kunhan säännöt ovat tulleet voimaan.
Kulttuuria kaikille -rahaston säännöt on liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
•

ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•
•

perustaa Kulttuuria kaikille -rahaston
hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 188
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Kulttuuria kaikille säännöt 2018, luonnos
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•
•

perustaa Kulttuuria kaikille -rahaston
hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.06.2018, § 71
Liitteet

1 Kulttuuria kaikille säännöt 2018, luonnos
Ehdotus
Valtuusto päättää
•
•

perustaa Kulttuuria kaikille -rahaston
hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä esitti, että valtuusto
päättää perustaa Kulttuuria kaikille -rahaston ja hyväksyä rahastolle liitteen
mukaiset säännöt, joista poistetaan pykälän 6 viimeinen kappale.
Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös
Pohjaehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kasvatus- ja sivistystoimi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 40, 17.05.2018
Kunnanhallitus, § 189, 21.05.2018
Valtuusto, § 72, 04.06.2018
§ 72
Kulttuurinen vanhustyö -rahaston perustaminen
TUUDno-2018-735
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 17.05.2018, § 40
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Kulttuurinen vanhustyö, rahaston säännöt 2018, luonnos
Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.11.2014 § 478
hakea Valtionkonttorilta Maire Marjatta Herrasen kuolinpesän omaisuutta
luovutettavaksi kunnalle käytettäväksi Kulttuurinen vanhustyö -hankkeeseen.
Hanke Kulttuurinen vanhustyö tuo taidetta ja kulttuuria ikäihmisten ja heidän
omaistensa arkeen. Hanke mahdollistaa palvelutaloissa, osastoilla, laitoksissa
ja kotihoidossa olevien ikäihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta kokea
taidetta ja kulttuuria. Hankkeen päämääränä on toimintakykyä ylläpitävä ja
parantava toiminta, joka vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia. Hanke toteutetaan
yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
Rahaston hankesuunnitelma tulee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
päätettäväksi, kunhan säännöt ovat tulleet voimaan.
Kulttuurinen vanhustyö -rahaston säännöt on liitteessä.

Ehdotus
Esittelijä: Ulla Kinnunen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
•

ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•
•

perustaa Kulttuurinen vanhustyö -rahaston
hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus, 21.05.2018, § 189
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@tuusula.fi
kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Kulttuurinen vanhustyö, rahaston säännöt 2018, luonnos
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
•
•

perustaa Kulttuurinen vanhustyö -rahaston
hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.06.2018, § 72
Liitteet

1 Kulttuurinen vanhustyö, rahaston säännöt 2018, luonnos
Ehdotus
Valtuusto päättää
•
•

perustaa Kulttuurinen vanhustyö -rahaston
hyväksyä rahastolle liitteen mukaiset säännöt.

--Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Eetu Niemelä esitti, että valtuusto
päättää perustaa Kulttuurinen vanhustyö -rahaston ja hyväksyä rahastolle
liitteen mukaiset säännöt, joista poistetaan pykälän 6. viimeinen kappale.
Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös
Pohjaehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kasvatus- ja sivistystoimi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 29, 19.04.2018
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 36, 24.04.2018
Kunnanhallitus, § 166, 14.05.2018
Valtuusto, § 73, 04.06.2018
§ 73
Koulunuorisotyö pysyväksi osaksi Tuusulan nuorisotyötä, aloite
TUUDno-2018-459
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 19.04.2018, § 29
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva, Markus Torvinen
risto.kanerva@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, opetuspäällikkö
Valtuutettu Ilona Toivanen on 13.02.2017 jättänyt
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Nuorisotyö on ollut murroksessa ja nuorten käynnit nuorisotaloilla ovat olleet
valtakunnallisesti laskussa jo pidemmän aikaa. Nuorisotyössä on aktiivisesti
vastattu muutokseen ja nuorten toiveisiin järjestämällä erilaisia tapahtumia
ja ryhmiä eri ihmisille perinteisen tilatyöskentelyn rinnalle. Myös arvokasta
tilatyötä on edelleen jatkettu sekä Tuusulassa että muualla.
Paras mahdollisuus kohdata kaikkia alueen nuoria on yläkouluissa,
jotka kokoavat samojen seinien sisään kaikki alueen 13–15 -vuotiaat.
Eri kunnissa on menestyksekkäästi toteutettu koulunuorisotyötä siten,
että nuorisotyöntekijät ovat säännöllisesti mukana koulujen toiminnassa,
sekä erilaisissa erityispäivissä, ryhmäytyksissä että ihan viikottaisessa
työajassa. Tällä tavoin nuoret saavat elämäänsä lisää turvallisia aikuisia, sekä
tutustuvat alueen nuorisotyöntekijöihin, mikä voi madaltaa kynnystä osallistua
nuorisotyön tarjoamiin palveluihin myös vapaa-ajalla.
Myös Tuusulassa nuorisotyöntekijät ovat perinteisesti olleet mukana
esimerkiksi ryhmäytyksissä, sekä pitäneet pop-up -tilaa yksittäisissä kouluissa.
Esitän kuitenkin, että Tuusulassa aletaan toteuttaa koulunuorisotyötä jokaisella
yläasteella säännöllisesti ja, että se otetaan vakiintuneeksi osaksi sekä koulujen
että nuorisotyön vuosikelloa."
Kasvatus- ja sivistystoimen vastaus aloitteeseen:
Koulunuorisotyö on koulussa tapahtuvaa ja nuorille suunnattua tukitoimintaa,
jota tehdään yhdessä koulun henkilöstön, oppilaiden ja koulun eri
ammattiryhmien kanssa, osana yleistä oppilashuoltoa. Aloite on tärkeä ja
alueellinen nuorisotyö valmistelee koululla tapahtuvan nuorisotyön rakenteen
vahvistamista säännöllisesti tapahtuvaksi toiminnaksi. Tuusulan yläkouluissa
järjestetään toimintaa, jossa nuoriso-ohjaajan työotteesta ja tuesta voi olla
hyötyä.
Alueellinen nuorisotyö osallistuu jo tällä hetkellä koulunuorisotyön tekemiseen
eri tavoilla, toiminta kuitenkin vaihtelee koulusta riippuen eikä työtä ole
resursoitu muun nuorisotyön tavoin.
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Syksyn aikana laaditaan suunnitelma, joka sisältää kuvauksen tarvittavista
resursseista, tavoitteista ja alueellisen nuorisotyön osuudesta
koulunuorisotyössä. Suunnitelman tulee myös huomioida alueelliset tarpeet
ja työtä tehdään yhteisesti sovituilla tavoilla koulun muiden ammattiryhmien
kanssa. Toiminnan ja yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on tukea oppilaiden
osallisuutta koulun arjessa ja parantaa työn näkyvyyttä koululla aloitteessa
kuvatulla tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
•
•

hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuutettu Ilona
Toivasen aloitteeseen
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Ilona Toivasen esittämän aloitteen 13.2.2017
§ 24 tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 24.04.2018, § 36
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen, Risto Kanerva
markus.torvinen@tuusula.fi, risto.kanerva@tuusula.fi
opetuspäällikkö, vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Valtuutettu Ilona Toivanen on 13.02.2017 jättänyt
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Nuorisotyö on ollut murroksessa ja nuorten käynnit nuorisotaloilla ovat olleet
valtakunnallisesti laskussa jo pidemmän aikaa. Nuorisotyössä on aktiivisesti
vastattu muutokseen ja nuorten toiveisiin järjestämällä erilaisia tapahtumia
ja ryhmiä eri ihmisille perinteisen tilatyöskentelyn rinnalle. Myös arvokasta
tilatyötä on edelleen jatkettu sekä Tuusulassa että muualla.
Paras mahdollisuus kohdata kaikkia alueen nuoria on yläkouluissa,
jotka kokoavat samojen seinien sisään kaikki alueen 13–15 -vuotiaat.
Eri kunnissa on menestyksekkäästi toteutettu koulunuorisotyötä siten,
että nuorisotyöntekijät ovat säännöllisesti mukana koulujen toiminnassa,
sekä erilaisissa erityispäivissä, ryhmäytyksissä että ihan viikottaisessa
työajassa. Tällä tavoin nuoret saavat elämäänsä lisää turvallisia aikuisia, sekä
tutustuvat alueen nuorisotyöntekijöihin, mikä voi madaltaa kynnystä osallistua
nuorisotyön tarjoamiin palveluihin myös vapaa-ajalla.
Myös Tuusulassa nuorisotyöntekijät ovat perinteisesti olleet mukana
esimerkiksi ryhmäytyksissä, sekä pitäneet pop-up -tilaa yksittäisissä kouluissa.
Esitän kuitenkin, että Tuusulassa aletaan toteuttaa koulunuorisotyötä jokaisella
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yläasteella säännöllisesti ja, että se otetaan vakiintuneeksi osaksi sekä koulujen
että nuorisotyön vuosikelloa."
Kasvatus- ja sivistystoimen vastaus aloitteeseen:
Koulunuorisotyö on koulussa tapahtuvaa ja nuorille suunnattua tukitoimintaa,
jota tehdään yhdessä koulun henkilöstön, oppilaiden ja koulun eri
ammattiryhmien kanssa, osana yleistä oppilashuoltoa. Aloite on tärkeä ja
alueellinen nuorisotyö valmistelee koululla tapahtuvan nuorisotyön rakenteen
vahvistamista säännöllisesti tapahtuvaksi toiminnaksi. Tuusulan yläkouluissa
järjestetään toimintaa, jossa nuoriso-ohjaajan työotteesta ja tuesta voi olla
hyötyä.
Alueellinen nuorisotyö osallistuu jo tällä hetkellä koulunuorisotyön tekemiseen
eri tavoilla, toiminta kuitenkin vaihtelee koulusta riippuen eikä työtä ole
resursoitu muun nuorisotyön tavoin.
Syksyn aikana laaditaan suunnitelma, joka sisältää kuvauksen tarvittavista
resursseista, tavoitteista ja alueellisen nuorisotyön osuudesta
koulunuorisotyössä. Suunnitelman tulee myös huomioida alueelliset tarpeet
ja työtä tehdään yhteisesti sovituilla tavoilla koulun muiden ammattiryhmien
kanssa. Toiminnan ja yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on tukea oppilaiden
osallisuutta koulun arjessa ja parantaa työn näkyvyyttä koululla aloitteessa
kuvatulla tavalla.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•
•

hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuutettu Ilona
Toivasen aloitteeseen
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Ilona Toivasen esittämän aloitteen 13.2.2017
§ 24 tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.05.2018, § 166
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva, Markus Torvinen
risto.kanerva@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, opetuspäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 13.2.2017 § 24 esittämän aloitteen
tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.06.2018, § 73
Ehdotus
Valtuusto päättää
•

katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 13.2.2017 § 24 esittämän aloitteen
tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

91 (107)

Tuusulan kunta
Valtuusto

Pöytäkirja
04.06.2018

4/2018

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, § 169, 04.09.2017
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 30, 19.04.2018
Kunnanhallitus, § 167, 14.05.2018
Valtuusto, § 74, 04.06.2018
§ 74
Maauimalan/ulkoaltaan rakentaminen Tuusulan uimahallin yhteyteen, aloite
TUUDno-2017-740
Valtuusto, 04.09.2017, § 169
Päivö Kuusisto esitti seuraavan Tuusulan sosialidemokraattinen
valtuustoryhmän aloitteen:
"Tuusulan uimahallin käyttäjämäärät ovat viime vuosina vakiintuneet tasolle
225 - 250.000 / vuosi. Uimahallin selvästi ennakkoarviota (170.000 käyntiä)
suuremmasta käyttäjämäärästä johtuen joudutaan lähitulevaisuudessa
selvittämään uimahallin ja sisäallastilojen laajentamista. Kaavallisessa
tarkastelussa joudutaan tutkimaan nykyisen uimahallitontin laajentamista.
Samassa yhteydessä esitämme selvitettäväksi ulkoaltaan/maauimalan
rakentamista uimahallin yhteyteen. Uimahallin suunnittelun yhteydessä
myöhempi maauimalan rakentaminen huomioitiin mm. putkien sijoittelussa ja
kulkyhteyksissä hallista.
Uimahalli on nykyisellään yksi tärkeimmistä Hyrylän vetovoimatekijöistä.
Surkeiden kesien lisäksi lähijärvien uimiskäyttöä haittaavat leväongelmat.
Mahdolliset uimarantainvestoinnit on mitoitettava siten, etteivät ne estä
suositun uimahallin kehittämistä."
Ehdotus
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 19.04.2018, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Vapaa-aikapalveluiden vastaus aloitteeseen:
Maauimalan tai ulkoaltaan rakentamisella ja sisäaltaiden ja -tilojen
muutoksilla on paljon erilaisia toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.
Uimahallin laajentamisesta tulee tämän valtuustokauden aikana tehdä
alustava tarveselvitys, jossa vaihtoehdot kustannuksineen ja myös
terveysvaikutuksineen ovat kuvattu. Selvitykseen tulee sisällyttää myös
alueellista tarkastelua ja lähikuntien uimahallipalveluiden kehittymistä ja
suunnitelmia. Laajennus edellyttää kaavamuutosta.
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Uimahalli on erittäin suosittu ja kaikille avoin liikuntapaikka ja Tuusulassa
kuntalaiset ovat ottaneet hallin haltuunsa kiitettävällä tavalla. Monipuolisen
vesiliikunnan suosio, aktiivinen yhdistystoiminta, ohjattujen ryhmien
lisääntyminen ja uinninopetus pitävät huolen, että hiljaisia hetkiä hallilla
on tällä hetkellä vähän. Rata- ja allasvuorojen käyttöaste on korkea ja
palveluita yhteensovitetaan omaehtoisen ja ohjatun toiminnan välillä
jatkuvasti. Tuusulan uimahallin käyntikerroista 80 % syntyy loka-huhtikuun
aikana. Hallin kävijämäärien kasvu on arvioitu tilapäisesti putoavan Keravan
uimahallin käyttöönoton jälkeen n. 20-25 %. Muutoksella on positiivisia
vaikutuksia asiakasviihtyvyyteen, sillä Keravan hallin käyttöönotto tasaa
käyttäjiä alueen kolmeen uimahalliin. Kävijämäärät Tuusulassa palautuvat
kuitenkin nykyiselleen lähivuosien aikana, koska palveluiden tarve erilaisille
käyttäjäryhmille kasvaa ja edellytykset niiden toteuttamiselle paranevat.
Uimahalli sijoittuu valtuuston 8.5.2017 hyväksymän Rykmentinpuiston
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen alueelle. Kaava on lainvoimainen.
Tätä ennen laajemmalle alueelle laadittiin asemakaavaluonnos, molempien
kaavojen havainnekuvissa on esitetty uimahallin laajennus ja ulkoallas.
Lainvoimaisessa kaavassa kortteli ja laajennus ovat luonnokseen verrattuna
pienempiä. Korttelialueen muutostarve tulee tutkia tarkasti myös maauimalan
rakentamisen kannalta kun uimahallin laajentaminen tulee ajankohtaiseksi.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää
•
•

hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen
valtuutettu Päivö Kuusiston/Tuusulan Sosialidemokraattien
valtuustoryhmän aloitteeseen
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Päivö Kuusiston/Tuusulan Sosialidemokraattien
valtuustoryhmän esittämän aloitteen 4.9.2017 § 169 tulleen
käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.05.2018, § 167
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva
risto.kanerva@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
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VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Päivö Kuusiston 4.9.2017 § 169 esittämän
Tuusulan sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteen tulleen
käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.06.2018, § 74
Ehdotus
Valtuusto päättää
•

katsoa valtuutettu Päivö Kuusiston 4.9.2017 § 169 esittämän
Tuusulan sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloitteen tulleen
käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 37, 24.04.2018
Kunnanhallitus, § 168, 14.05.2018
Valtuusto, § 75, 04.06.2018
§ 75
Asuntomessusuunnittelu ja yrittäjyyskasvatus, aloite
TUUDno-2018-603
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 24.04.2018, § 37
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Valtuutettu Laitinen Sarianna / Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt
13.03.2017 seuraavan aloitteen:
Uusi opetussuunnitelma tuo vahvasti esille oppilaiden oman monitaitoisen
yrittäjyyden tukemista. Puhumme sekä sisäisestä että ulkoisesta yrittäjyydestä.
Tuusulassa on yrittäjyyskasvatusta toteutettu erilaisin keinoin, mm.
kerhomuotoisesti sekä alakoulujen pikkuyrittäjät-teemalla.
Ehdotan, että yläkoulujen yrittäjyyskasvatukseen sisällytetään erilaisia
asuntomessuihin liittyviä teemoja, mm. ympäristösuunnitelmien
kommentointia ja ideointia ja otetaan tällä tavoin asuntomessuista irti myös
sen pedagoginen mahdollisuus. Näitä teemoja voisi integroida myös muihin
oppiaineisiin.
Lisäksi ehdotan, että yrittäjyyskasvatuksen merkeissä suunnitellaan
lukuvuodeksi 2019-2020 toiminto, jossa yrittäjyyskasvatukseen mielenkiintoa
osoittaneet nuoret saavat yhtenä tai muutamana pienempänä ryhmänä
suunnitella asuntomessuille jonkin toteuttamiskelpoisen itsensä
työllistämistavan kesäksi 2020, kyseessä voisi olla esim. siisteyden ylläpitoa,
kioskitoimintaa tai mitä ikinä idearikkaat nuoret keksisivätkään. Toiminnon
kesäajan toteuttaminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä esim. niin,
että pedagoginen pohjatyö, suunnittelu ja alkuorganisointivastuu olisi koululla
ja toteuttamisajankohdan aikuisohjaus esimerkiksi nuorisopalvelulla.
Kasvatus- ja sivistystoimen vastaus aloitteeseen:
Kasvatus- ja sivistystoimessa on käsitelty Sarianna Laitisen tekemää aloitetta,
jota pidettiin hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Aloitteen mukaisen toiminnan
käynnistämiseksi on tehty seuraavaa:
•

•

Opettajista on valittu hakemusten perusteella kevään 2018 aikana
alkavaan YES-yrittäjyyskoulutukseen kolme opettajaa, jotka toimivat
jatkossa yrittäjyyskasvatuksen tutoropettajina. Opettajat ovat
Annaleena Hannola, Janne Jaakkoja ja Antti Korhonen, jotka
kehittävät osana koulutustaan asuntomessujen hyödyntämistä
koulujen yrittäjyyskasvatuksessa.
YES-yrittäjyystutorit ovat ideoineet asuntomessuihin liittyvien
teemojen sisällyttämistä koulujen yrittäjyyskasvatukseen.
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•

•
•
•
•
•

Yläkouluikäisille kehitetään valinnaisten aineiden kurssitarjottimiin
tarjontaa sekä messualueen ympäristösuunnitelmaan että
yleisemmin ympäristön kehittämiseen liittyvään toimintaan ja
Monion ympäristön suunnitteluun. Toimiva ympäristö mahdollistaa
monenlaisten ja eri-ikäisten ihmisten kohtaamisen. Millainen
ympäristösuunnitelma palvelisi lasten ja nuorten tarpeita?
Alakouluikäiset otetaan mukaan esimerkiksi unelmien huone, piha
tai puisto –teemalla. Tavoitteena on suunnitella esimerkiksi huone,
joka voitaisiin toteuttaa messuille.
Lukuvuonna 2019-2020 suunnitellaan valinnaisen aineen kurssi,
jonka tavoitteena on saada nuoria työllistymään messuille. Nuorten
on tarkoitus luoda oma yritysidea, joka voi johtaa työllistymiseen.
Yhteistyömahdollisuuksia tuusulalaisten yritysten ja Pekka
Halosen akatemian ja Keudan kanssa selvitellään osana
yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä kunnassa.
Yhteistyömahdollisuuksista on keskusteltu alustavasti Tuusulan
asuntomessutoimiston kanssa. Palaveri asiasta on viikoilla 16-17.
Osallistavan budjetoinnin kautta saatavaa rahoitusta voisi suunnata
yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
•
•

hyväksyä esittelytekstin mukaisen vastauksen valtuutettu Sarianna
Laitisen/Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteeseen
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Sarianna Laitisen/Kokoomuksen
valtuustoryhmän esittämän aloitteen 13.3.2017 § 46 tulleen
käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 14.05.2018, § 168
Valmistelijat / lisätiedot:
Markus Torvinen
markus.torvinen@tuusula.fi
opetuspäällikkö
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
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•

katsoa valtuutettu Sarianna Laitisen 13.3.2017 § 46 esittämän
kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto, 04.06.2018, § 75
Ehdotus
VALTUUSTO päättää
•

katsoa valtuutettu Sarianna Laitisen 13.3.2017 § 46 esittämän
kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Laitinen Sarianna
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§ 76
Ilmoitusasiat / muut asiat
Valtuuston tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Valtuustoasioiden informaatiotilaisuuden muistio 31.5.2018.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 77
Enduroharjoitusrata kunnan omistamalle rakentamamattomalle kiinteistölle
858-415-1-151, aloite
TUUDno-2018-854
Pasi Huuhtanen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen:
"Teen/ teemme valtuustoaloitteen siitä, että kunta sallisi Tuusulan
Moottorikerhon kustannuksellaan tehdä enduroharjoitteluradan kunnan
omistamalle rakentamattomalle kiinteistölle 858-415-1-151. Kyseisellä
kiinteistöllä on toiminut enduroharjoitusrata 1970 ja 1980 luvulla. Kiinteistö on
suuria korkeuseroja sisältävä kallioinen alue, josta isohko puusto on hakattu
pois. Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Alue sijoittuu Lahden moottoritien ja
Vanhan Lahdentien väliin Lahteen vievän junaradan läheisyydessä. Alue on
siis sinällään jo melualuetta ja välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta.
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella ei kysyttäessä ollut esteitä myöntää
haettaessa maastoliikennelupaa kyseisen kaltaiselle toiminnalle. Kunnalla ei
ole välittömässä läheisyydessä muuta maanomistusta ja kyseinen kiinteistö on
hankala kaavoitusteknisesti jalostaa suurien korkoerojen sekä kallioisuuden
takia."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 78
Hallintosäännön muutos, päätösvalta tärkeiden rakennusten purkamisluvissa, aloite
TUUDno-2018-855
Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmän
aloitteen:
"Ehdotamme, että Tuusulan kunta tekee muutoksen voimassa olevan
hallintosäännön taulukkoliitteeseen kohtaan Toimivalta: maankäyttö ja
rakentaminen sivu 83 toiseksi viimeinen kohta, jossa määritellään päätösvalta
purkamisluvissa johtavalle rakennustarkastajalle.
Muutos:
päätösvalta purkamisluvissa on siirrettävä rakennusvalvontajaostolle silloin,
kun kyseessä oleva purkamislupahakemuksen kohde
1.
2.

sijaitsee RKY-alueella tai
on luokan 1, 2 tai 3 rakennuskulttuurikohde tai rakennetun
kulttuurialueen osakohde Kulttuurimaisema ja rakennuskanta selvityksessä, joka on tehty yleiskaavan 2040 yhteydessä.

Perustelu:
Arkkitehtuurin tai rakennushistorian kannalta tärkeiden rakennusten
purkamisluvat edellä esitetyissä tapauksissa on syytä siirtää
luottamustoimielimen toimivaltaan. Viimeisten vuosien aikana
viranhaltijapäätöksin on tapahtunut purkamispäätöksiä ja purkuja, joihin
on vasta herätty päätösten tultua tehdyiksi. Yksi esimerkki on Hyrylän
varuskunnan lämpökeskuksen purku v 2017. Hallintosääntöä muuttamalla
avoimuus, kuntalaisten osallistuminen ja päätösten läpinäkyvyys paranee.
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 79
MRL § 50 ja "miniomakotitalojen" hanke, aloite
TUUDno-2018-857
Jussi Salonen esitti seuraavan Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmän
aloitteen:
"Maankäyttö ja rakennuslain muutosten voimaantullessa 1.5.2017
mahdolliseksi tuli muutetun 50 §:n mukaisten vaiheasemakaavojen tekeminen.
Tavoitteena on nopeuttaa, yksinkertaistaakin asemakaavojen muuttamista.
Samanaikaisesti on jo vuosia ollut esillä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen
tarve. Tämä koskee lähinnä taajamia. Asukkaita haluttaisiin lisää palvelujen
äärelle. Isoissa ok-taloissa asuvat yksinäiset ihmiset voisivat rakentaa omalle
tontilleen uudenaikaisen uusia asumistarpeitaan vastaavan asunnon, vaikkapa
ns minitalon alle 50 m². Näin voisimme parantaa mahdollisuuksia kotoa
pidempään asumiseen, myös kohtuuhintaisten, vanhempien ok-talojen
kierrättämiseen nuorille perheille.
Samalla myös tehostettaisiin maankäyttöä jo olemassa olevan infrasruktuurin
piirissä. Tiivistäminen voi tapahtua vaiheasemakaavan avulla laajemman
asemakaava-alueen rakennusoikeutta nostamalla. Tämä tulee kyseeseen
etenkin vanhoilla ak-alueilla, joilla rakennusoikeus on alhainen, välillä 0,15 - 0,
25 tontin pinta-alasta. Tällaisia alueita on Riihikalliossa, Mikkolassa, Mattilassa,
Lahelassa, Jokelassa, Kellokoskellakin ...
Ehdotamme, että Tuusulan kunta ottaa käyttöönsä MRL 50 pykälän mukaisen
ns. vaiheasemakaavan menettelyn vanhojen pientaloalueiden asemakaavan
muutoksissa, joissa tarkoituksena on tiivistää taajamien maankäyttöä
rakennusoikeutta nostamalla.
Ensimmäiset alueet, joissa tätä menettelyä noudatetaan ovat asemakaavaalueita, joissa rakennustehokkkuus kaavassa on luokkaa 0,15 - 0,25. Näitä on
kaikkialla Tuusulassa.
Samassa yhteydessä Tuusulan kunta kuntalaisten/yksittäisten maanomistajien
kanssa tehtävällä yhteistyöllä aloittaa ns. miniomakotitalojen (usein alle 50
m²) kehittämis- ja toteuttamishankkeen, jossa kunta - vaikkapa kuntalaisten
rakennuttamisasiamiehen, kuten hissiasiamies - rakentaa kumppaneiden
ja kuntalaisten kanssa valmiin toteutusmallin näiden modernien, uusia
asumistarpeita vastaavien asuntojen toteuttamiseksi. Toteuttamismalli sisältää
koko rakentamisen ketjun suunnittelusta lupien kautta toteutukseen sisältäen
myös kumppaneiden kanssa tontinomistajille suunnatut juridisen neuvonnan.
Tässä erinäisiä hyötyjä ehdotetusta toimintatavasta:
•
•
•
•

isot ok-tontit tehokkaampaan käyttöön
yksin asuville kuntalaisille mahdollisuus rakentaa nykyiset asumisen
tarpeet täyttävä pienempi asunto, tuemme pidempään kotona
asumista
isommat ok-talot kiertoon nuorille perheille
kunta saa rakentamansa infrastruktuurin tehokkaampaan käyttöön,
lisää tulojakin
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•

lisääntynyt asukasmäärä pientaloalueilla saa vireyttä, palvelujen
parantumistakin."

Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 80
Kameravalvonta ja kameravalvontamerkinnät, aloite
TUUDno-2018-858
Kati Lepojärvi esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen:
"Itä-Uudenmaan poliisin resurssit eivät poliisin ilmoittaman mukaan
riitä liikennevalvontaan raskaan liikenteen läpiajokieltoalueilla Lahelan/
Ruotsinkylän/Riihikallion alueella. Lisäksi Pähkinämäentien, Ruotsinkyläntien
ja Tuusulanjoentien osuuksilla ajetaan vaarallisia ylinopeuksia
säännönmukaisesti. Esitänkin, että kunta hankkii Pähkinämäentiellä,
Ruotsinkytäntiellä, Tuusulanjoentiellä, Lahelantiellä ja Maisalantiellä
sijaitsevien raskaan liikenteen läpiajokieltoliikennemerkkien yhteyteen merkit,
jotka ilmoittavat Pähkinämäentien - Ruotsinkyläntien - Tuusulanjoentien
(läpiajokiellon sekä ylinopeuksien) kameravalvonnasta. Lisäksi esitän,
että kunta hankkii valvontakamerat yllä mainittujen liikennerikkomusten
taltioimiseksi Pahkinämäentien,
Ruotsinkyläntien ja Tuusulanjoentien varrelle. Kameravalvonnan
hyödyntämisestä on kuitenkin ilmoitettava virallisin kameravalvontamerkein. Esitän, että valvontakamerat sijoitetaan kieltomerkkien ja
kameravalvontamerkkien läheisyyteen.
Kunnan viranhaltijat ovat ilmoittaneet, että yllä mainittu tiestö ei kestä raskasta
liikennettä, joten raskaan liikenteen läpiajokiellon valvonnassa säästetään
myös suuria summia tiestön korjausmäärärahoissa. Lisäksi vilkas ja usein
nopeusrajoituksia noudattamaton raskas sekä henkilöautoliikenne tiestöllä
aiheuttaa liikenneturvallisuusriskejä, kuten kaksi lapsiin kohdistunutta vakavaa
onnettomuutta ja lukuisia muita henkilövahinkoja. Koska kunnalla ei ole
poliisin kautta toimimisen lisäksi muita keinoja estää myöskään raskasta
liikennettä rikkomasta läpikulkukieltoa, voidaan näin helpolla tavalla kannustaa
kuljettajia liikennesääntöjen noudattamiseen.
Näiden kolmen kameran lisäksi esitän, että kamera hankitaan myös
muualle kuntaan vastaavanlaisiin vaaranpaikkoihin, kuten Kellokosken
Linjatielle, Vanhankylän koulutien varrelle, sekä Riihikallion Haukantien
ja Pähkinämäentien risteykseen ja tarpeen mukaan arvioituna muille
vaarallisille tieosuuksille (Ristikiventie jne).
Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta on kerrottu seuraavaa:
•
•
•
•

valvontakameroista on tehty hiljattain uusi kilpailutus ja kameran
hinta on aiempaa edullisempi, noin 10000 €/kamera asennuksineen
Ely-keskus hallinnoi kameroiden tilausta, kunta maksaa kameran ja
liikenneturvallisuuskeskus hallitsee prosessia eli käsittelee kuvat ja
lähettää sakot. Sakkotulot menevät valtiolle.
Esimerkiksi Helsinkiin on juuri suunniteltu 70 uutta kameran
paikkaa eri tieosuuksille
Poliisihallituksessa kamera-asiasta vastaavat Tuula Lahtinen ja
Heikki Ihalainen, joilta kameroita tulee tilata."

Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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§ 81
Jokela-talon kalusteiden uusiminen, aloite
TUUDno-2018-859
Aarno Järvinen esitti seuraavan aloitteen:
"Jokela-talo on valmistunut vuonna 1986. Talo on edelleen kirjaston ja Jokelan
Kansalaisopiston toimintojen lisäksi erittäin tärkeä kokoontumispaikka myös
jokelalaisille järjestöille ja erilaiselle harrastustoiminnalle. Taloa on osittain
remontoitu ja mm. keittö on nyt hyvässä kunnossa. Kun rakennuksella on jo
ikää yli 30 vuotta, on selvää, että talon kalustus ja muu varustus kaipaa
välttämätöntä kunnostusta ja uusimista. Tuusulan kunnan
palveluverkkoselvityksessä onkin aivan oikein todettu, että "esim. aulatilan ja
Jokela-salin kalustus on erittäin kulunutta."
Palveluverkkosuunnitelmassa esitetään akuuttina kirjaston hyllyjen uusimista,
koska ne uhkaavat sortua kirjojen painosta ja todetaan, että samalla kannattaa
suunnitella koko rakennuksen kaluston uusiminen.
Esitän, että vuoden 2019 talousarvioon varataan määräraha kirjaston remontin
lisäksi myös talon aulan, Jokela-salin ja Dojon kalusteiden uusimiseen ja ilmeen
kohentamiseen ja samalla täydennetään keittiön astiastoa ja tarvikkeistoa.
Mm. kahvikuppeja on vuosien mittaan särkynyt niin, että niitä ei enää riitä
isompiin tilaisuuksiin."
Päätös
Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
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Kunnallisvalitus
§62, §65, §66, §67, §68, §69, §70, §71, §72
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 hallintooikeudelta.
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.
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.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
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Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole 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 250 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
§60, §61, §63, §64, §73, §74, §75, §76, §77, §78, §79, §80, §81
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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