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Saapuvilla olleet jäsenet
Arto Lindberg, puheenjohtaja
Mika Mäki-Kuhna
Jussi Salonen
Annika Lappalainen
Jouko Riola
Karita Mäensivu
Lilli Salmi
Pasi Huuhtanen
Pekka Heikkinen
Pentti Mattila, etäyhteys
Satu Heikkilä
Tuija Reinikainen
Jani Peltonen
Muut saapuvilla olleet
Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, sihteeri
Kati Lepojärvi, valtuuston puheenjohtaja, etäyhteys
Kim Kiuru, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, etäyhteys, saapui 17:27
Kari Kinnunen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, etäyhteys
Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Paula Kylä-Harakka, vs. viestintäpäällikkö, etäyhteys
Eemi Vaherlehto, nuorisovaltuuston edustaja
Markku Vehmas, talousjohtaja, §:t 230-237, poistui 18:15
Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, § 238, poistui 17:30
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, etäyhteys, §:t 230, 233, 234, 238, poistui 18:05
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§ 228
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan läsnäolijat.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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§ 229
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet
Lilli Salmi ja Elina Väänänen.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lilli Salmi ja Jani Peltonen.
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Konsernijaosto, § 25,25.05.2020
Kunnanhallitus, § 214,25.05.2020
Kunnanhallitus, § 230, 01.06.2020
§ 230
Osavuosikatsaus I 2020 ja talousarvion 2020 muuttaminen
TUUDno-2020-1193
Konsernijaosto, 25.05.2020, § 25
Liitteet

1 Osavuosikatsaus I 2020, konsj 25.5.2020
Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa kokouksessa osavuosikatsauksen
valmistelutilannetta.
Ehdotus
Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja
Konsernijaosto päättää
merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 214
Konsernijaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 25.5.2020.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian valtuuston 8.6.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 1.6.2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 230
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Liitteet
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1 Osavuosikatsaus I 2020, khall 1.6.2020
Talouden toteutuminen
Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtina olivat edelleen kuntastrategian mukaiset
panostukset kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan kasvuun sekä palveluiden ja
palveluverkon kehittämiseen. Kunnassa on käynnissä laaja palveluverkon ja
oppimisympäristöjen kehittäminen ja kunta tekee suunnitelmallisesti toimenpiteitä
(mm. korjaus- ja uusinvestoinnit) sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2020
asuntomessujen valmisteluihin liittyvät kustannukset painottuvat vuodelle 2020.
Kunnan vuodelle 2020 budjetoitu tulos on lähes 4 milj. euroa alijäämäinen osin edellä
kuvattujen panostusten vuoksi.
Kunnan kaikkeen toimintaan vaikutti maaliskuussa Suomeen levinnyt korona-
epidemia. Epidemian johdosta valtioneuvosto ja aluehallintoviranomaiset määräsivät
ja ohjeistivat kuntalaisille ja kunnan palvelutoiminnalle laajoja rajoituksia ja
muutoksia. Hallituksen linjauksia seurattiin ja noudatettiin tarkasti. Keusoten kanssa
yhteistyö oli tiivistä. Toiminta ja henkilöstö sopeutui hyvin haastavaan
poikkeustilanteeseen ja etätyömalli otettiin laajasti käyttöön.
Tammi-huhtikuun toimintatuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä.
Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 0,3 milj. euroa.
Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennusteeseen ei tehdä tässä vaiheessa muutoksia
myyntien painottuessa loppuvuoteen. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset
toiminnassa näkyvät Sivistyksen toimialueella varhaiskasvatuksen, uimahallin,
museoiden ja iltapäivätoiminnan maksutuotoissa. Sivistyksen toimintatuottoihin
arvioidaan vähennystä noin 600 000 euroa toukokuun loppuun mennessä. Huhtikuun
kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 25,9 %
budjetoidusta.
Kunnan toimintamenot olivat 2,0 milj. euroa (2,4 %) pienemmät edellisvuoteen
verrattuna. Palveluiden ostoissa vähennystä tapahtui mm. sosiaali- ja
terveyspalveluissa (Keusote) 1,1 milj. euroa ja rakennus- ja kunnossapitopalveluissa
1,0 milj. euroa sekä joukkoliikennepalveluissa 0,17 milj. euroa. Lisäksi aineet ja
tarvikkeet toteutuivat 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienempinä. Toimintamenot
kasvoivat kiinteistöpalveluissa 0,2 milj. euroa ja henkilöstökuluissa 0,4 milj. euroa.
Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 31,3 % talousarvioon nähden.
Toimintakate toteutui 33,1 % talousarvioon nähden (toteuma v. 2019 33,5 %). Edellä
esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos
Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat alkuvuonna 4,5 milj. euroa. Alkuvuonna
kunnallistekniikan pääpaino oli Rykmentinpuiston asemakaava-alueiden (3 kpl) ja
Lahelanpelto II -alueen rakentamisen aikaisten suunnitelmien muutostöissä. Leudon
talven ansiosta rakennustöitä päästiin jatkamaan pitkälle alkuvuotta. Pohjois-
Tuusulassa painopiste oli Vanhan valtatien saneerauksen ja Nystenintien loppuosan
suunnittelussa. Ison työpanoksen vei asuntomessut väliaikaisen messuinfran
suunnittelussa sekä liitoslupalausunnoissa. Rakennusten investointihankkeista
Kunnantalon väistötilat valmistuivat Tuuskodon sekä Sahankulman 2-vaiheen osalta
(rakennusvalvonnan tilat). Palveluverkon kouluhankkeiden suunnittelut etenivät
työohjelman mukaisessa aikataulussa.
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Kunnan korollisen velan määrä oli huhtikuun lopussa 143,2 milj. euroa. Velan määrä
vastaavana ajankohtana vuonna 2019 oli 107,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei
ollut velkaa raportointikauden lopussa.
Ennuste vuositasolla
Koronaepidemian vaikuttaa olennaisesti tilikauden tulokseen. Epidemian taloudellisen
vaikutusten mittakaava korreloi pitkälti epidemian ja siihen liittyvän epävarmuuden
kestoon. Nykytiedon mukaan kunnat tulevat saamaan valtiolta kompensaatiota
koronamenetysten kattamiseen yli miljardi euroa, mistä 250 milj. euroa tullaan
kohdistamaan suoraan sairaanhoitopiireille. Vielä ei ole tiedossa, että millä
jakoperusteella kompensaatiota jaetaan kunnille.
Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronaepidemian talous- ja
työllisyysvaikutuksiin. Kuntien 2020 verotulojen arvioidaan vähenevän yhteensä tänä
vuonna 547 milj. euroa. Verotulojen menetystä tullaan kompensoimaan kunnille 500
milj. eurolla osana valtionosuutta. Kompensaatio tullaan kuitenkin vähentämään v.
2021 valtionosuudesta. Tuusulalle kirjattiin verotulokompensaatiota 2,9 milj. euroa
maaliskuussa, mikä näkyy valtionosuuden kasvuna. Verotulokompensaation
kokonaismäärä Tuusulan osalta on noin 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.
Verotulojen ennusteeseen tehdään Kuntaliiton ennusteen mukainen 13,5 milj. euron
pienennys koronaviruksen vaikutusten vuoksi. Valtionosuuksien ennusteeseen
tehdään n. 4,6 milj. euron lisäys, josta 4,2 milj. euron osuus koskee verotulojen
kompensaatiota. Lisäksi valtionosuus päivitetään lopulliseen valtionosuuspäätökseen,
mikä on n. 0,4 milj. euroa talousarvion määrää suurempi.
Tulopuolella riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Nopeasti
hidastuva talous ja laskusuunnassa oleva rakentaminen lisäävät epävarmuutta
kunnan tontinmyyntitavoitteisiin liittyen. Asuntomessujen tulojen ennustetaan
toteutuvan 480 000 euroa suunniteltua pienempinä johtuen asuntomessujen siirron
aiheuttamasta pääsylippu- ja pysäköintitulojen pienenemisestä.
Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa / kunnanviraston
johto. Keusoten 2019 tilinpäätös ylitti 2,9 milj. eurolla Tuusulan kunnan talousarvioon
varatun kuntaosuuden 112,7 milj. euroa. Keusote ei ole alkuvuonna esittänyt
jäsenkunnille uusia määrärahatarpeita; HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö
on ollut huomattavasti vuotta 2019 alhaisemmalla tasolla kiireettömän hoidon
vähennyttyä koronaepidemian vuoksi. Tuusulan OVK1 ennusteessa arvioidaan
Keusoten kuntaosuuden kasvavan 1 milj. euroa vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden.
Muiden toimintamenojen osalta arvioidaan vähennystä tulevan noin 400 000 euroa
pääosin koulukuljetuskustannusten ja elintarvikekustannusten vähenemisestä.
Kunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 19,2 milj. euroa alijäämäinen (18,3
milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä). Talousarvion mukainen
alijäämä oli 4,8 milj. euroa (3,8 milj. euroa alijäämäinen, kunta ja vesihuolto yhteensä).
Määrärahamuutokset
Käyttötalous
Määrärahamuutosten tulosta heikentävä vaikutus on yhteensä 14 257 000 euroa.
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Verotulojen osalta toteutetaan Kuntaliiton 3.4.2020 ennusteen mukainen tuloarvion
muutos, minkä mukaan verotulot toteutuvat - 13 501 000 euroa budjetoitua
pienempinä.
Valtionosuuksiin tehdään + 4 572 000 euron tuloarvion lisäys, mistä 4,2 milj. euron
osuus koskee verotulojen kompensaatiota.
Kunnanviraston johto
menolisäys + 3 900 000 euroa, Keusote kuntayhtymä
menolisäys + 1 368 000 euroa, Kuel-eläkemenoperusteinen maksu kunnassa
työskennelleen sote-henkilöstön osalta
menovähennys - 608 000 euroa, asfalttisopimuksen purku taseesta
käyttötalouden kuluihin
Sivistyksen toimialue
menovähennys - 13 000 euroa, leasingvuokrat, Kirkonkylän koulun keittiön
laitteet
Kasvun ja ympäristön toimialue.
tulovähennys - 480 000 euroa, asuntomessujen siirrosta johtuva pääsylippu- ja
paikoitusmaksujen väheneminen
menolisäys + 18 000 euroa, asiantuntijapalvelut + palkat asuntomessujen
siirrosta johtuen
menolisäys + 183 000 euroa, Rykmentinpuiston alueella olevan Gasumin
maakaasuputken siirron loppuun saattaminen.
Lisäksi kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot ja
määrärahat siirretään Kunnanviraston johdolta/Yleishallinto ja johdon tuki Sivistyksen
toimialueelle valtion erilliseristä seuraavasti.
Kunnanviraston johto
tulovähennys - 2 672 000 euroa Valtion erilliserät, siirto Sivistyksen toimialueelle
menovähennys - 1 653 000 euroa Valtion erilliserät, siirto Sivistyksen
toimialueelle
Sivistyksen toimialue, oppiminen/perusopetus
tulolisäys + 2 614 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon
tuen toimialueelta
menolisäys + 1 599 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja
johdon tuen toimialueelta
Sivistyksen toimialue, varhaiskasvatus/esiopetus
tulolisäys + 58 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon
tuen toimialueelta
menolisäys + 54 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon
tuen toimialueelta
Investoinnit
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Sivistyksen toimialue
määrärahalisäys + 74 000 euroa Kirkonkylän koulun keittiön laitteiden
lunastamiseksi kunnan omistukseen.
Yhteiset palvelut toimialue
määrärahalisäys + 41 000 euroa, työllisyyspalveluiden toimistokalusteet.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2020
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
muuttaa vuoden 2020 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt
määrärahamuutokset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Markku Vehmas ja Virpi Lehmusvaara olivat asiantuntijoina kokouksessa.
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§ 231
Osavuosikatsaus I 2020, kunnanviraston johto, käyttösuunnitelman seuranta
TUUDno-2020-1357
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
taloussihteeri
Liitteet

1 Kunnanvirastonjohto_käyttösuunnitelman seuranta tammi-huhtikuu 2020, khall
1.6.2020
2 Kuukausiraportti, kunnanvirastonjohto1.4.2020, khall 1.6.2020
3 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2020, khall
1.6.2020
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanosäännösten mukaan taloudellisten ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-
huhtikuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Liittteenä on
Yleishallinto ja johdon tuki (kunnanviraston johto) toimialueen palvelualueiden
ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Keski-Uudenmaan soten maksuosuus vuodelle 2020 on Tuusulan kunnan osalta 112,7
milj. euroa (toimintakate). Tämä alittaa n. 2,9 miljoonalla eurolla viime vuoden
toteuman. Alkuvuoden toteuma oli 37,4 milj euroa. Kustannuskehitys on
alkuvuodesta ollut, etenkin erikoissairaanhoidon osalta, viime vuotta
maltillisempi. Kuluvan vuoden osalta on kuitenkin, ottaen huomioon edellisen vuoden
toteuma, tarve lisätä Keusotelle varattua määrärahaa 3,9 miljoonalla eurolla.
Liitteenä myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osavuosikatsaus I 2020,
käyttösuunnitelman seuranta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä kunnanviraston johdon käyttösuunnitelman seurannan 1.1. -
30.4.2020 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.
Tiedoksi
kansliapäällikkö, talouden ohjaus
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§ 232
Osavuosikatsaus I 2020, yhteiset palvelut, käyttösuunnitelman seuranta
TUUDno-2020-1356
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
taloussihteeri
Liitteet

1 Yhteiset palvelut, käyttösuunnitelmien seuranta tammi-huhtikuu 2020, khall 1.6.2020
2 Kuukausiraportti yhteiset palvelut 01-04.2020, khall 1.6.2020
Perustelut
Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpanosäännösten mukaan taloudellisten ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-
huhtikuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.
Toimialueen ensimmäisen kolmannes toteutui budjetin mukaisesti. Käyttötalouteen ei
ole tarpeen tehdä määrärahamuutoksia.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä yhteiset palvelut toimialueen palvelualueiden käyttösuunnitelmien
seurannat 1.1. - 30.4.2020 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.
Tiedoksi
talouden ohjaus
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Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 45,19.05.2020
Kunnanhallitus, § 233, 01.06.2020
§ 233
Osavuosikatsaus I 2020, kasvatus- ja sivistyslautakunta, käyttösuunnitelman seuranta
TUUDno-2020-1168
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 19.05.2020, § 45
Valmistelijat / lisätiedot:
Terttu Turnbull-Smith, Markus Torvinen, Hannamari Halinen
terttu.turnbull-smith@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, hannamari.
halinen@tuusula.fi
talouspäällikkö, opetuspäällikkö, varhaiskasvatuspäällikkö
Liitteet

1 Kassiv tot042020, khall 1.6.2020
2 Investoinnit tot042020 kassivltk
3 Strategiset indikaattorit 2020 seuranta osavuosikatsaus I
4 Kassivltk ovk I_2020
5 Strategisten tavoitteiden seuranta 042020
Perustelut
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan
toimielimille tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko
vuodelta tilinpäätöksessä.
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksikköjen
käyttösuunnitelmien seurantaraportti, talousarvion, henkilöstöindikaattorien ja
investointien toteutuminen sekä strategisten tavoitteiden ja indikaattorien
toteutuminen tammi-huhtikuulta ovat liitteenä.
Olennaiset tapahtumat koko toimialueella osavuosikatsaus 04/2020
Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaa Tuusulan kuntastrategia,
valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laaditut kehittämissuunnitelmat
sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö. Alkuvuoden osalta ennen poikkeustilanteen
alkamista maaliskuun 2020 puoliväliä keskeisimpiä tavoitteita päästiin toteuttamaan
suunnitelmien mukaisesti. Keskeisimpiä kohteina ovat Tuusulan vuoden 2020
asuntomessujen valmistelu, palveluverkkotyön eteneminen kaikilla palvelualueilla,
opetussuunnitelmatyön eteneminen erityisesti lukion opetussuunnitelman ja
arvioinnin kehittämisen osalta, varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä uuden
hallitusohjelman tavoitteiden valmistautuminen esimerkiksi oppivelvollisuuden
laajentaminen.
Maailmanlaajuinen ja valtakunnallinen poikkeustilanne Koronaviruksen vuoksi
18.3.2020 lukien
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Valtioneuvosto linjasi toimista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen,
lukiokoulutuksen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Linjauksilla turvattiin
varhaiskasvatus ja opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat
koronavirustilanteen jatkuessa.
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus
päätettiin pitää toiminnassa. Tällä toimella turvattiin yhteiskunnan toiminnan kannalta
kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistettiin
vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto on kuitenkin vahvasti suosittanut, että lasta
hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Tuusulassa varhaiskasvatukseen
poikkeustilanteessa on osallistunut noin 300 lasta. Kaikki päiväkodit ovat olleet
toiminnassa sekä perhepäivähoito järjestetty sitä tarvitseville. Varhaiskasvatuksen
henkilöstöä on ohjattu vaihtoehtoisiin tehtäviin ja sekä pitämään kertyneitä
lomapäiviä. Osa varhaiskasvatuksen henkilökunnasta osallistui +70-vuotiaiden
auttamistyöhön.
Koulujen tilat suljettiin ensin 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytettiin.
Valtioneuvosto jatkoi päätöstä vielä niin, että koulutilat pidetään suljettuna 13.5.2020
saakka. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa
tehtiin tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Poikkeuksena
kouluissa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus ja
erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.
Valtioneuvosto kuitenkin suositti, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on
mahdollisuus. Tuusulassa on ollut noin 200 oppilasta lähiopetuksen piirissä ja toiset
ovat osallistuneet opetukseen kotoaan käsin. Lähiopetuksen järjestämispaikat ovat
olleet 23.3.2020 alkaen:
Jokelan yläkoulu
Lepolan koulu, jonne myös Kolsan oppilaat
Pertun koulu, jonne myös Vanhankylän oppilaat
Kellokosken koulu, jonne myös Linjamäen oppilaat
Kirkonkylän koulu, jonne myös Tuomalan oppilaat
Hyökkälän koulu, jonne myös Hyrylän oppilaat
Mikkolan koulu
Riihikallion koulu
Vaunukankaan koulu, jonne myös Nahkelan oppilaat
Paijalan koulu, jonne myös Rusutjärven oppilaat
Ruotsinkylän koulu, jonne myös Klemetskogin oppilaat
Kalliomaan koulu
Jokaiselta koululta, joissa lähiopetusta ei enää järjestetty, tuli mukaan oppilaille tuttua
henkilöstöä. Keskitetyissä kouluissa huomioidaan oppilaiden terveys ja hyvinvointi
rajoittamalla oppilasryhmien koko 10 oppilaaseen. Lisäksi oppilasryhmät
työskentelevät toisistaan erillään ja myös ruokailevat sekä pitivät taukonsa erillään.
Järjestimme poikkeusolojen alkaessa etäopetuksen koulutukset huoltajille, oppilaille ja
henkilöstölle. Koulutukset jatkuivat päivittäin kello 17.00 huoltajille ja oppilaille
torstaihin 26.3.2020 asti.
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Lukioiden, taiteen perusopetuksen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan
sivistystyön tilat suljettiin 13.5.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytettiin. Opetus ja
ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa
etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa
itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Lukio-opetus on järjestetty
etäopetuksena. Ylioppilaskirjoitukset saatiin järjestettyä viikon 13 aikana. Kirjoituksien
aikaa lyhennettiin. Ylioppilaat osallistuivat kirjoituksiin jokaisella Tuusulan lukion
toimipisteessä. Tuusulan kuvataidekoulu on siirtynyt etäopetukseen ja jakanut
oppilaille myös tarvittavia materiaaleja. Tuusulan opisto on siirtynyt etäopetukseen
siihen soveltuvissa kursseissa.
Koronaviruksen vuoksi Hyrylän koulukeskuksen oppilaita, Klemetskogin koulun
oppilaita ja henkilökuntaa sekä Hyökkälän koulukeskuksen henkilökuntaa asetettiin
altistumisen vuoksi laajempiin karanteeneihin noin viikon kestoiseksi ajaksi.
Tuusulan kunnan museot, kirjastot, nuorisotilat sekä vapaa-ajan harrastusryhmät ja
sisäliikuntatilat mukaan lukien uimahallit sulkeutuivat poikkeusolojen vuoksi.
Kirjaston e-palvelu oli käytössä, mutta myös kirjojen palauttaminen
keskeytettiin. Kirjaston e-aineistomäärärahoja lisättiin vastaamaan kasvanutta
kysyntää. Uusia e-kirjoja ja e-äänikirjoja hankittiin enemmän kuin
normaalioloissa. Viddla-elokuvapalvelussa voi katsoa useamman elokuvan
kuukaudessa; kuukausittainen asiakaskohtainen lainamäärä nostettiin neljästä
kuuteen 31.5. saakka. Sanomalehtiä on tulossa etäkäyttöön; Helsingin Sanomien ja
Maaseudun Tulevaisuuden näköislehdet lisätään kirjaston eMagz-palveluun kolmeksi
kuukaudeksi. Tuusulan kirjaston verkkosivuille www.tuusula.fi/kirjasto nostettiin esille
kaikki tarvittava kirjastossa asioimiseen sulkuaikana. Sivulta löytyviät sulkuajan
ohjeiden lisäksi linkit verkkokirjastoon, kirjaston omiin sekä muiden tarjoamiin
maksuttomiin e-aineistoihin, kulttuuripalveluiden uutiskirjeen tilaamiseen ja kunnan
virtuaalitapahtumien koosteeseen.
Museoiden henkilökunta keskittyi kokoelmien hoitotyöhön ja Tuusulan museo ja
museon vapaaehtoiset aloittivat yhteisen nykydokumentointihankkeen. Erityinen
tallennuskohde juuri nyt on se, miten poikkeusaika vaikuttaa tuusulalaisten arkeen.
Poikkeusaikana laadittiin mahdollisuus nähdä näyttelyitä virtuaalisesti.
Nuorisopalvelut toteutti nuorisotyötä virtuaalisesti. Tuusulan alueellisen nuorisotyön
jokaisella nuorisotalolla on oma Discord-kanava johon kaikki nuoret ovat tervetulleita.
Työntekijät tavoitti myös Snapchatista, Instagramista ja Whatsappista. Alueellinen
nuorisotyö järjesti myös verkkotapahtumia nuorille.
Kaikki Tuusulan verkkonuorisotilat olivat avoinna tilojen aukioloaikoina:
Jokelan Monari: https://discord.gg/aqXtb4E
Kellokosken Nuorkka: https://discord.gg/ysu4wub
Riihikallion Kertsi: https://discord.gg/2qzY9an
Lahelan Terttu: https://discord.gg/BGcKBGk
Hyrylän alue: https://discord.gg/s82gCye
Tuusulan urheilukeskuksen hiihtoladun ylläpito lopetettiin 22.3.2020. Kuntalaisia
ohjeistettiin kokoontumisten ja ulkoliikkumisen suhteen.
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Palveluverkko
Kevään aikana palveluverkkotyötä voitiin edistää kohtalaisesti koronavirustilanteesta
huolimatta.
Rykmentinpuiston hankesuunnittelu on käynnistynyt ja palveluverkkomuutokseen
liittyen pidettiin infotilaisuus Hyrylän, Hyökkälän ja Mikkolan koulun henkilökunnalle
3.3.2020. Henkilökunnan osallisuustyöskentely toteutettiin verkkoalustan avulla.
Hankesuunnitelma on tulossa lautakuntien käsittelyyn toukokuussa.
Monio, lukio ja kulttuuritalon erikoissuunnittelut kilpailutettiin ja ensimmäinen
toteutussuunnittelukokous pidettiin 23.3.2020. Monioon siirtyvien palveluiden
henkilökunta on laatinut viikolla 15 tilakohtaisen suunnitelman oppimistilojen ja
ruokalan varustamiseen liittyen. Haasteena hankkeen etenemiselle on ollut kunnan
vastaavien suunnittelijoiden poisjääminen tehtävistään.
Kalliomaan koulun osalta tehtiin kolmivuotinen sopimus vaativan erityisen tuen
järjestämisestä yhteistyössä Pornaisen kunnan, Järvenpään kaupungin ja Nurmijärven
kunnan kanssa. Tämä sopimus astuu voimaan 1.8.2020.
Riihikallion koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 6.4.2020.
Jokelan koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnitelma valmistui ja tulee
lautakuntien tiedoksi toukokuussa. Kehittämissuunnitelman eri vaihtoehdoista
järjestetään ennakkovaikutusten arviointi 22.10.2020, jonka jälkeen alueen
kehittämisehdotus tuodaan päätöksen tekoon.
Ruotsinkielistä opetusta kehitetään niin, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus
siirtyvät valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen vuonna 2023. Tämä päätös
mahdollistaa kuntayhteistyön ruotsinkielisen opetuksen järjestämisessä. Päätös
ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisestä tehtiin valtuustossa
6.4.2020. Ennakkovaikutusten arviointi oli osa tehtyä päätöstä.
Martta Wendelin päiväkodin L2-kuvat hyväksyttiin kasvatus- ja sivistyslautakunnassa
24.3.2020.
Tuomalan koulun, Nahkelan koulun ja Linjamäen koulun osalta keväällä 2020 piti
järjestää ennakkovaikutusten arvioinnit, joihin liittyy yhteistä työskentelyä ja
tilaisuuksia. Ennakkovaikutusten arviointi tilaisuuksien ja yhteisten työskentelyjen
osalta siirretään syksyyn 2020 Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.
Oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyen toteutettiin maaliskuussa kysely
varhaiskasvatuksessa kaikille huoltajille ja koko henkilöstölle. Perusopetuksessa
kerättiin tietoa jo uudistetuista oppimisympäristöistä sekä uudenlaisissa väistötiloissa
työskenteleviltä. Kysely suunnattiin Riihikallion, Ruotsinkylän, Kirkonkylän ja
Kellokosken henkilökunnalle.
Tuusulan kunnan urheilukeskuksen kehittämistä on jatkettu ja kevään aikana
tarkennetaan monitoimihallin suunnittelua ja laaditaan suunnitelmaa
urheilukeskuksen yhtiöiden osalta. BMX-radan suunnittelua on jatkettu ja laadittu
kuntoportaiden ja alikulkutunnelin toteuttamissuunnitelma. Poikkeustilanteen vuoksi
osa kunnostustöistä on voitu aloittaa aiemmin, koska liikuntapaikat ovat suljettuina.
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Hankkeet ja kehittäminen
Tuusula koordinoi Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien yhteistä #Uuttakoulua –
hanketta. Hankkeen koulutuskokonaisuudet saatiin toteutettua loppuun muuttamalla
tilaisuudet verkkoon. Isot yleisötilaisuudet keväältä 2020 jouduttiin perumaan ja
siirtämään syksyyn 2020. Hankerahan osalta Opetushallitus on jatkanut käyttöaikaa
30.11.2020 asti, rahoitukselle haetaan jatkoaikaa vuoden loppuun.
Sivistyksen toimialueella on tehty useita valtionerityisavustushakemuksia
Opetushallitukseen helmi- ja maaliskuun 2020 aikana ja odotamme niiden
rahoituspäätöksiä. Osa hakemuksista tehtiin kuntayhteistyönä. Osassa
valtionerityisavustuksista hakuaikaa on jatkettu poikkeustilan vuoksi toukokuun
loppuun.
Jo varmistuneet avustukset ovat
Erityisavustus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen
kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin 65 000 euroa Käyttöaika
2020- 31.7.2022
Erityisavustus Tutortoiminnan vakiinnuttaminen 2, 63 266 €. Käyttöaika
12.12.2019- 31.7.2021.
Sisäilmatyö on ollut edelleen keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen terveellisten ja turvallisten oppimisympäristöjen järjestämistä.
Jatkettiin kehittämistyötä kehittämisryhmässä sekä Satakunta- ja Ratkaistaan yhdessä -
hankkeissa, kohdekohtaista sisäilmatyötä tehtiin 10 kohteessa.
Henkilöstöasiat
Koronatilanteen vuoksi osa sivistyksen henkilökunnasta on ollut kunnan sisällä
vaihtoehtoisissa tehtävissä ja pitänyt vuosilomia huhtikuun 2020 aikana. Henkilöstöä
on koulutettu etätyöhön ja siihen liittyvien järjestelmien käyttöön.
Osaamisen kehittäminen
Toimialueella edistettiin palveluverkkoon liittyen ennakkovaikutusten arvioinnin mallin
luomista kuntatasolle, Thinking portfolio -kehittämissalkun käyttöönottoa,
digitaalisten palveluiden kartoittamista, palveluiden kehittämistä LEAN-menetelmällä
sekä HYTE- ja Lanupe-työtä.
Thinking portfolion avulla tavoitteiden toteutumisen seuranta edistyy ja LEAN
pilotoinnissa ovat mukana Kirjasto ja avustusprosessi.
Keskeistä poikkeustilanteessa on ollut henkilöstön etätyöskentelyn kehittäminen ja
esimerkiksi 0365 välineiden (TEAMS) laadukas käyttäminen. Tähän on toimialueella
ollut hyvät pohjavalmiudet syksystä 2018 toteutuneiden rehtorien ja
palveluverkon Teams-pilottien myötä.
Talous
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Koronaviruksen aiheuttamia kustannuksia on arvoitu sivistystoimialueella ja
toteamme seuraavaa:
Toukokuun loppuun mennessä toimintatulojen osalta vähennystä tulee arviolta noin
600 000 euroa, jotka koostuvat varhaiskasvatuksen, uimahallin, museoiden,
iltapäivätoiminnan maksuista. Toimintakulujen osalta vähennystä tulee noin 400 000
euroa, jotka koostuvat pääosin koulukuljetuskustannusten ja elintarvikekustannusten
vähenemisestä. Henkilöstön osalta ei tässä vaiheessa ole merkittäviä säästöjä,
museon osalta määräaikaisten oppaiden palkkakuluja kuitenkin säästyy.
Ruokapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa on lomia aikaistettu mm. toukokuulle.
Toimialueen ennusteessa on ulkopuolista rahoitusta saaneiden hankkeiden jaksotus
tuloihin ja menoihin (700 te)
Kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot (2 671 923
euroa) ja määrärahat (1 653 132 euroa) siirretään toimialueelle niitä koskeville
palvelualueille valtion erilliseristä.
Investointiosaan esitetään 73 800 euron määrärahalisäystä ja käyttötalouteen 13 400
euron määrärahojen vähennystä Kirkonkylän koulun keittiön koneiden ja kaluston
hankkimiseksi. Laitteet ovat vuokrattu ja ne lunastettaisiin kunnan omistukseen
1.6.2020 lukien.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää
merkitä osavuosikatsauksen I/2020 tiedoksi.
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat
talousarviomuutokset:
Oppiminen, perusopetus
- tulolisäys + 2 613 879 euroa
- menolisäys + 1 599 483
Varhaiskasvatus, esiopetus
- tulolisäys + 58 044 euroa
- menolisäys + 53 649 euroa
Sivistyksen tukipalvelut, ruokapalvelut
- menovähennys - 13 400 euroa
Investoinnit, irtain omaisuus
- menolisäys 73 800 euroa
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 233

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.06.2020

16/2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
taloussihteeri
Liitteet

1 Kassivltk ovk I_2020, khall 1.6.2020
2 Kassiv tot042020, khall 1.6.2020
3 Investoinnit tot042020 kassivltk, khall 1.6.2020
4 Strategisten tavoitteiden seuranta 042020, khall 1.6.2020
5 Strategiset indikaattorit 2020 seuranta osavuosikatsaus, khall 1.6.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden
käyttösuunnitelmien seurannat 1.1. - 30.4.2020 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas ja Virpi Lehmusvaara olivat asiantuntijoina kokouksessa.
Tiedoksi
kasvatus- ja sivistyslautakunta, talouden ohjaus
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 31,20.05.2020
Kunnanhallitus, § 234, 01.06.2020
§ 234
Osavuosikatsaus I 2020, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, käyttösuunnitelman seuranta
TUUDno-2020-1169
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 20.05.2020, § 31
Valmistelijat / lisätiedot:
Risto Kanerva, Ulla Kinnunen
risto.kanerva@tuusula.fi, ulla.kinnunen@tuusula.fi
vapaa-aikapalveluiden päällikkö, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja
Liitteet

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk ovk I_2020
2 KuVa tot042020
3 Investoinnit tot042020 kuvaltk
4 Strategiset indikaattorit 2020 seuranta osavuosikatsaus I
5 Strategisten tavoitteiden seuranta 042020
Perustelut
Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan
toimielimille tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko
vuodelta tilinpäätöksessä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksikköjen
käyttösuunnitelmien seurantaraportti, talousarvion, henkilöstöindikaattorien ja
investointien toteutuminen sekä strategisten tavoitteiden ja indikaattorien
toteutuminen tammi-huhtikuulta ovat liitteenä.
Olennaiset tapahtumat koko toimialueella
Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaa Tuusulan kuntastrategia,
valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laaditut kehittämissuunnitelmat
sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö. Alkuvuoden osalta ennen poikkeustilanteen
alkamista maaliskuun 2020 puoliväliä keskeisimpiä tavoitteita päästiin toteuttaminen
suunnitelmien mukaisesti. Keskeisimpiä kohteina ovat Tuusulan vuoden 2020
asuntomessujen valmistelu, palveluverkkotyön eteneminen kaikilla palvelualueilla,
opetussuunnitelmatyön eteneminen erityisesti lukion opetussuunnitelman ja
arvioinnin kehittämisen osalta, varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä uuden
hallitusohjelman tavoitteiden valmistautuminen esimerkiksi oppivelvollisuuden
laajentaminen.
Maailmanlaajuinen ja valtakunnallinen poikkeustilanne Koronaviruksen vuoksi
18.3.2020 lukien
Tuusulan kunnan museot, kirjastot, nuorisotilat sekä vapaa-ajan harrastusryhmät ja
sisäliikuntatilat mukaan lukien uimahallit sulkeutuivat poikkeusolojen vuoksi.
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Kirjaston e-palvelu oli käytössä, mutta myös kirjojen palauttaminen
keskeytettiin. Kirjaston e-aineistomäärärahoja lisättiin vastaamaan kasvanutta
kysyntää. Uusia e-kirjoja ja e-äänikirjoja hankittiin enemmän kuin
normaalioloissa. Viddla-elokuvapalvelussa voi katsoa useamman elokuvan
kuukaudessa; kuukausittainen asiakaskohtainen lainamäärä nostettiin neljästä
kuuteen 31.5. saakka. Sanomalehtiä on tulossa etäkäyttöön; Helsingin Sanomien ja
Maaseudun Tulevaisuuden näköislehdet lisätään kirjaston eMagz-palveluun kolmeksi
kuukaudeksi. Tuusulan kirjaston verkkosivuille www.tuusula.fi/kirjasto on nostettu
esille kaikki tarvittava kirjastossa asioimiseen sulkuaikana. Sivulta löytyvät sulkuajan
ohjeiden lisäksi linkit verkkokirjastoon, kirjaston omiin sekä muiden tarjoamiin
maksuttomiin e-aineistoihin, kulttuuripalveluiden uutiskirjeen tilaamiseen ja kunnan
virtuaalitapahtumien koosteeseen.
Museoiden henkilökunta on keskittynyt kokoelmien hoitotyöhön ja Tuusulan museo ja
museon vapaaehtoiset ovat aloittaneet yhteisen nykydokumentointihankkeen.
Erityinen tallennuskohde juuri nyt on se, miten poikkeusaika vaikuttaa tuusulalaisten
arkeen. Poikkeusaikana on laadittu mahdollisuus nähdä näyttelyitä virtuaalisesti.
Nuorisopalvelut toteutti nuorisotyötä virtuaalisesti. Tuusulan alueellisen nuorisotyön
jokaisella nuorisotalolla on oma Discord-kanava johon kaikki nuoret ovat tervetulleita.
Työntekijät tavoittaa myös Snapchatista, Instagramista ja Whatsappista. Alueellinen
nuorisotyö järjestää myös verkkotapahtumia nuorille.
Kaikki Tuusulan verkkonuorisotilat ovat avoinna tilojen aukioloaikoina:
Jokelan Monari: https://discord.gg/aqXtb4E
Kellokosken Nuorkka: https://discord.gg/ysu4wub
Riihikallion Kertsi: https://discord.gg/2qzY9an
Lahelan Terttu: https://discord.gg/BGcKBGk
Hyrylän alue: https://discord.gg/s82gCye
Tuusulan urheilukeskuksen hiihtoladun ylläpito lopetettiin 22.3.2020. Olemme
ohjeistaneet kuntalaisia kokoontumisten ja ulkoliikkumisen suhteen.
Palveluverkko
Kevään aikana palveluverkkotyötä on voitu edistää kohtalaisesti
koronavirustilanteesta huolimatta.
Tuusulan kunnan urheilukeskuksen kehittämistä on jatkettu ja kevään aikana
tarkennetaan monitoimihallin suunnittelua ja laaditaan suunnitelmaa
urheilukeskuksen yhtiöiden osalta. BMX-radan suunnittelua on jatkettu ja laadittu
kuntoportaiden ja alikulkutunnelin toteuttamissuunnitelma. Poikkeustilanteen vuoksi
osa kunnostustöistä on voitu aloittaa aiemmin, koska liikuntapaikat ovat suljettuina.
Henkilöstöasiat
Koronatilanteen vuoksi osa sivistyksen henkilökunnasta on ollut kunnan sisällä
vaihtoehtoisissa tehtävissä ja pitänyt vuosilomia huhtikuun 2020 aikana. Henkilöstöä
on koulutettu etätyöhön ja siihen liittyvien järjestelmien käyttöön.
Osaamisen kehittäminen
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Toimialueella on edistetty palveluverkkoon liittyen ennakkovaikutusten arvioinnin
mallin luomista kuntatasolle, Thinking portfolio -kehittämissalkun käyttöönottoa,
digitaalisten palveluiden kartoittamista, palveluiden kehittämistä LEAN-menetelmällä
sekä HYTE- ja Lanupe-työtä.
Thinking portfolion avulla tavoitteiden toteutumisen seuranta edistyy ja LEAN
pilotoinnissa ovat mukana Kirjasto ja avustusprosessi.
Keskeistä poikkeustilanteessa on ollut henkilöstön etätyöskentelyn kehittäminen ja
esimerkiksi 0365 välineiden (TEAMS) laadukas käyttäminen. Tähän on toimialueella
ollut hyvät pohjavalmiudet syksystä 2018 toteutuneiden rehtorien ja
palveluverkon Teams-pilottien myötä.
Talous
Koronaviruksen aiheuttamia kustannuksia on arvoitu sivistystoimialueella ja
toteamme seuraavaa:
Toukokuun loppuun mennessä toimintatulojen osalta vähennystä tulee arviolta
noin 200 000 euroa, jotka koostuvat uimahallin ja museoiden maksuista. Henkilöstön
osalta ei tässä vaiheessa ole merkittäviä säästöjä, museon osalta määräaikaisten
oppaiden palkkakuluja kuitenkin säästyy.
Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 234
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
taloussihteeri
Liitteet

1 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk ovk I_2020, khall 1.6.2020
2 KuVa tot042020, khall 1.6.2020
3 Investoinnit tot042020 kuvaltk, khall 1.6.2020
4 Strategisten tavoitteiden seuranta 042020, khall 1.6.2020
5 Strategiset indikaattorit 2020 seuranta osavuosikatsaus I, khall 1.6.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden
käyttösuunnitelmien seurannat 1.1. - 30.4.2020 liitteen mukaisesti.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas ja Virpi Lehmusvaara olivat asiantuntijoina kokouksessa.
Tiedoksi
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, talouden ohjaus
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Kuntakehityslautakunta, § 55,13.05.2020
Kunnanhallitus, § 235, 01.06.2020
§ 235
Osavuosikatsaus I 2020, kuntakehityslautakunta, käyttösuunnitelman seuranta
TUUDno-2020-1103
Kuntakehityslautakunta, 13.05.2020, § 55
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Rantala
jussi.rantala@tuusula.fi
talous- ja asiakaspalvelupäällikkö
Liitteet

1 OVK I 2020 olennaiset tapahtumat, KKL 13.5.2020
2 Kaavoituksen työohjelma ovk 1 seuranta, KKL 13.5.2020
3 Osavuosikatsaus I 2020, KKL 13.5.2020
4 Kuukausiraportti huhtikuu 2020, KKL 13.5.2020
Asiaselostus
Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2020 tavoitteiden
toteutumisesta huhtikuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista,
suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.
Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin
seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla
seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
Elinkeinopalvelut
Hyrylän keskusta
Rykmentinpuisto
Focus
Kuntasuunnittelu
Kaavoitus
Maankäyttö
Paikkatieto
Rakennusvalvonta
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 30.4.2020
Vuoden 2020 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi
vahvistettu 5 567 402 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2020 varattu 9 367 044
euroa, jolloin toimintakate on – 3 799 642 euroa.
Toimintatuotoista on toteutunut 1 211 078 euroa (21,8 %). Toimintakuluista on
toteutunut 2 723 674 euroa (30,9 %).
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Maanmyyntituloiksi on vuoden 2020 talousarviossa budjetoitu 8,8 M€.
Maanmyyntituloja on seurantakaudella kertynyt noin 670.000 euroa. Maankäytön
sopimuskorvauksena on luovutettu maata sekä maksettu rahana noin 400.000 euroa.
Lisämäärärahaesitykset
Koronavirustilanteen takia asuntomessutapahtuma on siirretty elokuulle. Vallitsevasta
tilanteesta johtuen tapahtuman kävijämääräennuste on huomattavasti pienempi.
Pääsylippu- ja pysäköintilipputuloja on odotettavissa huomattavasti vähemmän.
Tapahtuma siirtymisestä johtuen palvelujen ostot ja henkilöstökulut kasvavat hieman.
Rykmentinpuiston alueella olevaa Gasumin maakaasuputkea jouduttiin siirtämään.
Työlle oli varattu määräraha vuodelle 2019, mutta työt saatiin päätökseen vasta
vuoden 2020 aikana. Näin ollen on tarve myöntää kuluvalle vuodelle lisämääräraha.
Hankkeen kokonaiskustannukset eivät ole kasvaneet, kyseessä on vuosien 2019 ja
2020 välillä tapahtuvasta kustannusten siirrosta.
Asuntomessut:
Toimintatuotot: vähennystä 480 000 euroa, (alkuperäinen talousarvio: 760
000 euroa, päivitetty arvio 280 000 euroa),
Toimintamenot: lisäys 18 000 euroa, henkilöstökulut ja palvelujen ostot
Rykmentinpuisto:
Toimintamenot: lisäys 183 000 euroa, Gasumin maakaasuputken siirto
Liitteenä
Kaavoituksen työohjelma
KKL OVK I 2020
KKL OVK I 2020 olennaiset tapahtumat
KKL Talousraportti 1.1. – 30.4.2020
Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Kuntakehityslautakunta päättää
hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen
seurannan palveluyksikkötasolla
hyväksyä kaavoituksen työohjelman seurannan
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen
ehdotetuksi lisämäärärahaksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 235
Valmistelija / lisätiedot:
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Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
taloussihteeri
Liitteet

1 Osavuosikatsaus I 2020, khall 1.6.2020
2 OVK I 2020 olennaiset tapahtumat, khall 1.6.2020
3 Kuukausiraportti huhtikuu 2020, khall 1.6.2020
4 Kaavoituksen työohjelma ovk 1 seuranta, khall 1.6.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden
käyttösuunnitelmien seurannat 1.1. - 30.4.2020 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.
Tiedoksi
kuntakehityslautakunta, talouden ohjaus
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Tekninen lautakunta, § 58,19.05.2020
Kunnanhallitus, § 236, 01.06.2020
§ 236
Osavuosikatsaus I 2020, tekninen lautakunta, käyttösuunnitelman seuranta
TUUDno-2020-1103
Tekninen lautakunta, 19.05.2020, § 58
Valmistelijat / lisätiedot:
Jussi Rantala
jussi.rantala@tuusula.fi
talous- ja asiakaspalvelupäällikkö
Liitteet

1 TL OVK I 2020, TL 19.5.2020
2 TL OVK I 2020 olennaiset tapahtumat, TL 19.5.2020
3 Kuukausiraportti 042020, TL 19.5.2020
4 Talonrakennuksen työohjelman seuranta 1-4_2020, TL 19.5.2020
5 Yhdyskuntatekniikan rakentamisohjelma 042020, TL 19.5.2020
Asiaselostus
Osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta
huhtikuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista
sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.
Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin
seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla
seuranta tapahtuu lautakunnissa.
Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:
Yhdyskuntatekniikka
Kunnallistekniikan suunnittelu
Kunnallistekniikan rakentaminen
Kunnossapito
Viheralueet
Liikenne
Tilapalvelut
Kiinteistöjohtaminen
Rakennuttaminen
Kiinteistöjen ylläpito
KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 30.4.2020
Vuoden 2020 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu
24 017 323 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2020 varattu 22 991 841 euroa,
toimintakate on 1 125 482 euroa.
Toimintatuotoista on toteutunut 7 537 730 euroa (31,4 %). Toimintakuluista on
toteutunut 6 833 681 euroa (29,7 %).
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Ehdotus
Esittelijä: Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tekninen lautakunta päättää
hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen
seurannan palveluyksikkötasolla
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen
lautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 236
Valmistelija / lisätiedot:
Mia Koskikallio
mia.koskikallio@tuusula.fi
taloussihteeri
Liitteet

1 TL OVK I 2020, khall 1.6.2020
2 Kuukausiraportti 042020, khall 1.6.2020
3 Talonrakennuksen työohjelman seuranta 1-4_2020, khall 1.6.2020
4 Yhdyskuntatekniikan rakentamisohjelma 042020, khall 1.6.2020
5 TL OVK I 2020 olennaiset tapahtumat, khall 1.6.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmien
seurannat 1.1. - 31.4.2020 liitteen mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.
Tiedoksi
tekninen lautakunta, talouden ohjaus
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Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, § 8,14.04.2020
Kunnanhallitus, § 149,20.04.2020
Kunnanhallitus, § 217,25.05.2020
Kunnanhallitus, § 237, 01.06.2020
§ 237
Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen ja myynti
TUUDno-2020-678
Valtuustoasiain valmistelutoimikunta, 14.04.2020, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Tuusulan kunnalla on merkittävä määrä omaisuutta, jonka kehittäminen ja realisointi
on perusteltua kunnan strategian ja kasvuinvestointien toteuttamisen,
perustehtävään keskittymisen sekä käyttötalouden tervehdyttämisen näkökulmasta.
Palveluverkkoinvestointien toteuttaminen taloudellisen kantokyvyn puitteissa
edellyttää pääomien vapauttamista kunnan nykyisistä kiinteistöomistuksista sekä
kiinteistöjen ylläpitokulujen tiukkaa hallintaa.
Tuusulan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 Kasvun ja talouden
hallintaohjelman. Ohjelmassa linjattiin vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämisestä
siten, että tavoitteena on saavuttaa kiinteistöistä yhteensä vähintään 10 milj. euron
myyntitulot vuosina 2020-2026. Vajaakäyttöisistä kiinteistöistä tehdään suunnitelma,
joka tuodaan erikseen päätöksentekoon. Alkuvuoden 2020 aikana valmisteltu
suunnitelma tuodaan päätöskäsittelyyn. Suunnitelma sisältää toimenpide-ehdotukset
26 kohteen kehittämis- ja/tai myyntitoimenpiteiksi.
Ehdotus
Valtuustoasiain valmistelukunta päättää
antaa tarvittavat linjaukset jatkovalmistelua varten.
Päätös
Valtuustoasiain valmistelutoimikunta
keskusteli jatkolinjauksista ja merkitsi asian tiedoksi
Markku Vehmas, Asko Honkanen ja Hannu Kantola olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Kunnanhallitus, 20.04.2020, § 149
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas, Hannu Kantola, Vilma Karjalainen
markku.vehmas@tuusula.fi, hannu.kantola@tuusula.fi, vilma.karjalainen@tuusula.fi
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talousjohtaja, kiinteistökehityspäällikkö, kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisointisuunnitelma, khall 20.4.2020
Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja myyntitoimenpiteiden suunnitelmaan on
tehty täsmennyksiä, ja päivitetty lista sisältää toimenpide-ehdotukset 28 kohdetta
koskien. Suunnitelman hyväksyminen antaa raamit kiinteistöjen kaavoituksellisten
toimenpiteiden sekä myyntiä tukevien toimenpiteiden edistämiseksi. Mahdollisista
realisoinneista tehdään erillispäätökset.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja
realisointisuunnitelman.
Päätös
Kunnanhallitus päätti
palauttaa asian uudelleen valmisteluun.
Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Kunnanhallitus, 25.05.2020, § 217
Valmistelijat / lisätiedot:
Markku Vehmas
markku.vehmas@tuusula.fi
talousjohtaja
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
ottaa asian valtuuston 8.6.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 1.6.2020.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 237
Valmistelija / lisätiedot:
Markku Vehmas, Hannu Kantola, Vilma Karjalainen
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markku.vehmas@tuusula.fi, hannu.kantola@tuusula.fi, vilma.karjalainen@tuusula.fi
talousjohtaja, kiinteistökehityspäällikkö, kaavasuunnittelija
Liitteet

1 Vajaakäyttöiset kiinteistöt, kehittämis- ja realisointisuunnitelma, khall 1.6.2020
Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja myyntitoimenpiteiden suunnitelmaan on
tehty lisätäsmennyksiä kunnanhallituksen kokouksessa 20.4.2020 saadun palautteen
perusteella. Päivitetty lista sisältää toimenpide-ehdotukset 29 kohdetta koskien.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja
realisointisuunnitelman.
Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Karita Mäensivu esitti, että Purolan
nuorisotalo poistetaan suunnitelmasta. Esitys raukesi kannattamattomana.
Pekka Heikkinen Pentti Mattilan ja Tuija Reinikaisen kannattamana esitti, että asia
jätetään pöydälle kolmeksi kuukaudeksi.
Koska oli tehty kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle, oli asian käsittely
ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen,
että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne,
jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle, äänestävät "ei".
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Huuhtanen, Lappalainen,
Mäki-Kuhna, Riola, Salmi, Peltonen, Salonen ja Lindberg), 3 ei-ääntä (Heikkinen, Mattila
ja Reinikainen) ja 1 (Mäensivu) äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että asia
käsitellään tässä kokouksessa.
Päätös
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja
realisointisuunnitelman.
Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa.
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Tekninen lautakunta, § 60,21.05.2019
Kasvatus- ja sivistyslautakunta, § 54,21.05.2019
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, § 65,22.05.2019
Kunnanhallitus, § 211,27.05.2019
Valtuusto, § 82,10.06.2019
Kunnanhallitus, § 313,19.08.2019
Kunnanhallitus, § 312,19.08.2019
Valtuusto, § 111,02.09.2019
Kunnanhallitus, § 356,09.09.2019
Kunnanhallitus, § 382,30.09.2019
Valtuusto, § 133,07.10.2019
Kunnanhallitus, § 469,25.11.2019
Kunnanhallitus, § 238, 01.06.2020
§ 238
Monio, Kulttuurin ja lukion monitoimitalo - selvitys betoni- ja puurunkojen teoreettisesta
kustannusvertailusta
TUUDno-2019-1113
Tekninen lautakunta, 21.05.2019, § 60
Valmistelijat / lisätiedot:
Ritva Lappalainen
ritva.lappalainen@tuusula.fi
projektijohtaja
Asiaselostus
Tuusulan kunta päätti rakentaa uudet tilat lukiolle, kansalaisopistolle, musiikkiopistolle
ja lasten kuvataidekoululle. Hanketta valmisteltiin palvelumuotoilumallin avulla
vuosien 2016-2017 aikana, minkä tuloksena hankkeesta laadittiin hankesuunnitelma.
Hyväksytyn hankesuunnitelman (valtuusto § 33 13.3.2017) pohjalta päätettiin järjestää
yleinen arkkitehtuurikilpailu Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry.n kanssa yhteistyössä.
Kilpailu käynnistyi 2017 kesäkuussa ja ratkaistiin helmikuussa 2018. Voittanutta
ehdotusta kehitettiin kustannusten ja tilankäytön tehostamiseksi keväällä 2018, minkä
jälkeen hanke hyväksyttiin ja sen toteutusmuodoksi valittiin 1.kertaa Tuusulassa
elinkaarimalli (valtuusto §64 04.06.2018).
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaan pohjautuen Tilapalvelut on
käynnistänyt samanaikaisesti Monion elinkaarikilpailutuksen kanssa selvityksen
Hyrylän koulukeskuksen tulevasta käytöstä ja toiminnan vaiheittaisesta
alasajosta. Koulun siirtyminen uusiin kiinteistöihin tulee vapauttamaan Hyrylän
koulukeskuksen alueen muuhun käyttöön. Etelä-Tuusulan lukion siirryttyä uusiin
toimitiloihin Monioon, vapautuvat Hyrylän koulukeskuksessa olevat lukion tilat
yläkoulun käyttöön, jolloin koulukeskuksen vanhimmat ja huonokuntoisimmat osat
voidaan poistaa käytöstä. Hyrylän koulukeskus on rakennettu useassa eri vaiheessa ja
siihen liittyen on perusteltua varautua joko mittaviin peruskorjauksiin tai toiminnan
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siirtoon. Monio mahdollistaa lukion siirtymisen uusiin, puhtaisiin tiloihin ja samalla
vapauttaa koulukeskuksesta uudempia tiloja yläkoulun käyttöön, jolloin voidaan
hallita sisäilmaongelmien syntymisen riskiä.
Monion rakentaminen on ensimmäinen askel ja keskeinen osa laajempaa
kouluverkkoratkaisua, jolla Tuusulan kunta siirtyy määrätietoisesti uusiin
oppimisympäristöihin ja puhtaisiin, terveellisiin tiloihin kuntastrategian mukaisesti.
Uusi hankintatapa – kilpailullinen neuvottelumenettely elinkaarihankkeena
Tuusulan kunta julkaisi Monion lukio- ja kulttuuritalon elinkaarihankkeen EU-
hankintailmoituksen 21.8.2018. Hankintailmoituksella pyydettiin
osallistumisilmoituksia kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn elinkaarihankkeen
toteuttamiseksi. Osallistumisilmoituksen jätti 24.9.2018 mennessä kolme (3)
ehdokasta:
YIT
SRV
Skanska
Kaikki osallistumisilmoituksen jättäneet ehdokkaat täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja
osallistumisilmoitukset olivat pyynnönmukaisia. Yksi osallistujataho vetäytyi
neuvotteluista heti alussa.
Kahdenkeskiset neuvotteluja käytiin kuusi kertaa lokakuusta 2018 – maaliskuuhun
2019. Hankintamenettelyssä tilapalveluita avustivat Inspira, Ramboll ja Krogerus, joilla
kaikilla on kokemusta ja näyttöä useista menestyksellisesti läpiviedyistä
elinkaarihankkeiden neuvotteluista. Kunnan puolelta neuvottelumenettelyyn osallistui
tulevan Monion kaikkien käyttäjien edustajat sekä tilapalvelun asiantuntijat.
Tarjousvertailun lopputulos ja sopimukset
Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvoksi oli asetettu 60 % ja
laadun painoarvoksi 40 % sekä rakennusurakan tavoitehintatasoksi 29 milj. euroa.
Laatuvertailuperusteina huomioitiin kohteen suunnitteluratkaisun toiminnallisuus,
arkkitehtuurin säilyminen kilpailuehdotuksen mukaisena, palvelutuottajana
prosessikuvaukset, materiaalivalinnat, tilojen kalustettavuus ja elinkaarinäkökulma,
kaupunkikuvalliset ja piha-alueiden ratkaisut sekä hankkeen toteuttamismenetelmät.
Valintaprosessin perusteella hankkeen toteuttajaksi saatiin Skanska talonrakennus Oy
ja palvelutuottajaksi Caverion Suomi yhteenliittymänä.
Hankkeen suunnitellussa aikataulussa pysyminen edellyttää, että sopimusneuvottelut
aloitetaan voittaneen tarjoajan kanssa välittömästi. Selonottoneuvotteluissa voidaan
tehdä sopimusaineistoon (tarjousasiakirjat) enintään vähäarvoisia sopimusmuutoksia,
täsmennyksiä ja tarkennuksia, jotka eivät vaikuta hankinnan yleiseen luonteeseen.
Lisäksi neuvotteluissa kootaan yhteen sopimuksen laaja liiteaineisto.
Elinkaarihanke sisältää sekä rakennusurakkaa koskevan sopimuksen että 20
(kahdenkymmenen) vuoden palvelusopimuksen elinkaarivastuulla. Elinkaarihanketta
koskeva esittely on asialiitteenä. Liiteaineistot ovat kokonaisuudessaan ennen
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Tuusulan kunnanvaltuuston hankintapäätöksen tekemistä ei-julkisia (viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §: 3.kohta ja 7 §:n sekä 24 §:n 17.kohta), joten
luottamushenkilön ei tule antaa siitä tietoa muille.
Kunnanvaltuuston päätöksen tekemisen jälkeen aineisto on julkinen asianosaisille eli
tarjoajille. Yleisöjulkiseksi aineisto muodostuu, kun sopimukset on allekirjoitettu,
poislukien liikesalaisuudeksi määritellyt asiakirjat.
Oheismateriaali ja kuvamateriaali esitetään kokouksissa tarvittavassa määrin.
Laatuarvioinnin perusteet ja tarjousten hinta- ja laatuvertailu tulee liitteeksi
kunnanvaltuuston pöytäkirjaan.
Elinkaarikilpailutuksen lopputuloksen ratkettua ja erityisesti hankkeen aikataulullisista
syistä johtuen tilapalvelut pyytää valtuutusta kutsua koolle eri osapuolista koostuvan
selonottoneuvottelun sekä tehdä suunnittelusopimuksen jatkosuunnittelun
välittömästä aloittamisesta ehdollisena, että kunnan valtuusto tekee
rakentamispäätöksen. Mikäli rakentamispäätöstä ei tehdä, maksaa kunta ko.
suunnittelusopimuksen perusteella korvauksen valinnan ja valtuuston päätöksen
välillä tehdystä suunnittelutyöstä.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Lappalainen, projektijohtaja
Tekninen lautakunta päättää
omalta osaltaan hyväksyä, että Monio-rakennuksen toteuttajaksi tulee Skanska
Talonrakennus Oy ja elinkaarimallin palveluntuottajaksi Caverion
Suomi (ryhmittymänä)
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän asian osalta välittömästi kokouksessa
ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
hyväksyä, että Monio-rakennuksen toteuttajaksi tulee Skanska Talonrakennus
Oy ja elinkaarimallin palveluntuottajaksi Caverion Suomi (ryhmittymänä)
valtuuttaa pormestarin allekirjoittamaan urakka- ja palvelukokonaisuuden
sopimukset kunnan puolesta
hyväksyä rakennustyöt käynnistettäväksi sen jälkeen, kun päätös on saanut
lainvoiman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta, 21.05.2019, § 54
Valmistelijat / lisätiedot:
Ritva Lappalainen, Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen, Seppo Kärpänen, Tiina Simons
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, markus.torvinen@tuusula.fi, tiina.simons@tuusula.fi
sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, kehittämispäällikkö
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Asiaselostus
Tuusulan kunta päätti rakentaa uudet tilat lukiolle, kansalaisopistolle, musiikkiopistolle
ja lasten kuvataidekoululle. Hanketta valmisteltiin palvelumuotoilumallin avulla
vuosien 2016-2017 aikana, minkä tuloksena hankkeesta laadittiin hankesuunnitelma.
Hyväksytyn hankesuunnitelman (valtuusto § 33 13.3.2017) pohjalta päätettiin järjestää
yleinen arkkitehtuurikilpailu Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry.n kanssa yhteistyössä.
Kilpailu käynnistyi 2017 kesäkuussa ja ratkaistiin helmikuussa 2018. Voittanutta
ehdotusta kehitettiin kustannusten ja tilankäytön tehostamiseksi keväällä 2018, minkä
jälkeen hanke hyväksyttiin ja sen toteutusmuodoksi valittiin 1.kertaa Tuusulassa
elinkaarimalli (valtuusto § 64 04.06.2018).
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaan pohjautuen Tilapalvelut on
käynnistänyt samanaikaisesti Monion elinkaarikilpailutuksen kanssa selvityksen
Hyrylän koulukeskuksen tulevasta käytöstä ja toiminnan vaiheittaisesta
alasajosta. Koulun siirtyminen uusiin kiinteistöihin tulee vapauttamaan Hyrylän
koulukeskuksen alueen muuhun käyttöön. Etelä-Tuusulan lukion siirryttyä uusiin
toimitiloihin Monioon, vapautuvat Hyrylän koulukeskuksessa olevat lukion tilat
yläkoulun käyttöön, jolloin koulukeskuksen vanhimmat ja huonokuntoisimmat osat
voidaan poistaa käytöstä. Hyrylän koulukeskus on rakennettu useassa eri vaiheessa ja
siihen liittyen on perusteltua varautua joko mittaviin peruskorjauksiin tai toiminnan
siirtoon. Monio mahdollistaa lukion siirtymisen uusiin, puhtaisiin tiloihin ja samalla
vapauttaa koulukeskuksesta uudempia tiloja yläkoulun käyttöön, jolloin voidaan
hallita sisäilmaongelmien syntymisen riskiä.
Monion rakentaminen on ensimmäinen askel ja keskeinen osa laajempaa
kouluverkkoratkaisua, jolla Tuusulan kunta siirtyy määrätietoisesti uusiin
oppimisympäristöihin ja puhtaisiin, terveellisiin tiloihin kuntastrategian mukaisesti.
Uusi hankintatapa – kilpailullinen neuvottelumenettely elinkaarihankkeena
Tuusulan kunta julkaisi Monion lukio- ja kulttuuritalon elinkaarihankkeen EU-
hankintailmoituksen 21.8.2018. Hankintailmoituksella pyydettiin
osallistumisilmoituksia kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn elinkaarihankkeen
toteuttamiseksi. Osallistumisilmoituksen jätti 24.9.2018 mennessä kolme (3)
ehdokasta:
YIT
SRV
Skanska
Kaikki osallistumisilmoituksen jättäneet ehdokkaat täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja
osallistumisilmoitukset olivat pyynnönmukaisia. Yksi osallistujataho vetäytyi
neuvotteluista heti alussa.
Kahdenkeskiset neuvotteluja käytiin kuusi kertaa lokakuusta 2018 – maaliskuuhun
2019. Hankintamenettelyssä tilapalveluita avustivat Inspira, Ramboll ja Krogerus, joilla
kaikilla on kokemusta ja näyttöä useista menestyksellisesti läpiviedyistä
elinkaarihankkeiden neuvotteluista. Kunnan puolelta neuvottelumenettelyyn osallistui
tulevan Monion kaikkien käyttäjien edustajat sekä tilapalvelun asiantuntijat.
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Tarjousvertailun lopputulos ja sopimukset
Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvoksi oli asetettu 60 % ja
laadun painoarvoksi 40 % sekä rakennusurakan tavoitehintatasoksi 29 milj. euroa.
Laatuvertailuperusteina huomioitiin kohteen suunnitteluratkaisun toiminnallisuus,
arkkitehtuurin säilyminen kilpailuehdotuksen mukaisena, palvelutuottajana
prosessikuvaukset, materiaalivalinnat, tilojen kalustettavuus ja elinkaarinäkökulma,
kaupunkikuvalliset ja piha-alueiden ratkaisut sekä hankkeen toteuttamismenetelmät.
Valintaprosessin perusteella hankkeen toteuttajaksi saatiin Skanska talonrakennus Oy
ja palvelutuottajaksi Caverion Suomi yhteenliittymänä.
Hankkeen suunnitellussa aikataulussa pysyminen edellyttää, että sopimusneuvottelut
aloitetaan voittaneen tarjoajan kanssa välittömästi. Selonottoneuvotteluissa voidaan
tehdä sopimusaineistoon (tarjousasiakirjat) enintään vähäarvoisia sopimusmuutoksia,
täsmennyksiä ja tarkennuksia, jotka eivät vaikuta hankinnan yleiseen luonteeseen.
Lisäksi neuvotteluissa kootaan yhteen sopimuksen laaja liiteaineisto.
Elinkaarihanke sisältää sekä rakennusurakkaa koskevan sopimuksen että 20
(kahdenkymmenen) vuoden palvelusopimuksen elinkaarivastuulla. Elinkaarihanketta
koskeva esittely on asialiitteenä. Liiteaineistot ovat kokonaisuudessaan ennen
Tuusulan kunnanvaltuuston hankintapäätöksen tekemistä ei-julkisia (viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §: 3.kohta ja 7 §:n sekä 24 §:n 17.kohta), joten
luottamushenkilön ei tule antaa siitä tietoa muille.
Kunnanvaltuuston päätöksen tekemisen jälkeen aineisto on julkinen asianosaisille eli
tarjoajille. Yleisöjulkiseksi aineisto muodostuu, kun sopimukset on allekirjoitettu,
poislukien liikesalaisuudeksi määritellyt asiakirjat.
Oheismateriaali ja kuvamateriaali esitetään kokouksissa tarvittavassa määrin.
Laatuarvioinnin perusteet ja tarjousten hinta- ja laatuvertailu tulee liitteeksi
kunnanvaltuuston pöytäkirjaan.
Elinkaarikilpailutuksen lopputuloksen ratkettua ja erityisesti hankkeen aikataulullisista
syistä johtuen tilapalvelut pyytää valtuutusta kutsua koolle eri osapuolista koostuvan
selonottoneuvottelun sekä tehdä suunnittelusopimuksen jatkosuunnittelun
välittömästä aloittamisesta ehdollisena, että kunnan valtuusto tekee
rakentamispäätöksen. Mikäli rakentamispäätöstä ei tehdä, maksaa kunta ko.
suunnittelusopimuksen perusteella korvauksen valinnan ja valtuuston päätöksen
välillä tehdystä suunnittelutyöstä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 22.05.2019, § 65
Valmistelijat / lisätiedot:
Ritva Lappalainen, Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen, Seppo Kärpänen, Tiina Simons
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
sivistysjohtaja
Asiaselostus
Tuusulan kunta päätti rakentaa uudet tilat lukiolle, kansalaisopistolle, musiikkiopistolle
ja lasten kuvataidekoululle. Hanketta valmisteltiin palvelumuotoilumallin avulla
vuosien 2016-2017 aikana, minkä tuloksena hankkeesta laadittiin hankesuunnitelma.
Hyväksytyn hankesuunnitelman (valtuusto § 33 13.3.2017) pohjalta päätettiin järjestää
yleinen arkkitehtuurikilpailu Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry.n kanssa yhteistyössä.
Kilpailu käynnistyi 2017 kesäkuussa ja ratkaistiin helmikuussa 2018. Voittanutta
ehdotusta kehitettiin kustannusten ja tilankäytön tehostamiseksi keväällä 2018, minkä
jälkeen hanke hyväksyttiin ja sen toteutusmuodoksi valittiin 1.kertaa Tuusulassa
elinkaarimalli (valtuusto § 64 04.06.2018).
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaan pohjautuen Tilapalvelut on
käynnistänyt samanaikaisesti Monion elinkaarikilpailutuksen kanssa selvityksen
Hyrylän koulukeskuksen tulevasta käytöstä ja toiminnan vaiheittaisesta
alasajosta. Koulun siirtyminen uusiin kiinteistöihin tulee vapauttamaan Hyrylän
koulukeskuksen alueen muuhun käyttöön. Etelä-Tuusulan lukion siirryttyä uusiin
toimitiloihin Monioon, vapautuvat Hyrylän koulukeskuksessa olevat lukion tilat
yläkoulun käyttöön, jolloin koulukeskuksen vanhimmat ja huonokuntoisimmat osat
voidaan poistaa käytöstä. Hyrylän koulukeskus on rakennettu useassa eri vaiheessa ja
siihen liittyen on perusteltua varautua joko mittaviin peruskorjauksiin tai toiminnan
siirtoon. Monio mahdollistaa lukion siirtymisen uusiin, puhtaisiin tiloihin ja samalla
vapauttaa koulukeskuksesta uudempia tiloja yläkoulun käyttöön, jolloin voidaan
hallita sisäilmaongelmien syntymisen riskiä.
Monion rakentaminen on ensimmäinen askel ja keskeinen osa laajempaa
kouluverkkoratkaisua, jolla Tuusulan kunta siirtyy määrätietoisesti uusiin
oppimisympäristöihin ja puhtaisiin, terveellisiin tiloihin kuntastrategian mukaisesti.
Uusi hankintatapa – kilpailullinen neuvottelumenettely elinkaarihankkeena
Tuusulan kunta julkaisi Monion lukio- ja kulttuuritalon elinkaarihankkeen EU-
hankintailmoituksen 21.8.2018. Hankintailmoituksella pyydettiin
osallistumisilmoituksia kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn elinkaarihankkeen
toteuttamiseksi. Osallistumisilmoituksen jätti 24.9.2018 mennessä kolme (3)
ehdokasta:
YIT
SRV
Skanska
Kaikki osallistumisilmoituksen jättäneet ehdokkaat täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja
osallistumisilmoitukset olivat pyynnönmukaisia. Yksi osallistujataho vetäytyi
neuvotteluista heti alussa.
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Kahdenkeskiset neuvotteluja käytiin kuusi kertaa lokakuusta 2018 – maaliskuuhun
2019. Hankintamenettelyssä tilapalveluita avustivat Inspira, Ramboll ja Krogerus, joilla
kaikilla on kokemusta ja näyttöä useista menestyksellisesti läpiviedyistä
elinkaarihankkeiden neuvotteluista. Kunnan puolelta neuvottelumenettelyyn osallistui
tulevan Monion kaikkien käyttäjien edustajat sekä tilapalvelun asiantuntijat.
Tarjousvertailun lopputulos ja sopimukset
Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvoksi oli asetettu 60 % ja
laadun painoarvoksi 40 % sekä rakennusurakan tavoitehintatasoksi 29 milj. euroa.
Laatuvertailuperusteina huomioitiin kohteen suunnitteluratkaisun toiminnallisuus,
arkkitehtuurin säilyminen kilpailuehdotuksen mukaisena, palvelutuottajana
prosessikuvaukset, materiaalivalinnat, tilojen kalustettavuus ja elinkaarinäkökulma,
kaupunkikuvalliset ja piha-alueiden ratkaisut sekä hankkeen toteuttamismenetelmät.
Valintaprosessin perusteella hankkeen toteuttajaksi saatiin Skanska talonrakennus Oy
ja palvelutuottajaksi Caverion Suomi yhteenliittymänä.
Hankkeen suunnitellussa aikataulussa pysyminen edellyttää, että sopimusneuvottelut
aloitetaan voittaneen tarjoajan kanssa välittömästi. Selonottoneuvotteluissa voidaan
tehdä sopimusaineistoon (tarjousasiakirjat) enintään vähäarvoisia sopimusmuutoksia,
täsmennyksiä ja tarkennuksia, jotka eivät vaikuta hankinnan yleiseen luonteeseen.
Lisäksi neuvotteluissa kootaan yhteen sopimuksen laaja liiteaineisto.
Elinkaarihanke sisältää sekä rakennusurakkaa koskevan sopimuksen että 20
(kahdenkymmenen) vuoden palvelusopimuksen elinkaarivastuulla. Elinkaarihanketta
koskeva esittely on asialiitteenä. Liiteaineistot ovat kokonaisuudessaan ennen
Tuusulan kunnanvaltuuston hankintapäätöksen tekemistä ei-julkisia (viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §: 3.kohta ja 7 §:n sekä 24 §:n 17.kohta), joten
luottamushenkilön ei tule antaa siitä tietoa muille.
Kunnanvaltuuston päätöksen tekemisen jälkeen aineisto on julkinen asianosaisille eli
tarjoajille. Yleisöjulkiseksi aineisto muodostuu, kun sopimukset on allekirjoitettu,
poislukien liikesalaisuudeksi määritellyt asiakirjat.
Oheismateriaali ja kuvamateriaali esitetään kokouksissa tarvittavassa määrin.
Laatuarvioinnin perusteet ja tarjousten hinta- ja laatuvertailu tulee liitteeksi
kunnanvaltuuston pöytäkirjaan.
Elinkaarikilpailutuksen lopputuloksen ratkettua ja erityisesti hankkeen aikataulullisista
syistä johtuen tilapalvelut pyytää valtuutusta kutsua koolle eri osapuolista koostuvan
selonottoneuvottelun sekä tehdä suunnittelusopimuksen jatkosuunnittelun
välittömästä aloittamisesta ehdollisena, että kunnan valtuusto tekee
rakentamispäätöksen. Mikäli rakentamispäätöstä ei tehdä, maksaa kunta ko.
suunnittelusopimuksen perusteella korvauksen valinnan ja valtuuston päätöksen
välillä tehdystä suunnittelutyöstä.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
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Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 27.05.2019, § 211
Valmistelijat / lisätiedot:
Ritva Lappalainen, Virpi Lehmusvaara, Markus Torvinen, Seppo Kärpänen, Tiina Simons
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti, kansliapäällikkö
Kunnanhallitus päättää
omalta osaltaan hyväksyä, että Monio-rakennuksen toteuttajaksi tulee Skanska
Talonrakennus Oy ja elinkaarimallin palveluntuottajaksi Caverion
Suomi (ryhmittymänä)
ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
että Monio-rakennuksen toteuttajaksi tulee Skanska Talonrakennus Oy ja
elinkaarimallin palveluntuottajaksi Caverion Suomi (ryhmittymänä)
valtuuttaa pormestarin allekirjoittamaan urakka- ja palvelukokonaisuuden
sopimukset kunnan puolesta
hyväksyä rakennustyöt käynnistettäväksi sen jälkeen, kun päätös on saanut
lainvoiman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Virpi Lehmusvaara, Ritva Lappalainen, Markus Torvinen, Seppo Kärpänen, Marko
Härkönen ja johtava asiantuntija KImmo J. Niemi Ramboll Finland Oy:stä olivat
asiantuntijoina kokouksessa.

Valtuusto, 10.06.2019, § 82
Ehdotus
Valtuusto päättää
että Monio-rakennuksen toteuttajaksi tulee Skanska Talonrakennus Oy ja
elinkaarimallin palveluntuottajaksi Caverion Suomi (ryhmittymänä)
valtuuttaa pormestarin allekirjoittamaan urakka- ja palvelukokonaisuuden
sopimukset kunnan puolesta
hyväksyä rakennustyöt käynnistettäväksi sen jälkeen, kun päätös on saanut
lainvoiman.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Ari Nyman poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Nymanin tilalle tuli
Keskiryhmän 2. varavaltuutettu Pentti Mattila.

Kunnanhallitus, 19.08.2019, § 313
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
YIT Suomi Oy on 27.6.2019 tehnyt hankintaoikaisuvaatimuksen kunnanvaltuuston
10.6.2019 § 82 tekemästä Monion uuden oppimisympäristön ja monitoimitalon
hankintapäätöksestä.
Oikaisuvaatimuksessa YIT pyytää kunnanvaltuustoa julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397, hankintalaki) 132 §:n
mukaisena hankintaoikaisuna poistamaan hankintapäätöksen ja korjaamaan
virheellisen hankintamenettelyn. Vaatimusta on perusteltu samoilla seikoilla kuin
valitusta, jonka YIT on tehnyt samalla päivämäärällä markkinaoikeudelle. YIT katsoo,
että Monion uuden oppimisympäristön ja monitoimitalon toteuttajaksi valitun
Skanska Talonrakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n ryhmittymän tarjous on ollut
tarjouspyynnön vastainen, sillä ryhmittymän tarjouksen mukainen rakennuksen
suunnitteluratkaisu ei ole vastannut tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimuksia.
Hankintaoikaisuvaatimus on tutkittu ja se on hankintalain 133 §:n 1 momentin nojalla
annettu tiedoksi Skanskan ja Caverionin ryhmittymälle. Ryhmittymä on antanut
hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta lausunnon, joka on otettu huomioon asiaa
valmisteltaessa.
Kunnanhallitus on antanut 19.8.2019 vastineen YIT:n markkinaoikeudelle tekemään
valitukseen. Vastineessa tarkemmin kuvatuin perustein YIT:n väitteet Skanskan ja
Caverionin ryhmittymän tarjouksen tarjouspyynnönvastaisuudesta eivät pidä
paikkaansa. Useimpien väitteiden osalta ryhmittymän suunnitteluratkaisu ei ole
tarjouspyynnön vastainen ja muilta osin kysymys on vähäisistä poikkeamista, jotka oli
tarjouksissa sallittu vastineessa tarkemmin kuvatulla tavalla. Hankintaoikaisuvaatimus
tulee siten perustettomana hylätä.
Valtuusto on kokouksessaan 10.6.2019 päättänyt myös täytäntöönpanosta siten, että
rakennustyöt voidaan käynnistää, kun päätös on saanut lainvoiman. YIT Suomi Oy:n
valitus Markkinaoikeudelle tarkoittaa sitä, että Moniopäätös ei ole saanut lainvoimaa.
EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa valituksen vireilletulosta seuraa
automaattinen kielto panna hankintapäätös täytäntöön eli tehdä hankintasopimus
Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.8.2019, markkinaoikeudelle antamansa
vastineen yhteydessä hakenut lupaa laittaa hankintapäätös valituksesta huolimatta
täytäntöön. Hankintalain 151 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi sallia
hankintapäätöksen täytäntöönpanon valituksen tultua vireille. Pykälän 2 momentin
mukaan markkinaoikeuden tulee tässä kiinnittää huomiota siihen, ettei
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toimenpiteestä aiheudu vastapuolelle tai muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta
suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat. Täytäntöönpanolupaa on
perusteltu liitteenä olevasta vastineesta ilmenevällä tavalla.
Mikäli kunta saa täytäntöönpanoluvan, hankintasopimus voidaan tehdä ja se säilyy
voimassa valitusasian lopputuloksesta riippumatta. Jos valitus menestyy,
hankintayksikkö saattaa kuitenkin tällöin joutua maksamaan valittajalle
hyvitysmaksun, jonka suuruus on enintään 10 % hankinnan arvosta.
Mikäli markkinaoikeus myöntää täytäntöönpanoluvan, voidaan hankintasopimus
tehdä ja valtuuston päätös laittaa täytäntöön edellyttäen, että valtuusto muuttaa
täytäntöönpanopäätöstä. Valtuuston tulisi siten vielä päättää sallia lainvoimaa vailla
olevan päätöksen täytäntöönpano, mikäli markkinaoikeus myöntää
täytäntöönpanoluvan.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
liitteenä olevasta markkinaoikeudelle annetusta vastineesta ilmenevin perustein
hylätä YIT Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen valtuuston 10.6.2019 § 82
tekemästä Monion uuden oppimisympäristön ja monitoimitalon
hankintapäätöksestä, ja
sallia lainvoimaa vailla olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon, mikäli
markkinaoikeus myöntää sille täytäntöönpanoluvan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Virpi Lehmusvaara, Marko Härkönen ja Ritva Lappalainen sekä AA Simo Autio
Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Kunnanhallitus, 19.08.2019, § 312
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Liitteet

1 Valitus markkinaoikeudelle YIT Suomi Oy 27.6.2019, khall 19.8.2019
2 Tuusulan kunnan vastine markkinaoikeudelle, khall 19.8.2019
YIT Suomi Oy on 27.6.2019 tehnyt markkinaoikeudelle valituksen kunnanvaltuuston
10.6.2019 § 82 tekemästä Monion uuden oppimisympäristön ja monitoimitalon
hankintapäätöksestä.
Valituksessa YIT pyytää, että markkinaoikeus
1.
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1. poistaa Tuusulan kunnanvaltuuston päätöksen 10.6.2019 § 82, jolla valtuusto
on päättänyt hyväksyä, että Monio-rakennuksen toteuttajaksi tulee Skanska
Talonrakennus Oy ja elinkaarimallin palvelutuottajaksi Caverion Suomi
(ryhmittymä).
2. kieltää Tuusulan kuntaa tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavoin
jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä
3. velvoittaa Tuusulan kunnan korjaamaan virheellisen hankintamenettelynsä, ja
4. velvoittaa Tuusulan kunnan korvaamaan YIT:lle markkinaoikeuskäsittelyn
oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen
YIT on valituksessaan varautunut myös mahdolliseen lainvoimaa vailla
olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanoon ja ilmoittanut vaativansa siinä
tapauksessa Tuusulan kunnan velvoittamista maksamaan YIT:lle hankintalain
mukaista hyvitysmaksua ja oikeudenkäyntikulut.
Markkinaoikeus on kunnan pyynnöstä pidentänyt määräaikaa vastineen antamiseksi
31.8.2019 saakka.
Valitusperusteista
YIT katsoo, että Monion uuden oppimisympäristön ja monitoimitalon toteuttajaksi
valitun Skanska Talonrakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n ryhmittymän tarjous on
ollut tarjouspyynnön vastainen, sillä ryhmittymän tarjouksen mukainen rakennuksen
suunnitteluratkaisu ei ole vastannut tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimuksia.
Valittaja on valituksessaan esittänyt yli kolmeenkymmeneen erilliseen perusteeseen
vedoten, että Skanska-Caverionin tarjoama suunnitteluratkaisu on ollut
tarjouspyynnön vastainen. Valittajan mukaan Skanska-Caverionin tarjous olisi tullut
hylätä hankintalain 74 §:n nojalla.
Valittajan väite ei pidä paikkaansa.
Valituksenalaisessa hankinnassa on ollut kyse laajasta kokonaisvastuurakentamisena
toteutetusta monitoimitalon arkkitehtisuunnitelmien kehittämisestä,
rakennusurakasta ja rakentamista seuraavasta 20 vuoden palvelujaksosta. Tarjoajat
ovat tehneet tarjouksensa hankinnan neuvotteluvaiheen aikana kehitetystä
ratkaisumallista, jolla on täytetty lopullisessa tarjouspyynnössä määritellyt kunnan
tarpeet. Ratkaisujen kehittämistyö on perustunut aiemmin järjestetyn yleisen
arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen suunnitelmaan, mutta tarjoajilla on ollut
neuvotteluvaiheen aikana ja tarjouspyynnön määrittämissä rajoissa myös lopullista
tarjousta tehdessään runsaasti liikkumavaraa alkuperäiseen kilpailuehdotukseksi
laadittuun arkkitehtisuunnitelmaan nähden.
Laajoissa ja monimutkaisissa rakennushankkeissa esiintyy usein vähäisiä poikkeamia
hankinta-asiakirjojen vaatimuksista. Tässä asiassa poikkeamiin liittyviä kysymyksiä on
käsitelty tarjouspyyntöaineistossa seuraavasti:
Suunnitteluratkaisun tulee lähtökohtaisesti täyttää ne ehdottomat vaatimukset, jotka
sille on asetettu tarjouspyyntöasiakirjoissa (esim. dokumentit "Tekniset vaatimukset"
ja "Toiminnalliset vaatimukset ja tavoitteet" siltä osin kuin niissä on esitetty
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ehdottomia vaatimuksia). Tarjouksessa hyväksytään suunnitteluratkaisun kannalta
merkitykseltään vähäiset poikkeamat näistä vaatimuksista, mutta lopullinen hankinta on
toteutettava vaatimusten mukaisesti.
Poikkeama ei ole merkitykseltään vähäinen, jos hankintayksikkö ei voi selvästi todeta,
miten poikkeama tulee korjata ja millainen suunnitteluratkaisu on poikkeaman
korjaamisen jälkeen. Poikkeama ei myöskään ole vähäinen, jos sen (tai yhteensä kaikkien
tarjotun suunnitteluratkaisun poikkeamien) korjaamisen arvo ylittää hankintayksikön
perustellun arvion mukaan 500 000 euroa. Hankintapäätöksen jälkeen valitun
palveluntuottajan tulee korjata mahdolliset merkitykseltään vähäiset poikkeamat
suunnitelmista tarjouspyyntöaineiston mukaisiksi urakkaan kuuluvana työnä.

Tarjouspyynnössä on siis nimenomaisesti mahdollistettu, että tarjottu
suunnitteluratkaisu voi sisältää edellä tarkemmin kuvattuja vähäisiä poikkeamia
ilman, että se johtaisi tarjouksen hylkäämiseen. Menettely ei ole ristiriidassa
oikeuskäytännön kanssa.
Oheisessa vastineessa on tarkemmin otettu kantaa YIT:n yksilöityihin väitteisiin
Skanskan ja Caverionin ryhmittymän tarjouksen tarjouspyynnönvastaisuudesta.
Useimpien väitteiden osalta ryhmittymän suunnitteluratkaisu ei ole tarjouspyynnön
vastainen ja muilta osin kysymys on vähäisistä poikkeamista, jotka oli tarjouksissa
sallittu edellä kuvatulla tavalla. Sallittujen vähäisten poikkeamienkin arvoksi ovat
asiantuntijat laskeneet n. 149.000 euroa.
YIT:n valitus tulee siten perusteettomana hylätä ja valittaja tulee velvoittaa
korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikulut asiassa.
Hankintapäätöksen täytäntöönpanosta
YIT Oy on valituksessaan vaatinut markkinaoikeudelta mm. hankintapäätöksen
täytäntöönpanon kieltämistä (vaatimuskohta 2). EU-kynnysarvon ylittävässä
hankinnassa valituksen vireille tulosta seuraa kuitenkin automaattinen kielto panna
hankintapäätös täytäntöön eli tehdä hankintasopimus. Sen vuoksi markkinaoikeus on
erikseen 3.7.2019 todennut, että sen ei tarvitse ratkaista YIT:n väliaikaista kieltoa
koskevaa vaatimusta.
Hankintalain 151 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi kuitenkin sallia
hankintapäätöksen täytäntöönpanon valituksen tultua vireille. Pykälän 2 momentin
mukaan markkinaoikeuden tulee tässä kiinnittää huomiota siihen, ettei
toimenpiteestä aiheudu vastapuolelle tai muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta
suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat.
Tuusulan kunnan on usealla perusteella tarkoituksenmukaista hakea
täytäntöönpanolupaa. Keskeisinä perusteina luvalle ovat kunnan palvelujen ja
palveluverkon kehittämiseen sekä sisäilmaongelmiin liittyvät painavat syyt. Hankkeen
viivästymisestä aiheutuisi kuntalaisten oikeuksille haittaa ja merkittäviä
lisäkustannuksia kunnalle ja veronmaksajille. Täytäntöönpanolupaa on perusteltu
tarkemmin liitteenä olevasta vastineesta ilmenevällä tavalla.
Hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta ei aiheudu haittaa kenenkään
intresseille tai oikeuksille. Valittajan tarjous on ollut pelkästään rakentamistyön osalta
yli seitsemän miljoonaa euroa kalliimpi kuin Skanska-Caverionin tarjous ja yli 11
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miljoonaa euroa kalliimpi kuin kunnan alun perin hankkeeseen varaama summa.
Hankkeen toteuttaminen valittajan tarjouksen mukaisesti ei olisi käytännössä
mahdollista hankkeeseen varattuihin määrärahoihin liittyvistä syistä.
Mikäli kunta saa täytäntöönpanoluvan, hankintasopimus voidaan tehdä ja se säilyy
voimassa valitusasian lopputuloksesta riippumatta. Jos YIT:n valitus vastoin
perusteltua näkemystämme menestyisi, hankintayksikkö saattaa tällöin joutua
maksamaan valittajalle hyvitysmaksun, jonka suuruus on markkinaoikeuden
harkinnassa ja kuitenkin enintään 10 % hankinnan arvosta.
Markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun
asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu
virheettömässä menettelyssä. Mahdollista hyvitysmaksua määrättäessä otetaan
huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena
olevan hankinnan tai käyttöoikeussopimuksen arvo ja valittajalle aiheutuneet
kustannukset ja vahinko. Hyvitysmaksun määrä ei voi ilman erityistä syytä ylittää
kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää

---

antaa markkinaoikeudelle liitteenä olevan vastineen YIT Suomi Oy tekemään
valitukseen valtuuston 10.6.2019 § 82 tekemästä Monion uuden
oppimisympäristön ja monitoimitalon hankintapäätöksestä, ja
oikeuttaa tekemään vastineeseen mahdollisia teknistyyppisiä korjauksia.

Avattuaan asiassa keskustelun puheenjohtaja muutti ehdotuksensa seuraavaksi:
"Kunnanhallitus päättää
antaa markkinaoikeudelle liitteenä olevan vastineen YIT Suomi Oy tekemään
valitukseen valtuuston 10.6.2019 § 82 tekemästä Monion uuden
oppimisympäristön ja monitoimitalon hankintapäätöksestä
hakea markkinaoikeudelta lupaa laittaa ko. hankintapäätös täytäntöön
valituksesta huolimatta, ja
oikeuttaa tekemään vastineeseen mahdollisia teknistyyppisiä korjauksia."
Päätös
Kunnanhallitus päätti
antaa markkinaoikeudelle liitteenä olevan vastineen YIT Suomi Oy tekemään
valitukseen valtuuston 10.6.2019 § 82 tekemästä Monion uuden
oppimisympäristön ja monitoimitalon hankintapäätöksestä
hakea markkinaoikeudelta lupaa laittaa ko. hankintapäätös täytäntöön
valituksesta huolimatta, ja
oikeuttaa tekemään vastineeseen mahdollisia teknistyyppisiä korjauksia.
Virpi Lehmusvaara, Marko Härkönen ja Ritva Lappalainen sekä AA Simo Autio
Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.06.2020

16/2020

45 (65)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Valtuusto, 02.09.2019, § 111
Liitteet

1 Hankintaoikaisuvaatimus 28.6.2019 YIT Suomi Oy, khall 19.8.2019, valt 2.9.2019
2 Tuusulan kunnan vastine markkinaoikeudelle, khall 19.8.2019, valt 2.9.2019
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Valtuusto päättää
liitteenä olevasta markkinaoikeudelle annetusta vastineesta ilmenevin perustein
hylätä YIT Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen valtuuston 10.6.2019 § 82
tekemästä Monion uuden oppimisympäristön ja monitoimitalon
hankintapäätöksestä, ja
sallia lainvoimaa vailla olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon, mikäli
markkinaoikeus myöntää sille täytäntöönpanoluvan.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 09.09.2019, § 356
Valmistelijat / lisätiedot:
Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Liitteet

1 YIT Suomi Oy, lausuma 4 9 2019, khall 9.9.2019
YIT Suomi oy on antanut markkinaoikeudelle lausuman kunnan vaatimukseen
hankintapäätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa. YIT on asettunut
vastustamaan täytäntöönpanoa.
YIT on täytäntöönpanolupa-asian yhteydessä kokonaan uusina väitteinä esittänyt, että
hankinta on toteutettu virheellisesti, koska a) hankinnan laji on hankintailmoituksessa
määritelty väärin ja b) tarjousten vertailussa käytetty hintakaava on ollut "erittäin
erikoinen."
Lyhyesti väitteistä voidaan todeta, että
hankinnan kilpailuttamista palveluhankintana voidaan pitää varovaisena ja
perusteltuna valintana tilanteessa, jossa elinkaarijakson kesto ja palveluiden
sisältö on ollut vielä täsmentymättä. Valtaosa elinkaarihankkeista on Suomessa
kilpailutettu palveluhankintoina. Lisäksi hankintailmoituksessa on CPV-
lisäkoodina mainittu rakennusurakan "perusmuoto" eli rakennustyöt, joten
hankintailmoitus on kiistattomasti tavoittanut myös rakennusurakoita
ilmoituskanavissa seuraavat tarjoajat.
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hankinta-asiakirjoja on neuvottelumenettelyissä mahdollista täsmentää ja
kehittää neuvotteluvaiheen kuluessa. YIT ei ole edes väittänyt, että
hankintayksikkö olisi sitoutunut hankinnassa jonkin tietyn hintakaavan käyttöön
ennen lopullista tarjouspyyntöä.
Lisäksi YIT on täytäntöönpanoluvan epäämistä puoltavana tekijänä vedonnut siihen,
että Monio-hanke on ollut vireillä kauan, ja esittänyt oikeuskäytäntöä
rakennusurakoita koskevista ratkaisuista, joissa pyyntö hankintapäätöksen
täytäntöönpanosta on hylätty. Näissä ei ole mitään erityisen merkillepantavaa – kuten
todettu, oikeuskäytäntöä on suuntaan ja toiseen. Vastapainona voidaan todeta, että
esimeriksi markkinaoikeuden välipäätöksessä 26.1.2017 (28/17)
täytäntöönpanovaatimus menestyi pitkälti vastaavilla perusteilla kuin mitä kunta on
nyt esittänyt, ja markkinaoikeus antoi merkitystä sille, että valittajan tarjouksella ei
käytännössä olisi ollut mahdollisuuksia tulla valituksi.
Todennäköisin aikataulu täytäntöönpanoasiassa on edelleen se, että markkinaoikeus
antaa päätöksen tällä viikolla tai viimeistään seuraavan alkupuolella. Kunnalla voisi
olla vielä mahdollista pyytää saada lyhyesti lausua markkinaoikeudelle em.
aihepiireistäsi tällä viikolla. Lisälausumalla voi olla merkitystä, koska YIT on omassa
kannassaan esittänyt mm. näkemyksemme mukaan asiaan (täytäntöönpanolupa)
vaikuttamattomia seikkoja.
Prosessi täytäntöönpanoluvan osalta etenisi niin, että asiamiehemme on tiedustellut
tänään mahdollisuutta/tarvetta kunnan lisälausumaan. Mikäli markkinaoikeus sallii
lausuman, kunta antaa sen 2-3 päivän sisällä. Lausuman sisältö olisi edellä mainittu.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää, että
mikäli markkinaoikeus sen sallii, antaa markkinaoikeudelle lisälausuman
täytäntöönpanolupa-asiassa edellä kuvatun mukaisesti siten, että pormestari
muotoilee tarkemmin lausuman sisällön.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 30.09.2019, § 382
Liitteet

1 Markkinaoikeuden päätös 23.9.2019 vaatimukseen täytäntöönpanon sallimiseksi,
khall 30.9.2019
Markkinaoikeus on päätöksellään 23.9.2019 hylännyt kunnan vaatimuksen saada
laittaa lainvoimaa vailla oleva valtuuston 10.6.2019 § 82 tekemä hankintapäätös
täytäntöön. YIT Suomi Oy:n tekemän valituksen käsittely etenee normaaliaikataulun
mukaisesti ja päätös asiasta saataneen arviolta noin 10 kuukauden kuluttua.
Tässä tilanteessa kunnalla on kaksi vaihtoehtoa. Kunta voi joko perustellusti
keskeyttää hankinnan ja kilpailuttaa Moniohankkeen uudelleen, tai odottaa
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Markkinaoikeuden ratkaisua, jonka sisällöstä riippuen hanke etenee joko alkuperäisen
hankintapäätöksen mukaisesti tai keskeytetään ja kilpailutetaan uudelleen.
Vaihtoehtojen vertailussa keskeisiä seikkoja ovat arviot Moniohankkeen
toteutumisaikataulusta sekä Markkinaoikeuden ratkaisun mahdollisesta sisällöstä.
Moniohanke on kunnan kannalta kiireellinen palveluverkon uudistamisen ja
sisäilmariskien vuoksi. Keskeyttämällä nykyinen hankinta, kunta voi järjestää uuden
kilpailutuksen, jolloin on mahdollista saada lainvoimainen hankintaratkaisu ja päästä
Monion toteutukseen jo keväällä/kesällä 2020. Markkinaoikeuden ratkaisua ei
saatane tässä aikataulussa. Mikäli Markkinaoikeus hyväksyisi YIT Suomi Oy:n
valituksen, tulisi kunnan lähteä uuteen kilpailuuun , jolloin Monion aloitus menisi
arviolta vuoden 2021 puolelle. YIT Suomi Oy:n aiempaa tarjousta ei olisi mahdollisuus
hyväksyä sen kalliin hinnnan takia määrärahasyistä.
Mikäli kunta päätyy keskeyttämään hankinnan ja järjestää uuden tarjouskilpailun,
tulee kilpailun sisällön olla uusi. Tässä tilanteessa hankintamuoto olisi
tarkoituksenmukaista muuttaa ja hankinnan sisältöä voitaisiin muutenkin tarkentaa ja
määritellä uudelleen.
Kunnan on tässä tilanteessa tarkoituksenmukaista keskeyttä heti hankinta ja järjestää
uusi tarjouskilpailu Moniohankkeesta. Keskeisiä perusteita ovat painavat aikataulusyyt
sekä se, että Skanskan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus on osoittautunut
tulkinnanvaraiseksi. Lisäksi YIT Suomi Oy:n tarjouksen hinta on sellainen, ettei sen
perusteella hanke ole toteutettavissa määrärahasyistä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
keskeyttää 10.6.2019 § 82 tekemänsä hankinnan, jossa päätöksessä
valtuusto päätti, että Monio-rakennuksen toteuttajaksi tulee Skanska
Talonrakennus Oy ja elinkaarimallin palveluntuottajaksi Caverion Suomi
(ryhmittymänä)
velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan uuden kilpailutuksen
Moniohankkeen toteuttamisesta
---------------------------
Avattuaan asiassa keskustelun puheenjohtaja esitti, että pöytäkirja tarkastetaan
tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti kokouksessa.

Valtuusto, 07.10.2019, § 133
Liitteet
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1 Markkinaoikeuden päätös 23.9.2019 vaatimukseen täytäntöönpanon sallimiseksi,
khall 30.9.2019, valt 7.10.2019
Ehdotus
Valtuusto päättää
keskeyttää 10.6.2019 § 82 tekemänsä hankinnan, jossa päätöksessä
valtuusto päätti, että Monio-rakennuksen toteuttajaksi tulee Skanska
Talonrakennus Oy ja elinkaarimallin palveluntuottajaksi Caverion Suomi
(ryhmittymänä)
velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan uuden kilpailutuksen
Moniohankkeen toteuttamisesta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 25.11.2019, § 469
Valmistelijat / lisätiedot:
Mervi Pekkanen, Marko Härkönen, Harri Lipasti
harri.lipasti@tuusula.fi
kansliapäällikkö
Hankinnassa on kyse Tuusulan kunnan uudisrakennushankkeen suunnittelu- ja
urakkakilpailutuksista ja niiden uudelleen aloittamisesta. Kunnanvaltuuston
kesäkuussa 2018 hyväksymä toteutusmuoto oli toteuttaa Monion lukio- ja
kulttuuritalo Hyrylän taajaman keskustaan elinkaarihankkeena. Rakennuksesta
järjestettiin suunnittelukilpailu 2017 - 2018, jonka voittajatyö muodosti lähtökohdan
toteutussuunnittelulle ja rakentamiselle. Arkkitehtisuunnittelu kilpailutettiin
hankintalain mukaisesti yleisellä arkkitehtuurikilpailulla ja sen sai AOR Arkkitehdit Oy.
Elinkaarikilpailutuksen hankintaan sisällytettiin myös ylläpito- ja käyttäjäpalvelut 20
vuoden palvelujaksolle.
Hankinta on keskeytetty hankintapäätöksen jälkeen markkinaoikeudessa vireille
tulleen valituksen johdosta (kunnanvaltuuston päätös 7.10.2019 § 133).
Hankinnan keskeytyksen jälkeen on valmisteltu uutta kilpailutusta ja arvioitu eri
toteutusmalleja, joista mahdollisina nähdään kokonaisvastuu-urakka (lyhenne KVR-
urakka) ja perinteinen kokonaishintainen pääurakka, joita on päädytty tarkastelemaan
tarkemmin. Toteutusmuodon valinnassa otetaan huomioon Moniohankkeen
vaatimukset sisällön ja laadun sekä aikataulun ja hankintalain näkökulmista.
Toteutusvaihtoehtojen arviointia
KVR-urakka
Monio-hankkeen kilpailuttaminen KVR-urakkana vaatii hankkeen ominaisuuksien
muuttamista, jotta minimoidaan valitusriski. Valitusriskin vuoksi aiemman
elinkaarihankkeen kilpailutuksen aikana tarjouksiin sisältynyttä aineistoa ei saa
suoraan hyödyntää. Uusille tarjoajille tulisi varata ajallisesti mahdollisuus päästä
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suunnittelussaan vastaavalle tasolle kuin elinkaarikilpailussa mukana olleet tarjoajat.
Ominaisuuksien muuttamisen jälkeen kilpailutetaan hanke KVR-urakkana.
Kilpailutusaineistossa hankkeen vaatimukset ja tavoitteet tulee olla selkeät.
Urakkakilpailun voittanut urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa hankkeen
kilpailutusaineiston vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti. KVR-urakoitsija vastaa
sekä suunnitelmista että toteutuksesta.
Kunta on tilaajana sopimussuhteessa ainoastaan KVR-urakoitsijaan.
Edut
Urakoitsija vastaa suunnitelmien teettämisestä, yhteensovittamisesta ja toteutuksesta.
Suunnittelijat ovat urakoitsijan ohjauksessa, jolloin suunnitelmien toteutusratkaisut
ovat urakoitsijan hyväksi kokemia ja taloudellisia. Sopimuksen syntymisen jälkeen
toteutus ja suunnittelu tapahtuvat samanaikaisesti, mikä nopeuttaa hankkeen
valmistumista.
Riskit
Koska tässä urakkamuodossa urakoitsija tekee toteutussuunnittelua, sisältää se
tilaajan kannalta riskiä toteutusten toimivuudesta ja laadusta.
Urakkamuoto on sama kuin elinkaarikilpailutuksessa 2018-2019 käytetty ilman 20
vuoden ylläpitojaksoa. Hankintalakiin sisältyvän tarjoajien yhdenvertaisuusperiaatteen
varmistamiseksi kilpailun kohdetta ja siten Monion ominaisuuksia tulee muuttaa
riittävästi ennen urakkakilpailutusta. Riskinä on arvioida riittävä taso, jotta vältytään
uudelta valituskierrokselta. Riskinä on myös, että ominaisuuksia ei voida riittävästi
muuttaa. Valmistelussa on yhtenä vaihtoehtona nähty alueella sijaitsevan Rakennus
10:n mukaan ottaminen tarjouskilpailuun ja Monion päärakennuksen sisältöön
tehtävät olennaiset muutokset, jolloin uusi kilpailutus poikkeaisi aikaisemmasta ja
näin varmistettaisiin tarjoajien yhdenvertaisuus.
Suunnitteluvastuun sekä arkkitehtuurikilpailuun perustuneen ARK-
suunnittelusopimuksen siirtäminen KVR-urakoitsijalle näkyy nostavana tekijänä
urakkahinnassa. KVR-urakan tarjouskilpailuun osallistuminen vaatii tarjoajilta jo
tarjousvaiheessa suunnittelua ja sen vuoksi voi kustannusten takia karsia tarjoajia.
Kokonaishintainen pääurakka
Monio-hankkeen kilpailuttaminen kokonaishintaisena pääurakkana vaatii tilaajan
suunnitteluttamana 100 % valmiit suunnitelmat. Pääurakkamallissa tilaaja kilpailuttaa
ensin hankkeelle suunnittelijat, suunnitteluttaa kohteen valmiiksi ja tämän jälkeen
kohde kilpailutetaan valmiilla suunnitelmilla kokonaishintaisena pääurakkana. Tilaaja
vastaa suunnitelmista ja pääurakoitsija vastaa toteutuksesta suunnitelmien
mukaisesti.
Kunta tilaajana on sopimussuhteessa kaikkiin suunnittelijoihin sekä pääurakoitsijaan.
Edut
Tilaaja pystyy vaikuttamaan suunnitelmien toiminnalliseen ja tekniseen tasoon koko
suunnitteluprosessin ajan. Suunnittelua voidaan kustannusohjata tilaajan
edellyttämän laatutason ja toiminnallisuuden varmistamiseksi. Suunnittelun kuluessa
voidaan hyödyntää puolueettomasti alan uusin kehitys. Hyvät ja tarkat suunnitelmat
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sekä rakennustapaselostukset vähentävät urakoitsijan tarvetta ennakoida riskejä
ylihinnoittelulla.
Tässä urakkamuodossa tilaaja voi luontevasti suunnitteluvaiheessa varmistaa, että
kilpailutuksen kohde poikkeaa hankintalain näkökulmasta riittävästi aikaisemmasta
kilpailutuksesta ja siten pienentää valitusriskiä.
Riskit
Suunnitteluaika saattaa olla pitkä riippuen hankkeen vaativuudesta ja käyttäjien
muuttuvista toiveista ja tarpeista. Tarjousasiakirjojen sisältämien suunnitelmien tulee
olla 100% valmiit, ristiriidattomat ja ammattitaitoisesti laaditut urakoitsijan laskentaa
varten. Urakkakilpailutuksessa saadaan kiinteä markkinahinta, korkeasuhdanteessa ei
välttämättä aina hinnaltaan edullinen.
Edellä mainituista syistä johtuen oman suunnittelun riskinä ovat ”ylilaadun” ja
mahdollisesti kalliimpien ratkaisujen tuleminen osaksi tarjouskilpailua.
Kokonaishintaisen pääurakan riskejä voidaan hallita asettamalla hankkeelle
aikataululliset, toiminnalliset, laadulliset sekä taloudelliset tavoitteet. Hankkeen
taloudelliseksi tavoitteeksi, sisältäen suunnittelun ja rakentamisen, voidaan asettaa
tavoitehinta, esimerkiksi 30 miljoonaa euroa. Hankkeen aikataululliseksi tavoitteeksi
asetetaan kokonaishintaisen pääurakan kilpailutus keväällä 2020 ja hankkeen
valmistuminen talvella 2022/2023. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan
Monion hankeryhmässä koko hankkeen ajan. Hankeryhmän muodostaisi
useammasta toimialueesta koostuvat asiantuntijat, mukana mm. käyttäjän edustajia,
tilapalvelut, talousjohto, ulkopuoliset asiantuntijat. Suunnitelmien laatua ja
hintavaikutuksia arvioimaan otetaan 3. osapuolen tarkastus koko
suunnitteluprosessin ajaksi. Suunnitelmien taloudellisuutta seurataan koko
suunnitteluprosessin ajan ulkopuolisten kustannusasiantuntijoiden toimesta.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
valita Monion uuden kilpailutuksen toteutusmalliksi kokonaishintaisen
pääurakan, ja
velvoittaa tuomaan urakkatarjousasiakirjat erikseen kunnanhallituksen
päätettäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 01.06.2020, § 238
Liitteet

1 SITOWISE_Runkovertailun yhteenveto, khall 1.6.2020
2 WSP, Runkovaihtoehdon kustannustarkastelu 22.5.2020, khall 1.6.2020
3 WSP, Monio - Betonirunko, laskelmat, khall 1.6.2020
4 WSP, Monio - Puurunko VE1, laskelmat, khall 1.6.2020
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5 WSP Monio - Puurunko VE2 laskelmat, khall 1.6.2020
Moniosta järjestettiin kesällä 2017 yleinen arkkitehtuurikilpailu Suomen Arkkitehtiliitto
SAFA ry:n kilpailusääntöjä noudattaen. Kilpailuohjelmassa suunnitteluratkaisuille ei
asetettu materiaalivaatimuksia, sen sijaan esitettiin toive puun innovatiivisesta
käytöstä. Hieman yllättäen yli viidenkymmenen sisään jätetyn ehdotuksen joukossa oli
useita täysin puusta rakennettavia suunnitteluratkaisuja, joista palkintolautakunta ja
myös kuntalaiset valitsivat yksimielisesti ”Monikko”-nimimerkin laatiman ehdotuksen.
Kilpailun tulos sai huomattavaa myönteistä julkisuutta jopa kansainvälisesti.
Ehdotuksen laajuus ja kustannusarvio ylittivät kilpailuohjelman asettamat rajat, minkä
perusteella ko. ehdotukselle asetettiin vaatimus m2:n ja eurojen vähentämisestä
kehittämällä kilpailuehdotusta. Voittanut arkkitehtitoimisto AOR tarkensi
suunnitelmaa onnistuneesti, minkä jälkeen se hyväksyttiin 8500 brm2:n laajuisena ja
tavoitehinnaltaan noin 30 M€:n kattohinnalla kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2018,
jolloin myös päätettiin toteutusmuodoksi ensi kertaa Tuusulassa kokeiltava
elinkaarikilpailutus. Elinkaarikilpailutus tarkoitti käytännössä useita kilpailullisia
kahdenkeskisiä neuvottelukierroksia talven 2018 -2019 aikana, jolloin mukana olevat
urakoitsijat saivat oikeuden esittää omia ratkaisujaan kohteen rakentamiseksi.
Tuolloin nousi esille puurungon korvaaminen betonilla, joka olisi urakoitsijoille
edullisempi ja totutumpi rakentamismateriaali, mutta vastoin arkkitehtuurikilpailun
voittaneen ehdotuksen runkoratkaisua.
Elinkaarikilpailutukseen saatiin kaksi sisään jätettyä
ehdotusta. Elinkaarikilpailutuksesta kunta kuitenkin teki hankintapäätöksen
kesäkuussa 2019. Hankinta pätettiin keskeytttää, koska siitä oli tehty valitus
Markkinaoikeuteen ja valituksen käsittely olisi lykännyt hankkeen etenemistä ja
lopputulos oli epävarma.
Suunnittelu annettiin tilapalveluidelle toimeksiantona ja suunnittelua jatkettiin
alkuperäisen, voittaneen suunnitelman pohjalta puurunkoisena. Suunnittelijoiden,
Puuinfon asiantuntijoiden sekä hirsitoimittajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen
on asiantuntijoiden yksimielinen kanta ollut se, että puuosat tulisi kilpailuttaa
tuoteosakauppana, jolloin voidaan varmistaa oikea hinta sekä puuosien toimitus- ja
tekninen laatu.
Helmikuussa 2020 kuntapäättäjät pyysivät selvitystä puu- ja betonirunkojen
kustannusvaikutuksista.
Kustannustarkastelun tekivät yhdessä tilaajan kanssa AOR arkkitehdit,
rakennesuunnittelija A-Insinöörit Oy:stä, WSP Proko Oy:n kustannuslaskenta ja
projektinjohto konsultit Sitowise Oy:stä. Jotta laskenta olisi tuottanut vertailukelpoisen
tuloksen rajattiin tarkastelu yhteen ”noppaan” eli noin 1005 brm2:iin, jotta saadaan
myös anturaperustusten ja pilaripalkki järjestelmien kustannusvaikutukset läpi
rakennuksen.
Puurakenteesta tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa, joissa VE1:ssä on välipohjan
pintalaatta 100 mm betoni ja VE2:ssa pintalaatta on 55 mm kipsivalu. Laadittujen
laskelmien perusteella puurunko, jossa välipohjien pintarakenteena on 55 mm
kipsivalu, on noin 85 €/brm2 kalliimpi kuin betonirunko.
Kokonaiskustannuksia arvioitaessa on syytä huomioida seuraavat tekijät:
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puurungon asennus on noin 30% nopeampi kuin betonirungon. Kuivausaikaa ei
ole ja kosteus on hallinnassa. Työmaa kokonaisuudessaan tuottaa vähemmän
melua ympäristöönsä.
nopeampi asennus tarkoittaa noin 1 kk lyhyempää rakentamisaikaa.
kerrannaisvaikutuksia ovat myös pienemmät työmaan ylläpito- ja
johtokustannukset, jotka ovat arviolta noin 100 000,00 €.
hintaero kohdistuu noin 7000 brm2:n (poislaskettu alapohja, isot salit,
porrashuoneet, vss:t yms. joissa käytetään betonia joka tapauksessa)
betonin hiilijalanjälki on noin 5-kertainen verrattuna puuhun, joka toimii myös
hiilivarastona ja on kokonaan kierrätettävissä.
rakennusluvan hakeminen puurungolla ei estä runkoratkaisun vaihtamista
betonirunkoon, mikäli sille löytyy riittävän vahvat perusteet. Rakennuslupa
betonirungolla sen sijaan, puurungoksi muutettaessa, edellyttäisi uutta
rakennuslupaa ja pidentäisi valmistumisaikaa.
Kustannusvertailun perusteella voidaan tässä vaiheessa arvioida, että Monion
puurungon ja betonirungon välinen mahdollinen kustannusero olisi noin 500.000,00 €
luokkaa, joka on tavoitehinnasta (30 M€) noin 1,6 - 1,7 %.
Monion toteutussuunnittelu on edistynyt aikataulussa. Tällä hetkellä on laadittu
tietomalli, johon viedään ja yhteen sovitetaan erikoissuunnittelijoiden suunnitelmat,
käyttäjiä on kuultu useaan otteeseen, rakennusvalvonnassa on käyty kaksi alustavaa
esittelykierrosta hankkeesta, joissa palotarkastaja on ollut mukana. Kaavoituksen,
liikenteen ja infran kanssa on pidetty suunnittelukokouksia. Tilasuunnittelussa
tarkennetaan teknisiä tilavarauksia, asennusreittejä, akustisia ratkaisuja ja palo-
osastointeja, audiovisuaalinen ja sähkösuunnittelu on käynnissä. Pihasuunnittelun 1.
luonnokset valmistuvat.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi suunnittelutilanteen
valtuuttaa tilapalvelut jatkamaan Monion suunnittelua arkkitehtuurikilpailun
mukaisella ratkaisulla eli puurungolla.
valtuuttaa tilapalvelut käymään markkinakeskusteluja puutoimittajien kanssa,
jotta kunta saa parhaan mahdollisen laatu-hintasuhteen puurakenteista
tuoteosakilpailutuksen kautta.
edellyttää, että rakennuslupatasoiset piirustuksen esitellään kunnanhallitukselle
kustannuslaskelman kanssa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijoina olivat Erkko Aarti, Kuutti Halinen, Mikki Ristola, Olli Jaakkola ja Jenni
Sani. Virpi Lehmusvaara ja Heikki Lonka olivat myös asiantuntijoina kokouksessa.
Tiedoksi
tilapalvelut
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§ 239
Tuusulan kunta, Lahelanpelto II, ympäristölupahakemus jätteen hyötykäytölle, lausunto
TUUDno-2020-1029
Valmistelija / lisätiedot:
Sakari Eskelinen
sakari.eskelinen@tuusula.fi
rakennuslakimies
Liitteet

1 Lausuntopyyntö 30.4.2020 ympäristölupahakemus, Tuusulan kunta, khall 1.6.2020
Lausuntopyyntö
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varannut kunnanhallitukselle tilaisuuden
lausua Tuusulan kunnan vireille saattamasta ympäristölupahakemuksesta, koskien
jätteen hyötykäyttöä Lahelanpelto II asemakaava-alueella kiinteistöillä 858-407-3-
372, 858-407-1-177 ja 858-11-2281-1. Hakemus koskee alueella sijaitsevia kahta
läjitysaluetta (”Kaffepaussi” ja ”Koillinen alue”).
Lausunto tulee toimittaa 18.6.2020 mennessä.
Hanke
Tuusulan kunnan Lahelanpelto II asemakaava-alueella on käytetty
pohjanvahvistuksessa pilaristabilointia ja sideaineena sementin, kalkin ja kipsin
sekoitusta. Asemakaava-alueen rakentamisen yhteydessä kaivettuja stabiloituja maa-
aineksia on sijoitettu asemakaava-alueella kahdelle läjitysalueelle (Kaffepaussi” ja ”
Koillinen alue”) yhteensä jo noin 11 000 m3. Alueelle on tarkoitus sijoittaa vielä noin
6000 m3 stabiloitua maa-ainesta. Stabiloitu maa-aines luokitellaan pois kaivettuna
jätelain tarkoittamaksi jätteeksi. Tästä syystä Tuusulan kunta hakee ympäristölupaa
alueelle jo sijoitettujen massojen paikaleen pysyttämiselle ja alueelle vielä
suunnitelmien mukaan mahtuvien stabiloitujen maa-ainesten sijoittamiselle (jätteen
hyötykäyttö). Koillisen läjitysalueen pinta-ala on noin 6200 m2. Läjitysalue sijaitsee 1.
luokan pohjavesialueella, mutta kuitenkin varsinaisen muodostumisalueen
ulkopuolella ja siltä on etäisyyttä Keski-Uudenmaan Veden Lahelan vedenottamoon
noin 600 m. Kaffepaussin kokonaispinta-ala on noin 1,3 ha ja se sijaitsee
pohjavesialueen ulkopuolella. Etäisyyttä Lahelan vedenottamoon on noin 700 m.
Stabiloitujen massojen sijoittaminen on kuitenkin keskeytetty 13.8.2019 Uudenmaan
ympäristökeskuksen kehotuksen mukaisesti.
Alueella stabiloinnissa käytetty sideaine on vahva emäs. Maahan kaivettuna se
kuitenkin neutraloituu. Läjitetty maa-aines on emäksistä ja maaperä tyypillisesti
hieman hapanta. Maan neutralointikapasiteetti on tyypillisesti suuri ja hienojakoisilla
maa-aineksilla suuri ominaispinta-ala lisää neutralointikapasiteettia (paljon pinta-alaa -
> paljon reagoivia ryhmiä). Korkea pH voisi vaikuttaa suotoveden kautta
pohjavesialueen veden pH-arvoon, mutta koska läjitetyn massan alla luonnonmaata
on useampi metri ennen pohjavesikerroksen yläpintaa, arvioidaan
neutralointikapasiteetin riittävän hyvin estämään haitallista pH-muutosta. Tyypillisesti
pohjaveden pH on hapan ja liian alhaiset pH-arvot voivat vaikuttaa negatiivisesti
kaivorakenteisiin. Kaivetun stabiloidun massan läjittämisestä alueelle ei arvioida
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aiheutuvan ympäristöriskejä. Pintavesiin kulkeutuvat valumavedet ehtivät neutraloitua
ennen päätymistä Tuusulanjokeen. Sijoittamalla alueelta kaivettavat maa-ainekset
alueelle, vähennetään neitseellisten maa-ainesten käyttöä sekä massojen kuljetuksista
aiheutuvia päästöjä. Alkuperäiseen maaperään tai alueen ulkopuolelle ei arvioida
aiheutuvan päästöjä maamassoista.
Ympäristölupahakemuksessa esitetyn arvion mukaan stabiloitujen maa-ainesten
sijoittamiseen kuluisi vielä 10 työtuntia 30 työpäivän aikana. työmaa olisi käynnissä
arkipäivänä klo 7.00-18.00 välisenä aikana
Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus toteaa, että ympäristölupahakemuksen mukaan kaivetun stabiloidun
massan läjittämisestä alueelle ei arvioida aiheutuvan ympäristöriskejä. Lisäksi
pintavesiin kulkeutuvat valumavedet ehtivät neutraloitua ennen päätymistä
Tuusulanjokeen. Sijoittamalla alueelta kaivettavat maa-ainekset alueelle, vähennetään
neitseellisten maa-ainesten käyttöä sekä massojen kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.
Ympäristölupahakemuksesta ilmenee, että alkuperäiseen maaperään tai alueen
ulkopuolelle ei arvioida aiheutuvan päästöjä maamassoista.
Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa hankkeen ja ympäristölupahakemuksen
johdosta, koska kysymys on hakemuksesta ilmenevällä tavalla hyödyntämiskelpoisen
jätteen hyötykäytöstä ja josta ei arvioida aiheutuvan ympäristöriskejä.
Lisäksi koska hanke on tärkeä Lahelanpelto II asemakaavan toteuttamisen kannalta,
kunnanhallitus myös kiirehtii ympäristölupahakemuksen käsittelyä.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi ympäristölupahakemuksen
antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukselle toimitettavaksi
kiirehtiä ympäristölupahakemuksen käsittelyä
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.06.2020
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§ 240
Tietoliikenneverkon hankinta
TUUDno-2020-1349
Valmistelija / lisätiedot:
Niko Kinnunen
niko.kinnunen@tuusula.fi
tietohallintopäällikkö
Liitteet

1 Kokonaistaloudellisuusvertailu (laatupisteiden muodostuminen ja
pisteytystaulukko), khall 25.5.2020
Ei vielä julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) § 24
Tuusulan kunta on kilpailuttanut tietoliikennepalvelunsa, koska uuden
sopimuskauden ja -sisällön kilpailuttaminen oli ajankohtaista. Hankinnan tavoitteena
oli saavuttaa nykyaikainen ja kustannustehokas ratkaisu.
Ennakkomäärittelyssä tärkeimpinä osa-alueina on painotettu mm. seuraavia asioita:
Suljettu tietoliikenneverkkoratkaisu sisältäen nykyaikaiset ja nykyistä paremmat
palomuuri- ja tietoturvaominaisuudet
Tietoliikenneratkaisu hankitaan kokonaan palveluna
Nykyistä korkeammat yhteysnopeudet ja enemmän kuitutoteutuksia
Palvelun osalta kaikki määritellyt tavoitteet täyttyivät ja lisäksi kustannustehokkuus
saatiin varmistettua.
Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-kanavassa 17.4.2020. Tarjousten viimeinen
mahdollinen jättöaika oli 22.5.2020 klo 10.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen
jättivät Cinia Oy, Elisa Oyj, Lounea Palvelut Oy ja Telia Finland Oyj.
Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajalle edellytetyt kelpoisuusvaatimukset sekä tarjoukset
täyttivät tarjouspyynnössä ilmoitetut vähimmäisvaatimukset.
Päätösperusteena käytettiin kokonaistaloudellisesti edullisinta painottaen hintaa 80 %
ja laadullisia tekijöitä 20 %. Ilmoitetuilla kriteereillä vertailun kokonaistaloudellisesti
edullisemmaksi tarjoajaksi suoriutui Elisa Oyj.
Päätösehdotus on valita toimittajaksi Elisa Oyj 31.12.2024 asti jatkuvalle
sopimuskaudelle. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 480 000 € (ALV0) 48
kuukauden sopimuskaudelle laskettuna ja noin 720 000 € (ALV0) mahdolliset
optiovuodet mukaan lukien.
Tarjouspyynnössä, hankintamenettelyssä sekä tarjousvertailussa käytettiin alaan
erikoistunutta konsulttitoimisto Learnpoint Oy:tä.
Mahdolliset tarjoajien asiaa koskevat tiedustelut Learnpoint Oy:lle myös
hankintapäätöksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
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Kunnanhallitus päättää
hankkia tietoliikenneverkon palvelut Elisa Oyj:ltä 31.12.2024 asti. Lisäksi asiakas
varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden (1) sekä yhden (1) vuoden optiokausilla.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
tarjoajat, tietohallintopäällikkö

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.06.2020

16/2020

57 (65)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 241
Viranhaltijapäätösten otto-oikeus
Kansliapäällikkö
hankintapäätös:
§ 25 Etätyövakuutuksen hankinta kunnan henkilöstölle, 27.05.2020
henkilöstöpäätös:
§ 24 Kuntakehitysjohtajan viran määräaikainen hoitaminen ajalla 1.6.2020-31.8.2020,
27.05.2020
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää, ettei yllä mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:
n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus
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§ 242
Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus
Ehdotus
Esittelijä: Arto Lindberg, pormestari
Kunnanhallitus päättää, ettei alla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä
asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.5.2020
tekninen lautakunta 19.5.2020
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kunnanhallitus

Pöytäkirja
01.06.2020

16/2020

59 (65)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 243
Ilmoitusasiat
Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
Sosiaali- ja terveysministeriö
25.5.2020: Ohje kunnille kuntouttavan työtoiminnan ja eräiden sosiaalihuollon
palveluiden toteutustavoista 1.6.2020 jälkeen
Uudenmaan ELY-keskus
Työllisyyskatsaus 4/2020
Kokouskutsuja
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 26.5.2020
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 9.6.2020 (esityslista julkaistaan
3.6.2020)
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, kevätkokous 16.6.2020
Tuusulan Tenniskeskus Oy, yhtiökokous 15.6.2020
Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus
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§ 244
Muut asiat
tiedonkulku kunnan ja Keusoten välillä
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Muutoksenhakukielto
§230, §231, §232, §233, §234, §235, §236, §237, §238, §239
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§240
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät
hankinnat)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:
60.000 € tavarat– ja palvelut
400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
300.000 € muut erityiset palvelut
150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
500.000 € käyttöoikeussopimukset
I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua.
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut
tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne
eivät jo ole hankintayksikön hallussa.
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Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Kotorannankuja 10
kirjaamo@tuusula.fi
Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.
Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia
Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on
myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa
asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti
puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan
saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten,
että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
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Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei
tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista
tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan
vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä
säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
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tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana
arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

